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Bir Besin Analizcisinin yapacagi analizlerde, tesis edecegi kuralsal 
onerilerinde isabet derecesinin tayin ve saptanmasinda temel konulardan 
biri de besin maddelerinin i§leni§ tarzi ve teknolojisidir. Bu nedenile"Be-
sin Analizleri" ders kitabmin bu II. ci cildinde besin analizleri dersine ait 
okutulan temel besin maddeleri konularindan her birine ait teknik bilgi, 
fiziksel ozellik ve kimyasal terkipleri ile onu i§leyen ve tiiketenlerin sag-
liksal durumlan ile ili§kileri ve tiiketimi igin hazirlanmalarmdaki tek-
nolojik bilgiye yeterince yer verilmeye galisilmi^tir. 

Kitabm; bu konuda hem lisans ve hem de yxiksek lisans ogreni-
mindeki ogrencilerin yararlanmalari goz oniine alinarak liazirlanmi§-
tir. Kitabin hazirlanmasinda emegi gegen kiirsiideki biitiin f;ali§ma 
arkada§larima te§ekkiir ederim 

A.Cemal OMURTAG 
1976 
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ET VE ET t)Rt)NLERt 

Etler, kasaplik kiimes ve av hayvanlarindan elde edilirler. 

Buna gore: I - Kasaplik hay van eti, I I - Kiimes hayvanlari eti, 
I I I - Av hayvanlari eti diye iig ayri et nev'i olarak incelenirler. Kasaplik 
liayvan etleri de tekrar a— Sigir, manda, deve eti, b - Koyun ve ke?i eti 
ile ayrica domuz eti olmak iizere kiigiik ba§ ve biiyiik ba§ hayvan eti 
diye ikiye ayrihrlar. Av hayvanlari da Kara ve Deniz av hayvanlari ol-
olmak iizere iki ayri katogoride incelenirler. Bildirilen bu etler ya teker 
teker i§lenmemis olarak kendi adlari ile veya bir kag nev'i bir arada i§-
lenmi§ olarak tiiketime hazir hale getirilerek piyasaya arz edilirler. 
Buna gore et ve mamiilleri ile ilgili bir smiflandirma yapilmasi gerekir 
ise : 1- Etler, 2- Sakatat (Kasaplik hayvanlarm yenilebilen organlari), 
3- i§lenmi§ etler, 4- Et-Besin miistahzarlan §eklinde yapilan siniflan-
dirmamn en iyi smiflandirma olarak kabul edilmesi gerekir. 

ETLER 

Genellikle biitiin hayvanlarm gizgili kaslarimn saglam, temiz ve yene-
bilir kisimlarma et ismi verilmektedir. Hayvan deyimi altmda; sigir, 
dana, koyun, kuzu, kegi, oglak, manda, malak, deve, domuz, karaca gibi 
memeli hayvanlar ile tavuk, hindi, kaz, ordek gibi kiimes hayvanlari ile 
tav§an, bildircm, keklik, gibi kara av hayvanlari ile balik, deniz ka-
buklulari (Crustacea), Kaplumbaga ve molluska'lar gibi deniz hayvan-
lari ile bataklik, sahillerde ya§ayan Kurbaga ve Salyangoz gibi besin 
maddesi olarak kullanilan herhangi bir canliya ait kisimlar anla§ilir. 
Kii^iik ba§ ve biiyiik ba§ hayvanlarda et diye isimlendirilen adele dokusu 
(kas: musculus) genellikle bu hayvanlarm viicut agirhklannin yakla§ik 
olarak % 40 ni te§kil eder. Bu neden ile de kas dokusu hayvan vucudunun 
en biiyiik tek doku komponentidir. 

Et Dokusu : Et (Adele) dokusu genellikle Anatomo-fizyolojik 
bakimdan 1 - Iskelet (Kirmizi, gizgili, istemli, iradi) eti, 2 - Diiz (Qiz-
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gisiz, iradi olmayan, istemsiz) et, 3 - Qizgili bir adele olan f a k a t i r a d i ol-

mayan Kalp eti olmak iizere ii<j ayri katagoriye ayrihr. Ancak et (Adele) 
den soz edildiginde; genellikle (jizgili adele akla gelir. 

Cazgili Kas (Adele, et) dokusu anatomik yapisi bakimmdan bir 
Qok liflerin bir araya gelmesinden olusmu§tur. Bir qizgili kas lifi, mik-
roskop altinda incelendiginde, Sarcoplasma ile ortiilii degi§ik sayida ve 
§api yakla§ik 1 mikron olan myofibril'lerden olu§tugu goriiliir. Bu kas fib-
rilleri (myofibril), kas lifinin uzun aksi boyunca birbirine paralel olarak 
bulunurlar. Bu kas fibrilleri kimyasal yapilari bakimmdan proteinden 
zengindirler. Qizgili adelelerin bu qizgili goruniimlerinin nedeni olarak, 
fibrillerin optik ozelliklerindeki miinavebeli degi§tirmeler gostermemele-
ridir. Bunun da ortaya geli§inde; ya protein yogunlugundaki farkliligm 
veya bizzat protein molekiillerinin sutrukturunun sebep olabilecegi ileri 
siiriilmektedir. Fibril'in; 1. bolgesi diye bilinen ve biitiin yonlerde aym 
ozelligi gosterdigi i<jin Izotropik (Isotropic) olarak nitelendirilen agik 
kismi ile A bolgesi denen ve Anizotropik (Anisotropic) olarak nitelen-
dirilen koyu kisnnndan olu§an bu iki bolge; Polarize i§ik kar§isinda bu 
ozelliklerinden otiirii birbirlerine nazaran ters bir etki gosteriiler. 

Kas dokusunun kimyaca yapisi; A- Kas p ro te in i , B - Kas he-
mog lob in i ; C - S i t ok rom (Cytochrome) lar; D- Kas e k s t r a k t i f -
l e r i ; E - A n o r g a n i k tuz la r 'dan olu§ur. Qizgili adele dokusunun % 
75 ni su ve % 25 ini ise kuru madde te§kil eder. Bu kuru maddenin 4 /5 
ni Protein 1 /5 ini ise adele ekstraktifleri ile inorganik maddeler te§kil 
eder. Bir kas dokusu seyreltilmi? (diliiye) tuzlu su soliisyonunda ekst-
rakte edilir ise; fibrillei ile sarcoplasma ve onun stromasina ait protein-
ler, bu ekstrakte ge<jer. Uygun bir fraksinasyon ile bu ekstract i^inde bir 
birinden farkli bir gok sayida protein'in ayirimi yapilabilmektedir. 

A- Ade le ( K a s ) proteininin bu fraksiyonlari; Myosin, Globulin 
X, Myogen, Myoalbumin ve adele hemoglobin'inden olu§ur. Adele 
proteinini olufturan bu protein fraksiyonlari belirli bir orantidadir. 
Adele protein'indeki bu fraksiyonlardan % 67-68 ni Myosin, % 21 ni 
Globulin X, % 10 unu Myogen, % 1 ini Myoalbumin ve % 1 den daha 
az olmak iizere adele hemoglobini te§kil eder. Myosin; Adele de en bol bu-
lunan bir protein fraksiyonudur. Adele kontraksiyonunda ?ok onemli 
rolii vardir. Adelenin kontraksiyonununda enerji kaynagi olarak rol 
oynar. Bu ise, adele dokusunun metabolizmasinda, anzimatik bir ozellik 
gostermesinden ileri gelmektedir. Myosin olum katiligi denen Rigor 
mortis esnasmda bir nev'i denatiirasyona ugrar. Bu suretle koagiile 
olan Myosin, insolubl hale doner. Bu ise Rigor mortis''in karakteristigi 
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olan sertligin meydana gelmesinin nedenini te^kil eder. Globulin X; adele 
proteininin ikinci derecedeki proteinidir. Bu, sarcoplasma'mn protei-
nidir. Yaklafik olarak 50 santigrad derecede koagiile olur. Molekiiler 
agirligi 160.000 civannda olan Globulin X'in fonksiyonu kesin olarak 
tayin edilmis degildir. Adele proteinin hirer fi aksinasyonu olan Myo-
gen ve Myoalbumin de keza sarkoplasma proteinleridirler. 

B - Kas h emog lob in i : Bu kas hemoglobini liemoproteinleTden 
biri olup, ayrica kan hemoglobini ile Sitokrom (cytochrome) lari, perok-
sidaz (peroxidase) lari ve Katalaz (catalase) lari da ihtiva eder. Boylece 
kas hemoglobini bir demir-porfirin proteini olup, kan hemoglobininin 
aymdir. 

C- S i tok rom (Cy tochrome) l a r : Bunlar da keza demir-por-
firin proteinler olup globulin ve rediiklenmi§ ferriprotoporfirin'in bir 
kombinasyonudur. a, b ve c olmak iizere ii? sitokrom tefrik edilmis-
tir. 

D- Et E k s t r a k t i f l e r i : Et ekstraktifleri a- N lu ekstraktifler ve 
b- N suz ekstraktifler olmak iizere ikiye ayrilirlai. a- N lu ek s t r ak -
t i f l e r : Bunlar etin kendisine ozgii aromasmi verirler. Bunlar; kreatin 
(creatine), fosfokreatin (phosphocreatine), piirin (purine) bazlan, Ade-
ni l ik (adenylic) asid, Karnozin (carnosine), Inozinik (inosinic) asid, 
Vrik (uric) asid i e Karnitin (carnitine) dir. Fakat bunlardan ba§ka 
bildirilmi§ olan diger bazi N lu et ekstraktifleri de vardir. 

b - N suz et e k s t r a k t i f l e r i : N suz et ekstraktifleri ba§hea gli-
kogen (Glycogen) ile Hekzosfosfat (hexosphospate) ve Inozitol (Inositol) 
diir. 

Glycogen : Hayvansal ni§asta olarak bilinen glycogen kas dokusunun 
belli ba§li karbonhidratli olup; memelilerin ^izgili kaslannda % 1.5 ora-
mnda bulunur. Terkibi (C6 1 [ J 0 O5) n dir. Adeledeki miktari, adeli faali-
yetlere bagli olarak degi§iklik gosterir. Yogun adeli faaliyetlerde adele-
deki miktari azalir. Karacigerdeki duium ise, glikogene bir depo vazifesi 
gormesi nedeni ile farklidir. Qiinkii adele dokusu, glikogen i(jin bir depo 
gorevi yapmamakta, ancak onu enerjiye (jevirmekte kullanmaktadir. 
Saf haldeki glikogen; tatsiz, lezzetsiz ve amorf olan bir tozdur. Bitkisel 
ni§astalarin iyod soliisyonu ile mavi bir renk reaksiyonu vermesine karsi-
lik, hayvansal bir ni§asta olan glikogen iyod solisyonu ile esmer veya kir-
mizi bir renk verir. 

Hexosephosphate: Adele dokusundaki Hexosephosphate % 80 glu-
cose - 6- phosphate ile % 20 fructose - 6- phosphate'in bir kari^imidir. 
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Inositol: Kimyaca terkibi C6 H J 2 0 6 olan inositol Hexahydrohe-
xahydro-benzene'AiT:. Inositol bir <jok dokunun terkibinde bulunur. 
Fonksiyonu kesinlikle bilinmeyen inositol; beyin dokusunda Inositol 
phosphatide olarak bulunur. 

Almmasi gereken biitiin besin unsurlari goz oniinde bulundurulacak 
olur ise, et, yagda eriyen vitaminler, ascorbic acid ve B komplexi vita-
minleri bakimmdan zayif bir besin maddesidir. 

Buraya kadar, kasaplik hayvan etlerinin temel unsuru olan pro-
tein hakkinda agiklamalar yapilmi§tir. Ancak kasaplik hayvan etleri soz 
konusu oldugunda bu hayvanlarin kuyruk, i<j ve kabuk yaglari hakkinda 
da kisa fakat genel bir bilgi verilmeside gerekmektedir. Bu neden ile yag 
dokusunun yapisinada burada kisaca deginilmesi uygun gorulmiistiir. 

Yag d o k u s u : Hayvansal yaglar, kaynaklarina gore ihtiva ettik-
leri yag asitleri bakimmdan birbirinden farklidirlar. Bu hayvansal yag 
dokularinin her biri; glyceride'ler ile oleic, palmitic, stearic, linoleic ve 
myristic gibi yag asitlerinin; her bir hayvan veya onun dokusuna gore 
degi§ik bir mikstiiriidiir. Ayrica Lard denen domuz kabuk yagi az mik-
tarda C20 ve C22 ansature yag asitlerini ihtiva eder. Keza koyun ve si-
gira ait yaglar da bu ansature asitleri eseri miktarda ihtiva etmektedir. 
Hayvanlarin deriye yakm bu yag dokulari hayvansal bobrek ve abdo-
minal yaglarma nazaran dalia sert ve daha az ansatiiredirler. 

E t t e k i v i t a m i n l e r : Bir gok bilim dallari i^inde 50k geni§ bir §ekil-
de incelenen Vitamin'lere burada 50k kisitli bir §ekilde ancak besin ana-
lizleri bilim disiplinin bu konuyu kapsamasindan otiirii deginilmiftir. 
Vitaminler 19. yiizyihn son yansma kadar hayati faaliyetlerin siirdiiriil-
mesinde beslenme faktorlerinin bir onemi oldugu bilinmiyordu. 1912 
de Polonyali bir bio-kemist olan Casimir FUNK ilk defa vitamin kelime-
sini beslenmede esas faktor olarak kullanmiftir. Ancak ara§tirici ayir-
mak istedigi bu faktoriin vital bir amine olduguna inanmi§tir. Sonralari 
buna izafeten Vitamin ismi verilmi§ olup, bunlann pek ?ogu izole edil-
mi§, formiilleri bulunmus ve yapal olarak senteze edilmi§tirler. 

V i t a m i n A: Kimyaca formiilii C20 Hj6 OH olan vitamin A, 
agir molekiillii bir alkoldiir. 

CII3 CH3 CH3 CH3 

H2C C - HG = CH - C = CH - CH = CH - C = CH - CH2OH 
II 

H2C C - CH 
\ / 

CH2 

Vitamin A 
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Sivi ve kati yaglarda erir fakat suda hemen hemen hig erimez. Isiya, 
aside ve alkalilere dayaniklidir. I§ikta partjalamr. Hayvansal dokularda 
ba§lica yag asidi esteri §eklinde bulunur. Alfa, Beta, Gama, Carotene 
(C40 H59) ve cryptoxanthin denen ve bir meyve ve sebzenin sari rengini 
meydana getiren Provitamin A, hayvansl bunyede A Vitaminine gevrilir. 
Beta Carotene'den 2, Alfa ve Gama Carotenedende 1 molekiil vitamin A 
olu§abilmektedir. Bu vitamin ke§fedileli 50k olmasina ragmen heniiz 
kimyasal bir isim verilmemi§tir. Epitell doku, solunum ve genito-uriner 
sistemin membrana mucosa'lari, goziin kornea ve konjunktiva'smin ha-
yatiyetinin devammda en onemli faktordiir. Biiyiimegi saglar, enfeks -
yonlara kar§i bunyenin direneini arttirir, sinir sistemini diizenler. Xerosis 
(derinin kurumasi ) , Phrynoderma (follicular hyperkeratosis) meydana 
getirir. Dana ve koyun karacigeri A vitamininden 90k zengindir. A 
Yitamini daha sonra sirasi ile sigir, kuzu ve domuz etlerinde, domuz 
karacigerinde ve bobreginde, tavuk karacigerinde bulunmaktadir. Mor-
rina baligimn karaciger yagi, tereyag, peynir, yumurta, balik yumurta-
sida Qok iyi birer A Vitamini kaynagidir. Bunlardan sonra diger siit 
iiriinleri A Yitamini ihtiva ederler. 110 gram dana karacigeri veya 220 
gram sigir karaciger' bir insamn giinliik ihtiyacmi karsilar. 

T h i a m i n : Anti-neuratic Vitamine: B j Vitamini: Thiamin, formiilii 
(Ci? H17 N4 OSCIHCI) olan bir thiazol-pyrimidine bile§imidii. Suda erir, 
kati ve sivi yaglarda erimez. Hayvansal dokidarda pyrophosphate esteri 
feklinde bulunur. B j veya thiamin 1926 da izole edilmis olup, 1936 da 
kimyaca senteze edilmislir. Ticarette thiamin hydrochloride tuzu ola-
rak satilir. Bunun yoklugu bir sinir hataligi olan beriberi'yi meydana 
getirir. Bu vitaminin yoklugu halinde kilo kaybi, istahin azalmasi, 
kalp atislarimn yavaslairiasi, barsak fonksiyonlarmin bozulmasi, hiic-
relerin gogalmasmda ve lactation'unun gerilmesi gibi scmptomlar goru-
liir. Thiamin'in yoklugu duyusal ve motor sinirlerinin etkilenmesi ile 
sonuglanan Peripheral neuritis'e sebep olur. Thiamin biiyiimeyi gabuk-
lastirir, i§tahi arttirir, sindirime yardim eder ve sinir dokularmin fonk-
siyonlarmi yerine getirebilmelerine yardim. eder. Etler arasmda terki-
binde en <jok tahiamin tutan et domuz etidir. Etler genellikle kaynatil-
malari esnasina biinyelerindeki thiamin'in % 12 - 50 si, etin suyuna ge<;-
mektedir. Bu suretle etin kendisindeki thiamin miktari olduk^a azal-
maktadir. Halbuki kizartma etlerde thiamin kaybi daha az olmaktadir. 
Maya, tahillarin kepegi, tahil tohumu, baklagiller, meyve ve sebze, 
karaciger, kasaplik hayvan etleri, balik, yumurta, siit, midye, istiridye 
B i vitamininden zengindir. 
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R i b o f l a v i n : B j Vitamine: G vitamini: B kompleksi vitaminleri 
i(,inde biiyiime faktorii olarak bilinen bu vitamin sarimsi-ye§il, florasan, 
suda eriyen bir pigment olan bir Flavin bile§imi ile pentose bir §eker olan 
Ribose''dan olu§mu§tur. Boylece terkibi Cj7 H2o N4 0 6 olan Riboflavin 
ismi verilen B2 vitamini, 1933 yilinda izole edilmi§ ve 1935 yilinda da 
kimyaca sentezi yapilmistir. Bu vitamin Anorganik asitler ile lsiya ve 
oksitleyici etkenlere karsi dayamkli olup, lsiga karsi oldukcja duyarlidir. 
Bu vitaminin bir 50k anzimlerin on kademesini teskil ettigi bildiril-
mektedir. Bu vitaminin yoklugu biiyiimeyi durdurur, deride bozuk-
luklar meydana getirir, ruhsal ve fizik yapida genel bir gerilemeye yol 
agar. Pellegra vak'larinda Nicotinic acid ve thiamin ile birlikte Ribofla-
vin ha. de verilmesinde yarar oldugu bildirilmektedir. Bu vitamin; dana 
ve sigir karacigeri, sigir bobregi, dana ve domuz karacigeri, domuz bob-
regi sigir kalbi, siit, midye, istiridye, yengeg, yumurta, sardalya, maya, 
baklagiller, erik, gilek ve diger meyveler ile sebzelerde bulunur. Bu 
vitamin pi§irilmekle harab olmaz. 

Nicot in ic ac id : Antipellagralfalitor: B5 Vitamini: P. P. vitamini: 
Niacin : ls iya dayamkli olup, suda ve alkolde erir. OSiiR (1965, 634) 
beyaz kiristaller halinde olan bu vitaminin 236 C° de eridigini kaydet-
mektedir. Bu vitaminin kimyaca formulii Pyridine - 3 - carboxylic acid 
C5 II4 NCOOH 

O 

I I C - OH V 
N 

olup beyaz kiristaller halindedir. 1937 yilinda bulunmus ve senteze de 
edilmiftir. Yoklugu pellagra, anorexia, hazimsizlik, diarrhea, derma-
titis, glossitis ve mental bozukluklara sebep olur. Biitiin kasaphk ve 
kiimes hayvanlarinin, bobrek ve kalp etleri dahil biitiin iskelet kas-
lannda bulunur. Alabalik, siit, yumurta, kuru veya sulu maya, bugday, 
patates, domates ve bezelyede de bulunur. Genellikle bir insanm giin-
liik ibtiyacinin 110 gr. karaciger veya 220 gr. kasaplik hayvanlarm is-
kelet kasindan kar§ilanabilecegi ZIEGLER (1949 , 275) tarafindan 
bildirilmektedir. OMURTAG (1966, 10) cinsiyet ve ya§ farklanna gore 
giinliik Niacin miktarinm 1 2 - 1 8 miligram oldugunu kaydetmektedir. 

V i t a m i n B6 : Pyridoxine ve onunla ili§kili bile§imler: Bu gun vita-
min B6 nin; Pyridoxine, Pyridoxal ve Pyridoxamine olmak iizere ii(? 
bile§imden oluftugu bilinmektedir. Vitamin Bg nin Pyridoxine noksan-
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ligi bebeklerde convulsion'lara sebep olmaktadir. Keza demir tedavisine 
cevap vermeyen hypochromic anemia vak'alarina pyridoxine nok-
sahginm sebep oldugu bildirilmi^tir. Deneysel olarak yapilan pyridoxine 
noksanligi donemlerinde dermatitis meydana getirilmi§tir. Koyun ve 
sigirlarin rumeninde senteze edilen bu vitamine insanlarm ihtiyaci 
olup olmadigi kesinlikle tayin edilmi§ degildir. Aslinda barsak mik-
roorganizmalari tarafmdan senteze edilen Pyridoxini insanlarin kullamp 
kullanmadigi halcn ac'iklarimi? degildir. Tabii kaynaklarda vitamin B6 

proteinlere baglidir. Et, yumurta sarisi, bugday, maya vitamin B6 

dan 50k zengin olup balik, siit, balikgiller de vitamin B6 dan zengindir. 

P a n t o t h e n i c ac id : Suda, ethyl acetate'da, dioxane'de ve glacial 
acetic acid'de erir. Eter ve Amyl alcohol'de az erir. Chloroforme ve ben-
zene'de erimez. Kuru halde veya asid ve alkali ortamda lsiya dayanik-
sizdir. pH 5-7 de 121 C° de bir atmosfer basin^da yarnn saat siixe i<jinde 
kayba ugramaz. TOEPFER, ZOOK ve RICHARDSON (1952, 182) 
tarafindan Mikrobiyolojik metod uygulanarak yapilan denmv lerden 
domuz karacigerinin 100 graminda 20,3 mgr., bira mayasinm 100 gra-
minda 11,8 mgr., biitiin yumurtanin 100 graminda 7,6 mgr., yagsiz sigir 
etinin 100 graminda 2,3 mgr., ispanagin 100 graminda 2,2 mgr., havucun 
100 graminda 2,1 mgr. bulundugu tespit edilmistir. Bobrek, karaciger, 
sigir yiiregi de iyi birer Pantothenic acid kaynagidirlar. Son yillarda insan 
metabolizmasi i§in son derece onemli bir vitamin olarak nitelendirilmek-
tedir. 

V l T A M i N C: Yoklugu skorbit'e sebebiyet veren bo. vitamin na-
renciye ve taze sebzelerde bol olup, etler bu vitaminden fakirdir. Daha 
ziyade glandula adrenalis, Corpus luteum ve Thymus en fazla C vita-
mini ihtiva eden hayvansal dokulardir. Isi bu vitamini tahrip eder. 

V l T A M i N D (Anti-rachitic Vitamin - : Cholecalciferol): Amer ika 
Birle§ik Devletleri'nin Ulusal Ara§tirma Konsiilii; gebeler, lactation 
siiresince ve hayatm ilk 19 senesinde giinliik D Vitamini ihtiyacinin 400 
Internasional Unite olarak tavsiye etmektedir. Suda erimeyen bu vi-
tamin sivi ve kati yaglarda erir. Isiya diren^lidir. Bu vitaminin viicuttaki 
fonksiyonu Calcium ve Phosphore metabolizmasini regiile etmektir. 
Bu suretle de kemikler ile dislerin normal geli§mesi temin edilmif olur. 
Bu vitamini en <;ok morina baliginm karaciger yagi, balik, yumurta sa-
risi, irradiye edilmis besin maddeleii ile siit ihtiva eder. Sigir ve domuz 
karacigeri de keza D Vitamini ihtiva etmektedir. Belli sterol'ler ultra-
viole i§inlara arzedilecek olursa biinyelerinde az bir degi§iklik meydana 
gelerek bu sterol'lere antira§itik etki kazandirirlar. D Vitaminlerinin 
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beslenme ve tedavideki oneminden soz edilirken, bunlardan yalniz D2 

ve D3 Vitamini gibi aktive edilmis iki sterol onemli oldugunu bildirmek 
gerekir. Vitamin D olarak tanimlanan madde bilahare saf olmayan ste-
rol'lerin bir mikstiirii oldugu tespit edilmi§tir. 

V i t a m i n D2: Ergocalciferol: Bu D vitamini; ticarette inaya ve 
funguslarda bulunan bir sterol olan ergosteroViin ultraviyole i§inlarin et-
kisine arz edilerek istihsal edilmektedir. Ancak bu istihsal esnasinda 
inuhtelif toksik substanslarda ortaya gikar. Yalniz Ergosterol'un bu 
irradiation esnasinda meydana gelen ergocalciferoViin antirasitik etkisi 
vardir. Ergosterol'den ergocalciferol iiretimi biiyiik bir titizligi gerektir. 
Bu neden ile son istihsal materyalinde iz halinde kalabilecekler harig, 
toksik substanslarin bulunmamasi gerekir. Tedavi amaci ile kullanilan 
Ergocalciferol denen bu D2 vitamini tabiatta ender bulunur. Muayyen 
baliklarin karaciger yaglarindaki ciiz'ii miktarlari harif; tutulur ise he-
men hemen biitiin bitkiler ile hayvansal dokularm hif; birinde bulun-
madigi DAVIDSON ve PASSMORE (1969 : 195 - 196) tarafindan bil-
bildirilmektedir. Ergosterol ise yalnizca bitkilerden kokenini almak-
tadir. 

D3 V i t a m i n i (Cho leca l c i f e ro l ) : Sholecalciferol denen bu subs-
tans Vitamin D nin dogada bulundugu sekildir. 7- DehydrocholesteroVxm 
iiltraviole ile irradiye edilmesi sonu elde edilir. Bu 7- Dehydrocholesterol 
ise hayvansal yaglar ile memelilerin derilerinden salgilanan yagli sekres-
yonlarmda bulunur. DAVIDSON ve PASSMORE (1969: 196) nin muh-
telif hayvansal besin maddesinin 100 graminin ihtiva ettigi D vitami-
ninin Mg cinsinden bildirilen miktarlar cetvel (1) de gosterilmektedir. 
ZIEGLER (1949: 276); D vitaminin D, D2, D3, D4, D5 gibi be§ §ekli ol-
dugunu, BlNGOL (1973: 9) antira§itik ozellik gosteren en az 10 degi§ik 
bilesigiti mevcut oldugunu bildirmektedir. Bu D vitamini insan ve hay-
valarin viicudunda derinin direkt giine§ i§igina veya ultraviole i§ina 
maruz kalmasi halinde te§ekkiil etmektedir. 

E V i t a m i n i : Bu viaminin diette noksanligi deneysel olarak 
di§ilerde abortus"1 a, erkeklerde steriliteye sebebiyet vermektedir. Et, 
siit, yumurta ye§il sebze, ye§il salata, pamuk tohumu, yag, misir yagi, 
bu vitaminini ilitiva etmektedir. 

K V i t am in i : Yagda eriyen ISI ve lfiga dayanikli olan bu vitamin 
Ki ve K2 gibi muhtelif §ekildedir. 1935 de bulunmu§ olan bu vitamin 
sentetik olarak imal edilmektedir. Kani koagiilasyon igin elzem olan 
prothrombin'in imalini saglar. Kj vitamininin terkibi Cji H7 0 2 R dir. 
R; burada, pliytylradikali (C2q Hjg) dir. Domuz karacigeri, ispanak, 
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lahana, domates, karnabahar, yumurta sarisi, soya fasiilyesi yagi bu 
vitamini tutar. 

Choline: Aslinda choline bir vitamin sayilmamaktadir. Aslinda her 
hangi bir anzime kofaktorii olarak da iftirak etmez. Ayrica hayvanlarda 
bunun yoklugu methionine ve Betaine gibi diger methyl donorleri tara-
fmdan bertaraf edilebilmektedir. Buna ragmen; genellikle B kompleksi 
vitaminleri iginde miitalea edilmi^tir. Genellikle beyin, karaciger, bobrek, 
kalp, sinir dokusu pankreas ve iskelet adelesinde bulunur. 

Biotin: Bu vitamin'in viicutta yoklugunun tespiti, yiiksek hayvan-
larm baisak florasi tarafindan senteze edildiginden, miimkun olmann§tir. 
Ancak bakteri, maya, kiif ve fungus gibi mikroorganizmalann iireye-
bilmesi igin elzem oldugu gosterilmistir. Karaciger, bobrek, maya, kar-
nabahar, bezelye, gibi besin maddeleri Biotin ihtiva eder. 

Folic acid (Pteroylglutamic acid: Folacin : FA) : Bu vitamine 011-
celeri Vitamin Be; Vitamin M; Factor U, Vitamin B9, Lactobacillus ca-

sei faktor gibi isimler verilmi§tir. Pernicious anemia, Megaloblastic ane-

mia'larin tedavisinde kullamlmaktadir. Bu vitaminin al ve ak yuvar-
larin geli§mesi i§in gerekli oldugu bildirilmektedir. Karaciger, bobrek, 
sigir ve dana eti ile maya ve ye§il sebzelerde bulunur. 

CETVEL 1 

Muhtelif hayvansal besin maddesinin yiizer gramlarxnin ihtiva ettigi mg 

ciusinden D Vitamini miktarlan 

Morina karaciger yagi 200 - 750 
Pisibaligi karaciger yagi 500 - 10000 
Kiliijbahgi karaciger yagi 25000 
Kopekbaligi karaciger yagi 30 - 125 

5 - 4 5 
Yumurta (Biitiin) 1.25 - 1 .5 

4 - 1 0 
Margarin (Vitaminize edilmi;) 2 - 9 

0.25 - 2 .5 
Beyazpeynir ~ 0 .3 
Sut 0 .1 

Minera l m a d d e l e r : Hayvansal biinyenin normal fonksiyonu i?in; 
Cu, Mn, Zn, Co, Mg ve Fe're ihtiyag vardir. Karaciger Fe den Qok zengin-
dir. Demir kaynagi olarak karaciger en iyi bir besin maddesi olup anemia 
vak'larinda, dietdeki onemi biiyiiktiir. Iskelet adelesinin muhtevisi, 
karacigerinkinin yarisi kadardir. Iskelet adelesi Ca ve P bakimindan zayif 
bir besin maddesidir. Iskelet adelesi iz miktarda, karaciger ise daha fazla 
Mn ihtiva eder. Mg ise hem karaciger ve hem de iskelet adelesinde iz 
miktarda bulunur. Zn; pankreas'in fonksiyonu i§in liizumlu bir mi-
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neral maddesidir. Karacigerdeki Zn miktari iskelet adelesinin bundan 
4 misli fazla bulunur. NaCl ve KC1 ette gok bulunmaktadir. ZIEGLER 
(1949: 258)'e gore muhtelif nev'ilerin ihtiva ettigi protein, CH, yag, 
kiif ile Ca, P, Fe ve Cu % miktarlan eetvel (2) de verilmi§tir. 

CETVEL 2 

Muhtelif nev'i etlerin protein, CH, yag, kiif, Ca, P, Fe ve Cu yiizdeleri 

Et ve Sakatat 
tiirleri 

Pro-
Car-
bon 

Kilogramda 
miligram 

einsinden 

tein hidrat Yag Kiil Ca. P. Demir Bakir 

Domuz budu 12.2 1 . 4 53.0 4 .7 0.06 .108 24.0 5 .0 
Sigir kiirek eti 17 .6 0 .0 22.0 .8 .012 .220 30.0 1 . 0 
Sigir kalbi 16 .9 .7 3 .7 1 . 1 .018 .268 35.3 — 

Sigir bobregi 15 .0 .9 8 . 1 1 . 1 .009 .182 41 .0 1 . 1 
Sigir karacigeri 19.7 6 .0 3 .2 1 . 4 .008 .420 79.0 21 .5 
Sigir bogrii 15 .6 0 .0 31 .0 .8 .012 .216 30.0 1 . 0 
Sigir dili 15.7 .4 17 .0 .8 .008 .200 60.0 — 

Tavuk 21 . 1 0 . 0 4 .5 1 . 1 .012 .232 32.0 3 .5 
Ordek 21 .4 0 .0 8.2 1 . 2 .010 .200 23.0 5 .0 
Kaz 22.3 0 .0 7 . 1 1 . 1 .009 .175 24.0 3 .3 
Mezit bahgi 17 .2 0 . 0 .3 1 .2 .018 .197 5 .0 2 .8 
Pisi bahgi 18 .6 0 . 0 5.2 1 . 0 .020 .200 10 .0 2 .3 
Domuz eti 14 .6 .3 44.0 5 . 1 .012 .215 30.0 — 

Istakoz 16.2 .5 1 . 9 2 .2 .018 .188 9 .0 7 .0 
Koyun eti 19 .8 0 . 0 12 .4 1 . 2 .010 .270 30.0 4 . 0 
Istridye 9 .8 5 .9 2 .0 2 .0 .052 .155 45.0 30.8 
Tav?an 20.8 0 .0 10 .2 1 . 1 .019 .183 5 .6 2 .0 
Som baligi 17 .4 0 .0 16 .5 1 . 0 .025 .250 12 .0 2 .0 
Deniz taragi 14 .8 3 .4 .1 1 . 4 .115 .338 30.0 2 .3 
Karides 25.4 .2 1 . 0 2 .6 .096 .292 27.0 4 .3 
Hindi 24.0 0 .0 6 .7 1 . 1 .030 .420 45.0 1 . 8 
Dana eti (ku$ba^i) 18 .6 0 . 0 15 .6 1 . 0 .012 .220 30.0 2 .5 

YURDUMUZ YERLt ET URUNLERl 

SUCUKLAR: 

Sucuklar genellikle ticarette yalnizca sigir etinden yapilmakta ise 
de, manda etini de i§leyen i§lekhaneler vardir. §ahislarin ticaret amaei 
di§mda kendi ihtiyaglari igin hazirladiklari sucuklar yalniz koyun veya-
hut e§it oranda koyun ve dana eti karisimtndan da yapilmaktadir Bu tak-
dirde bu halk tipi sucuklara lialk, % 10 oraninda kuyruk yagi koymak-
tadir. Ayrica bu % 10 oraninda koyun kuyrugu ticarette sadece manda 
eti i§leyen ticari sucuklarda da kullanilmaktadir. Yeteriner Hekim 
ERDlNC (1949 : 429) Gemlik il§emizde i§lenen sucuklara nefaset vermek 
amaci ile muhtelif cins kasaplik hayvan etlerinin harman edilmek sureti 
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ile hazirlandigini yaptigi incelemelere dayanarak bildirmektedir. ER-
DlNC (1949 = 429) in incelemesine gore; Gemlik il?esindeki sucuk i§-
hanelerinde genellikle sucuk i§lemek i?in manda veya sigir kullanildigi, 
bazen de sigir ve manda eti harmanina deve etinin de katildigi bildiril-
mektedir. Aynca ara§tirici sucuk i§lemekte a- Sigir, ke^i ve koyun; b-
Manda, ke^i ve koyun; c- Manda, ke?i; d- Ke^i ve koyun etlerinin kari-
fimmdan yararlanildigini kaydetmektedir. §ili sefaretinin talebi iizerine 
Tiirk sucuklarimn terkip ve yapili§larma dair Ankara Universitesi 
Yeteriner Fakiiltesi Besin Kontrolu ve Hijiyen Kiirsiisii Do^enti; D05. 
Dr. Mehmet KARASOY (1956) tarafindan hazirlanan 23.2.1956 giin 
ve 2 /43 sayili raporunda; Memleketimizde ticari ama^la hazirlanan 
bir sucugun sigir ve koyun eti karisimindan yapildigini ve terkibinin 
cetvel (3) de goriildiigii gibi olu§tugu kaydedilmi§tir. 

CETVEL 3 

Yurdumuzda ticari ama^-la hazirlanan halka sucuk terkibi 

Sigir eti % 60 
Koyun eti % 30 
Yag % io 
Tuz % 3 (Kijin % 2 Sonbaharda % 3 - 3,5) 
Kimyon % 1 
Sarmisak % 0,5 - 1 
Karabiber % 0,25 - 0,5 
Kirmizi biber % 0,5 - 1 

Yine aym raporda bildirilen; yurdumuzda sadece sigir etinden yapi-
lan bir halka sucugun terkibi cetvel (4) de verilmi§ bulunmaktadir. 

CETVEL 4 

Yurdumuzda yapilan bir halka sucugutia ait degi$ik terkib 

Sigtr eti % 85,6 
Tuz % 2 
Kuyruk % 10 
Baharat kari§imi % 1 (Kimyon, karabiber, hindistancevizi, tar<;m, karanfil yeniba-

har, patates ni§astasi) 
Kirmizi biber % 1 
Sarmisak % 2 
Kiiherfile % 0,4 

ERDlNC (1949, 429) incelemelerinde Gemlik'deki yerli halka su-
cuklarimizm i§lenmesinde sarmisagin kullanilip kullanilmamasma gore, 
sucuklarin 1- Sarmisakli, 2- Sarmisaksiz olmak iizere iki §ekilde siniflan-
dinldigini bildirmektedir. Adi ge^en inceleyici; sarmisak sucuklarin ter-
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kibinin eetvel (5) de ve sarmisakli sucuklarin terkibini de cetvel (6) da 
goriildiigii §ekilde bildirmektedir. 

CETVEL 5 

Gemlikte imal edilen sarmisaksiz 

sucugun terkibi 

Kiyilmi? et 100 kgr. 
Tuz 5 kgr. 
Kimyon 2 kgr. 
Yenibahar 1 kgr. 
Karabiber 0 .5 kgr. 
Kirmizibiber 1 , 5 - 2 kgr. 

CETVEL 6 

Gemlikte imal edilen sarmisakli 

sucugun terkibi 

Kiyilmi§ et 100 kgr. 
Tuz 5 kgr. 
Kimyon 2 kgr. 
Yenibahar 1 kgr. 
Karabiber 0,5 kgr. 
Kirmizibieber 1 , 5 - 2 kgr. 
Sarmisak 1 - 1 , 5 kgr. 

Terkibi bildirilen sucuklarin yapimi: 

Kesilip yiiziilen kasaplik hayvanlann govdeleri pargalara aynlir 
ve iskelet kaslari, kemikler lizerlerinden ayrilmadan 8-10 saat dinlen-
dirilirler. Sonra etler kemiklerinden ayrilip, tendo, facia, vena, arteria, 
nervus ve lympho-nodulus'larindan temizlenir. Etler ku§ba§i buyiiklii-
giinde kesilip kiyma makinasinda kiyilir, ilave edilecek katki maddeleri 
ilave edildikten sonra ikinci defa fakat bu sefer ku§ gozii denen sifir nu-
mara ile ince kiyma haline getirilir. Bu §ekilde kiyma haline getirilmi§ 
olan harman yeni ve temiz tenekelere sikica ltasilir . Bu vaziyette iizer-
leri 891k olarak 6-8 saat olgunla§maya terk edilir. Bu siire sonunda maki-
neler ile barsaklara doldurulur. Sucuklarin doldurulacagi barsaklar once 
60-70 C ° lik suda 30 dakika tutulmagi miiteakip, temiz soguk suya dal-
dirilarak, dolguya hazir hale getirilir. Genellik ile 6 kangal bir ipe dizi-
lir ve havalandirdmak iizere son baharda giine§e asilir. Asilmi§ olan bu 
sucuklarin di§ yiizleri kizarmaga yiiz tuttugu zaman, bunlara sabah, ogle 
ve ak§am olmak iizere giinde u<; defa su banyosu yapilmaga ba§lanir. 
Banyo hortum ile su piiskiirtiilmesi sureti ile yapihr. Bu suretle doldurul-
mu§olansucuklarinigkisimlarindakiyiiksek lsinin dii§iirulmesi ve barsak-
lardaki kivrimlarin onlenmesi saglanmi? olur. Yazin i§lenmi§ olan sucuk-
lar, geceleri disari, giindiizleri golge bir yerde asilirlar. Kifin yapilan 
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sucuklarin kurumasini temin if;in firinlama yerine alinarak sucuk terleme-
ye ba§Iayincaya kadar burada bulundurulur ve sonra satifa sevkedilir. 
Terleme; sucugun yiiziinde barsakta yag zerreciklerinin goriilmesine 
denir Firinda bu terleme igin genellikle 1-1,5 saat yeterlidir. Genellik ile 
sucuk yapmak i<;in i§lenen sucuk hamurunun barsak iyine doldurulmasi 
esnasinda kayganliginin ve bilahara barsaktan kolayca ayrilmasini sag-
lamak amaci ile 100 kilo sucuk hamuruna 750 gram Ekstra-Ekstra Zey-
tinyagi ilave edilir. Trakyada imal edilen sucuklara kisa bir siire duman-
lama i§lemi uygulanmaktadir. Sucuklara ilave edilen katki maddeleri, 
mahalli ali§kanliklara ve firmalara gore degi§kenlikler gostermektedir. 
Kayseride yapdan sucuklar; pastirmacilikta kullandan semen denen (Tri-
gonella foenum grecum) tohumunun unu ile belli oaranda burgak unu 
da ilave edilmektedir. Istanbul ve Ankara'da bulunan sucuk iflek-
leri, i§ledikleri sucuklara, gida mevzuatina aykiri olmakla beraber belli 
bir oranda patates ni§astasi ilave etmekte olduklarina dair resmi raporlar 
mevcuttur. Yurdumuzda sucuklarin doldurulmasi i<;in, temizlenmis, 
kurutulmuf hayvan ince barsaklan kullanilmaktadir. Bununla beraber 
ig anadolu'da barak §eklinde yapilmi§ temiz bezler de kullanilmaktadir. 

Sucuklar §ekillerine gore ikiye ayrilirlar. 1- Halka sucuklar: Bunlar 
§ekil (1) de goriildiigii gibi halka §eklinde doldurulmuf, kuiutulmu§ yu-
lak §ekillendirilmi§lerdir, 2- Parmak sucuklar: Bunlarda §ekil (2) de 
goriilmektedir. 

§ekil 1. Halka sucuk §ekil 2. Parmak sucuk 

Bu parmak sucuk aslinda §ekil harig terkip ve i§leni§indeki prensip 
halka sucugun aynidir. Bu sucugun i§lenmesinde barsaklar hazirlanan 
et lie 10-12 santimetre uzunlukta doldurulmalarindan sonra barsaklar 
biikiiliirler. Bunlardan 15-20 adet parmak sucuk bir arada olacak veghile 
dizildikten sonra sucugun zarlari delinerek bir kag giin giine§te kurutulur 
sonra iizerlerine genif tahtalar ve bu tahtalarm da iizerine agirliklar 
konarak yassi §ekil almalan temin edilir. Parmak adi verilen bu su-
cuklarin kaliteleri halka sucuklarin kalitelerine nazaran daha dii§uktiir. 
Qiinkii burada kullanilan et, pastirma imalinde kullanilmak iizere sekil ve-
rilen etlerden arta kalan etler ile, kemikler iizerinde kalrrus etlerin siyril-
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masi ile elde edilen etlerden i§lenirler. Bu neden ile bu sucuk yurdumuzda 
daha ziyade pastirmaciligm yapildigi yerlerde i§lenmektedir. 

PASTIRMA: 

Pastirmacilik bir seri i§lemi gerektiren bir endiistri alamdir. Bu seri 
i§lemler sirasi ile, 1- Hayvanin (Sigir veya manda) kesilmesi (Mezbaha-
da veteriner hekim kontroliinde), 2- Rigor mortisin kayboluncaya kadar 
bekletilmesi (yazm 8 saat kadar, ki§in 5 saat kadar), 3- Boliim ve sokiim 
(Hayvanin bolgelere boliinmesi). Bunlar sekil (3) de goriildiigii gibi; (1): 
Cranium, (2-3): Regio cervicalis, (4-5): Regio ventralis, (6-7): Regio dor-
salis, (8-9): Regio caudalis olmak iizere 9 bolgeden ibarettir. Bu bolgelerin 
birbirinden aynlmasina da sokiim denir. 

4 - Ayirim (bu kademe her bir Regio'ya ait musculus'lerin tendolan 
araciligi ile baglandiklari kemiklerden ili§kilerinin kesilmesinden iba-
rettir). 5- Tuzlama. Bu i§lemde etin her tarafi tuza bastirilarak iyice 
tuzlanir. Sonra bu tuzun fazlasi silkilir. ve bu tuzlanmif etler egik vazi-
yette duran tuzlama kabmda 24 saat bir tarafi, 24 saat de diger tarafi 
gevrilmek sureti ile kanli serozitenin sizmasi icjin beklenir. 6- Yikama. 
Tuzun giderilmesi igin yapilan bir i§lemdir. 7- Birinci kurutma i§lemi. 
Yikanan parcjalar giine§li havada 3-5 giin, bulutlu hava veya pastirma-
cilik mevsiminin sonuna dogru 15 giin askida bekletilir. Pastirmacilik 
endiistrisinin en onemli kademelerinden biri de giine§lendirmedir. 8- So-
guk baski. Bu i§lem, birinci kurutma i§lemini takip eden i§lem olup, giine§ 
dogmadan ewe l yapilir. Bu i§leme soguk denkleme de denir. Denklenen 
et par<;alari buiada belli bir agirlik altinda §ekillendirilir. Bu i§lem 6-12 
saat surer. 9-tkinci kurutma. Bu daha ziyade kalinca et par^alanna uy-
gulanir. 10- Boyunduruga asma veya olgunlastirma i§lemi. Bu i§lem 
pastirmamn, kalitesini tayin edecek olan a§amadir. Boyunduruk aslinda 

.Sekil 3. Kesilmi; ve dinlendirilmi^ govdenin sokiim ii;in esas 

alinan bolgeleri 
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pastirmanin asilacagi bir mahal olup, bunun ancak bir yiizii a<jik, diger 
yiizleri kapalidir. Burada bekletilme siiresi yazm 3 giin, ki§in ise 10 giin-
kadar siirebilir. 11-Qemenleme i§lemi. Burada boyunduruktan abnan par-
galar terkibi % 5 kirmizi biber, % 16 buy otu unu, % 13 sarmisak ve % 66 
sudan ibaret olan ?emen hamuruna golge bir mahalde 2 - 2 0 gun sure ile 
yatirdir. 12- Son kurutma \ e boyunduruga alma. Qemenden kaldirilan 
pastirmalar, el ile sivazlanip, diizgiin §ekil verildikten sonra 1 giin ku-
rutulmak igin a?ik havada birakihrlar. Bu sure sonunda pastirmalar tek-
rar boyunduruk denen mahale alinarak sevkedilinceye kadar orada bek-
letilirler. Hayvanin Regio veya musculus'lerine gore pastirmalara, ni-
celik ve niteliklerini tayin eden isimler verilmi§tir. KARASOY (1952, 15) 
buna iliijkin derecelendirmeyi a§agidaki fekilde yapmaktadir. 

I - B i r i ne i n e v ' i p a s t i r m a : 1- Sirt: M. cutaneus maximus, M. 
trapezus dorsi, M. latissimus dorsi, M. longisimus dorsi ve diger bazilan. 
2- Kus gomii: M. psoas major ve minor M. sartorius, M.iliopsoas. 3- Kenar 
M. gluteus medius, M. iliacus, M. tensor fasialata, M. rectus femoris 
ve diger bazilan. 4- Boh?a (Boh^a gomii): M. gracilis, M. adductor, 
M. pectineus. 5- Dilme: M. semimembranosus (Bir kismi), M. gluteus 
profundus, M. obturator externus, M. quartratus femori, M. semitendi-
nosus ve diger bazilan. 6- Mehle: M. splenius, M. semispinalis, M. longis-
simus capitis ve diger bazilan. 

I I - I k i n c i n e v ' i p a s t i r m a l a r : 1- §ekerpare: M. semimembra-
nosus (Bir kismi), M. gastroenemuis, M. semitendinosus (Bir kismi). 
2- Kapak: M. quartriceps femoris, M. gluteus medius ve diger bazilan. 
3- Arkaba§: M. cutaneus maximus, M. transversus abdominus, M. mul-
tifidus dorsi ve diger bazilan. 4- Do§ : M. cutaneus maximus, M. pecto-
ralis superficialis, M. pectoralis profundus. M. rectus abdominus ve diger 
bazilan, 5- Kiirek: M. triceps brachii, M. deltoideus, M. romboideus 
throcalis, M. cutaneus scapula et humeri, 6- Bacak: M. cutaneus scapula et 
humeri, M. radialis. M. brachialis ve diger bazilan, 7- Omuz: M. cutaneus 
colli, M. rhomboideus cervicalis, M. serratus cervicalis, M. serratus 
thoracalis. 

I I I - t ) ? i i n c u n e v ' i p a s t i r m a l a r : 1- Kelle: M. massetericus, 
M. cutaneus faciei, M. zygomaticus, 2- Kanli bez: M. sternomastoideus, 
M. cutaneus, M. sternomandibularis, M. trapezius pars cervicis, 3- Etek: 
M. subcutaneus, M. spinalis dorsi, 6- Kavram: M. cutaneus maximus, 
M. transversus abdominus, 7- Meme: M. cutaneus maximus, M. lectus 
abdominus. 
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KAVURMA 

Koyun, kegi ve sigir etinden yapilir. En makbul kavurma kil ke<jisi 
etinden yapilanidir. Kavurma kemikli veya kemiksiz etten yapilir. Buna 
gore de kemikli veya kemiksiz kavurma diye ikiye ayrilir. Kemiksiz 
kavurma i?in etler ku§ ba§i haline getirilir, % 2 hesabi ile tuz konur. 
Yagli etler kendi yagi ile, yagsiz etlere bir miktar i$ yagi konur, kazan-
larda kendi suyu ile bu su uguncaya kadar kari§tmlarak pisirilir. Sonra 
yagda kavrulur ve bu kizgin yag ile, istimden gegirilmi§ olan ve bilahara 
agzi kapatilabilecek kaplara basilir. Uzerine iistii ortiiliinceye kadar kiz-
gm yag ilave edilir. Bir gece bu halde durur. Ertesi giin, yagin; etlerin 
arasindan kabin dibine dogru gitmi§ oldugu izlenir. Bunun iizerine 
tekrar kizgin yag ilave edilir. Bu yagin, etin iistiinden 2-2.5 santimetre 
kadar yiikseklikte olmasi gerekir. Sonra kaplar hava gegmesine mani 
olacak §ekilde kapatilir. Bu nev'i et miihtahzari sonbaharda yapilir. 
Bahara kadar tiiketilmeleri gerekir. Yurdumuzda ticari ama<; ile yapil-
digi gibi aileler kendi ki§lik ihtiyaglari igin de imal ederler. Kemikli 
kavurmalar da kemiksiz kavurmalarin imal edildigi esas dahilinde yapi-
lirlar. 

YABANCI ORi j tNLt ET MtJSTAHZARLARI 

Bunlar yurdumuzdakilere oranla pek degisik §ekiller gosterir. Bun-
larin 1. Sosisler, 2. Mahfaza iginde hazirlanan fakat Sosislerden ayn 
et miistahzarlari. 3. Diger et mustahzarlari 4. Kutu konservesi §eklinde 
iflenen et miistahzarlari olarak siniflandirildiklari bildirilmektedir. Bura-
da biitiin bu et miistahzarlari arasmda, sosislerin 50k geni§ et miistahzari 
varyeteleri kapsamalanndan otiirii daha ziyade bunlar hakkinda bilgi 
verilmi? olup digerlerinin sadece isimlerinden soz edilmekle yeti-
nilmi§tir. 

SOSISLER 

OMURTAG (1958, 8) sosisleri; Baharat, adi tuz, Sodium nitrite, 
Sodium nitrate, potassium nitrate, §eker, §urup, su, sirke ve baharat 
gibi maddelerden bir veya bir kagini ihtiva eden bir mahfaza icjine dol-
durulmus taze, kurutulmu§, dumanlanmi§ ve pi§irilmi§ muhtelif kasaplik 
hay van etleri veya yalniz domuz eti kiymasi olarak tanimlanmakta ve bir 
nev'i et konservesi olan bu et mamuliiniin ilk def'a ne zaman ve nerede, 
nasil ve kimler tarafmdan yapildigmin bugiin i?in heniiz kesin olarak 
saptanamadigini kaydetmekte, ancak sosis hakkinda Milattan bir ka(j bin 
sene evveline ait kayitlarm bulundugunu, onceleri kurutma, tuzlama 
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gibi ilkel i§lemlerden ibaret olan sosis yapm.a san'atinin zaman iginde geli-
§erek bu giinkii hale eriftigini kaydetmektedir. INSTITUTE OF AME-
RICAN MEAT PACKERS (1951, 2) tarafmdan; Roma Imparatorlugun-
dan evvel, Akdeniz havzasi memleketlerinde kurultulmu§ etin tanindigi, 
Milattan dokuz asir evvel kan sueugu yapddigi ve be§ asir evvel de pi§i-
rilmi§ etlerin hayvansal kokenli dogal mahfazalarda saklandigi ve Mi-
lattan 1500 sene evvel Babil'de sos's yapddigi ve yenildigi bildirilmek-
tedir. OMURTAG (1958, 8); Salam'in ilk imal edildigi yer hakkinda ke-
sin bir dokiiman bulunmadigini kaydetmektedir. Fakat Salam isminin 
Milattan evvel 449 senesinde tahrip edilmif olan Kibris sahillerindeki 
Salamis §ehrine izafeten verilmi§ oldugu ve Salamin men§einin burasi 
olabilecegi ihtimali; INSTITUTE OF AMERICAN MEAT PACKERS 
(1951, 2-3) tarafmdan yiiriitiilmektedir. KARASOY; (1952, 8); pastirma 
§eklinde i§lenmi§ bir nev'i et mamuliiniin, HUN TURKLERl tara-
fmdan tiiketildigini Antakya'li AMIANUS'un kaydettigini bildirmek-
tedir. Bu da Tiirklerin gok eskiden beri etlerin kurutulmak sureti ile 
konserve edildigi hakkinda bilgi sahibi olduklarim gostermektedir. Turk -
lerde et konserveciligi bilhassa pastirma halinde en degerli feklini almi§-
tir. AYGUN (1939, 230-231) pastirmanm diger et konservelerine olan 
iistiinliiklerini; 1- Pastirma yogun ve kuvvetli hayvansal proteinli bir 
besin maddesi oldugunu, ayni zamanda igerisinde uygun oranda yag 
tuttugunu, galisan insanlarm giinliik kalorilerini temin ve ayni zamanda 
yipranan dokulanni onanci nitelikte oldugunu; 2- C«k yogun bir besin ol-
masina ragmen anzimatik olgunluga ugrami§ oldugundan sindiriminin 
kolay oldugunu; 3- Igerisinde sindirimi saglayaeak enzimlerin bulun-
dugunu; 4- Etin besin degerinden bir §ey kaybetmedigi halde sadece 
terkibindeki suyunun azalmi§ oldugunu, bunun igin az miktar pastirma 
yemekle yiiksek degerde besin unsurlarinin alinmiij oldugunu, bunun 
sonucu olarak 50 gram pastirma tiiketmekle be§ misli taze ete karfibk 
besin alinmi§ olacagmi; 5- Taze etin ihtiva ettigi ge§itli vitaminleri; yer 
yiiziinde yapilmakta olan et konservelerine nazaran en bol miktarda 
kapsadigini; 6- Pastirma ancak hali sihhatte olan sigirlardan yapilabil-
digi igin gig olarak yenilmesinde ba§ka nev'i gig et miistahzarlarina na-
zaran bir tehlike olmadigi; 7- Tag§i§e ve hileye en az miisait olan bir et 
konservesi oldugu; 8- Muhafiz olarak kullanilan maddenin esasmi tefkil 
eden sarmisak insan sagligina hig bir zarar vermedikten ba§ka, giin geg-
tikge bir gok sihhi faydalari oldugunun anla§ildigi; sarmasak ve sarmisak-
ile birlikte gok ahenkli bir surette kari§tirilmi§ olan baharatlardan 
miirekkep gemen maddesi bir yandan etin bozulmasina ve tali olarak has-
talik yapici mikroplarla bulasmasma mani olmakla beraber ayni zamana 
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i§taha uyandirici ve bu suretle hazmi kolaylastinci bir tesire malik ol-
dugu; 9- Uzun zaman muhafaza olunabildigi ve nakil kolayliginin bu-
lundugu; 10- Kasaplik hayvanin bol bulundugu yerlerde agilacak biiyiik 
imalathanelerde vapilirsa ?ok ekonomik bir miistahzar olarak yurdun 
her yanina ve pastirmamn kiymetini ogrenmif olan yabanci illere sevk 
olunmasi kola§la§tirilmi§ olacagi, gibi 10 madde halinde bildirmi§tir. 
Bugiin kullanilan sosis deyimi, tuzlanmi§ veya muhafaza edilmis et 
anlamina gelen Latince salsus kelimesinden almmistir. Sosislerin bir kis-
mi oiijinini aldiklari m.intika ismini tasimaktadirlar. Frankfurt sosisi, 
Frankfurt'tan; Bologna sosisi, Bologna'dan ; Cenova salami, Cenova'-
dan; Benin sosisi, Berlin'den; Braunschweig sosisi, Baraunschweig'den; 
Gothae sosisi, Gothae'den; Goteborg sosisi, Gothenberg'den; Liyon 
sosisi, Liyon'dan; Aries sosisi, Arles'den oiijinini almi§tir. Muhtelif tip 
sosislerin yer yer geli§mesinde, o minlikanin iklim kofullarinin etkisi 
olmu§tur. Devenin 9ole; sigirin ovaya ve merkebin daglik mmtikaya 
adaptasyonu, sosis yapimcilarim bu gibi ko§ullara boyun egdirmiftir. 
Bundan ba§ka kutu konserveciliginin ve yapal metodlar uygulanarak 
yapilan sogutmanin b'linmedigi zamanlarda; memleketimizde, Italya ve 
Giiney Fransa'da kvirutulmus sucuk yapma yetenegi hakkinda bilgi 
sahibi olundugu halde soguk mmtikalarda ise bu mamuller uzun zaman 
bozulmadan muhafaza edilebildiklerinden, burada oturanlar bu mamul-
leri taze halde saklanacak §ekilde i§lemi§lerdir. Bununla beraber; bu-
hal, bir kaide olarak kalmamif bunun aksinin de yapilmi§ oldugu iz-
lenmi§tir. ZIEGLER (1941, 168); Amerika Birle§ik Devletlerinde mua-
yeneye tabi tutulan mahallerde yakla§ik olarak 450.000.000 kilo sosis 
imal ve genellik ile istihsal edilen etin senevi 1 112 sinin sosis olarak 
istihlak edildigini bildirmektedir. JACOBS (1951, 900) Amerika Bile§ik 
Devletlerinin 1899-1947 seneleri arasindaki et iiretim ve tiiketimine ait 
degerleri bir grafik halinde Grafik (1) de vermis bulunmaktadir. Sosis ya-
piminda, mahfaza materyali olarak kullanilan madde ve bunun i§lenmesi 
onemli bir husustur. Bugiin sosis yapiminda ya hayvanlardan veya 
Hydro-cellusose gibi yapal olarak elde edilen plastik maddeler veya bez- -
ler kullanilmaktadir. 1- Dogal olan yani hayvan kokenli muhafazalar: 
a) Koyun, sigir, dana ve domuzlarin ince barsaklan, b) Sigir ve domuz-
larin kahn barsaklan, c) Sigir ve domuz Caecum'u, d) Sigir ve domuzun 
Vesica urinaria'si, e) Sigirlann Oesaphagus'unun mucosa'si, f ) Domuz 
Gaster'i (Midesi). 2- Bez torbalar. 3- Yapal muhafazalar. Bu yapal mah-
fazalar Hydro-cellulose tabiatinda olup, 1920 den beri sosis indiistrisinde 
kullanilmaktadir. Biitiin sosisler kiyilmis veya dogranmi§ etten yapil-
diklarmdan bunlarm terkiplerindeki et nev'ilerine dayanilarak bir sinif-
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landirma yapilamaz. Ciinkii bir gok et miistahzarlari sigir, domuz, dana 
ve koyun etlerinin bir kombinasyonudur. Aym veghile baharatin muay-
yen nev'ileri biitiin miistahzarlarda kullanildigi igin sosislerdeki bahara-
tin nev'ine gore de bir simflandirma yapmak dogru olamaz. En iyi klasifi-
fikasyon, bunlarin tiiketimi ile ilgili karakterlerini gosteren i§lenis 
metodlarina gore yapilamdir. Buna lagmen bu tasnif dahi kesinlik goster-
memektedir. Ornegin; INSTITUTE OF AMERICAN MEAT PACKERS 
(1951: 15-24) sosisleri asagidaki §ekilde siniflandirmi§tir. 
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Grafik 1. Amerika Birle?ik Devlctlerinin 1899 - 1947 seneleri arasinda et uretim ve 

tiiketimi. [JACOBS, M. B (1951). The Chemustay and Technology of Food Products 

vol. II., p. 900 den alinim§tir] 

I- Taze Sosisler: Salamuradan gegmemis etten yapilirlar. Pi-
§irilmeden satisa arzedilirler. Daima buz dolabinda m.uhafaza edilmek ve 
yenilecegi zaman iyice kizartilmak, lzgara vaplmak veya pi§irilmek zo-
runlulugunda olan sosislerdir. Bunlarin; 1 - Taze domuz sosisi, 2 - Taze 
kir sitili domuz sosisi, 3 - Bratwurst (Kizartilarak yenecek sosis), 4 - Taze 
sosis (Sosis eti), 5 - Taze thuringer sosisi, 6 - Bockwurst (Ha§lanarak yene-
cek sosis) ler gibi muhtelif varyeteleri vardir. 

I I - Dumanlanmi§ Sosisler: Bu nev'i sosisler salamura edilmi§ et-
lerden yapilir. dumanlanmi§ ve pi§m.i§ dumanlanmi§ sosis olmak 
iizere iki kisma ayrilir ve bunlar yenilecegi zamana kadar buz dola-
binda saklanmalari gerekir. 

A- Pifmemij Dumanlanmif Sosisler: Az once de bildirildigi gibi; 
bunlar pifirilmeden yenmezler. Bunlarin; 1 - Dumanlanmi§ kir sitili do-
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muz sosisi, 2 - Dumanlanmi§ kir stili sosis, 3 - Mettwurst, 4 - Polonya 
tipi sosis (Kielbasa) gibi isimler verilen bir ka§ varyetesi vardir. 

B - Pi§mi§ dumanlanmif sosisler: Bunlar; 1 - Frankfurt sosisi, 
2 - Viyana stili sosis, 3 - Kokteyl stili Frankfurt sosisi, 4 - Sarmisakh 
(Knoblauch: Knack ivurtst) sosisi, 5 - Bologna sosisi, 6 - Iri mikaplar 
§eklinde yagsiz domuz butu etinden yapilmi§ bologna sosisi, 7 - Berlin 
stili sosis, 8 - Alman tipi mortadella gibi isimler verilen sosislerdir. 

I I I - Pifmif sosisler: Bunlar salamuradan ge<jm.emi§ taze etten, 
bazi ahvalde de salamuralanmi§ etten yapilirlar. Iyice pisirilmi§ 
yemek i?in hazir vaziyettedirler. Bazan pi§irildikten sonra dumanlan-
rn.aga tabi tutulmak sureti ile de hazirlanmaktadirlar. 

Bunlarm; 1) Karaciger sosisi, 2) Kan sosisi, 3) Dil ve kan sosisi gibi 
$e§itleri vardir. 

IV- Yari-Kuru Dumanlanmis Pi§mi§ Sosisler: Bunlar yari kuru 
sosislerdir. Kuru sosislerden farklari; dumanlama mahallinde ayni 
zamanda pi§irilmege arzedilmis olmasidir. Miiteakiben de nispeten kisa 
zamanda havada kurutulurlar. Esas olarak pi§m.i§ salam simfina dahil 
olduklanndan dolayi bunlara pi§mi§ salam (Cooked salami = Sa-

lami cotto) da denir. Bunlarin ; 1) Yari-kuru, dumanlanmi§ pi§mi§ 

mortadella, 2) Thuringer cervelat,i, 3) Kosher salamh gibi (je§itleri vardir. 

V- Kuru sosisler: Segkin et ve 50k dikkatli teknik i§lemler ile yapil-
mi§ olup yemek i?in hazir vaziyette bulunan sosislerdir. Serin mahalde 
muhafaza edildikleri taktirde uzun zaman saklanabilirler. En miihim 
kuru sosis miistahzari $ogunlukla hem salam ve hem de cervelat'lardir. 
Bununla beraber bu iki guruba girmeyen diger bazi kuru sosisler de var-
dir. Qogunlukla; salamlar cervelatlardan daha fazla baharlidirlar. Sa-
lam ve cervelat'larm her ikisinin de sert ve yumu§ak nev'ileri vardir. 
Bunlarin ayni zamanda fabrikasyonlari esnasinda kullanilan baharatm 
miktarina, imal edildikleri mintika ve tieari tercihlere gore rayiha fark-
liliklari gosteren nev'ileri de vaidir. Bu gruba: 1) Yaz sosisi, 2) Qififi 

cervelaf 1, 3 ) Holsteiner cervelath, 4 ) Thuringer cervelat'i, 5 ) Goettinger 

cervelath, 6 ) Goteborg cervelafi, 7 ) "Isvigre men§e"li avci cervelafi, 8 ) "Al-

manya men^elV Gotha cervelafi, 9 ) uItalyan men^eW a ) Cenova, b ) Mi-

lano, c) Sicilya salamlari, 10) "Amerikan orijinli" Italyan tipi a) Ales-

sandri ve b) Alpino salamlari, 11) "Fransiz m.en§e'li" olup Italyan sa-
laminin ayni olan Aries salami 12) Sarmisak ihtiva eden ve Italyan 
salamlanndan daha fazla dumanlanmif olan a) Alman ve b) Macar sa-
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lamlan, 13) "Fransiz men§e'li" Liyon sosisi, 14) "Italyan orijinli" Cap-
picola, 15) "Italya orijinli" Mortadella, 16) "Italya Orijinli" Pepperoni 
17) Frizze sosisi, 18) Biiyiik Fransiz sosisi cesametinde Ispanya tipi kuru 
domuz sosisi (Chorizo) gibi sosisler dahildir. 

Ancak MILLER (1951: 243-251); Sosisleri hemen hemen ayni esas-
lar dahilinde simflandirmakta ise de, INSTITUTE OF AMERICAN 
MEAT PACKERS (1957: 15-24) deki siniflandirmaya tamamen uyma-
yan bir yol takip etmi§tir. Bu yazara gore sosisler §u sekilde siniflandiril-
maktadir: 

I - Taze sosisler: Bu nev'i sosisler hem kiirlenmemis (Salamuralan-
mami§) ve hem de pi§irilmemi§ etten yani gig ve i§lenmemi§ etten ya-
pilmiflardir. Bunlann i§lenmesinde kolaylik olmak iizere sadece total 
veznin % 3 ii oraninda su ilave edilir. Bu grupta 3 nev'i sosis vardir. 
a) Domuz Sosisi: Bu sosis dogranmis ve baharat ilave edilmi§ domuz 
etinin, koyun veya domuzun ince barsagma doldurulmak suretile 1,5-2,0 
cm. gapinda kangal §eklinde veya 3,5 cm. gapmda uzunlamasina bir se-
kilde hazirlanir. b) Kahvaltilik sosis: Bu nev'i sosis ba§hca domuz olmak 
iizere muhtelif et ve et yan iiriinlerinden yapilir. Buna total agirligin 
% 3,5 unu gegmemek iizere yagsiz siit tozu veya hububat unu ilave edi-
lebilir. Bu da domuz sosisi gibi koyun ve domuz ince barsagma dolduru-
rularak hazirlanir. c) Taze Thuringer Sosisi: Dana ve domuz eti hakim 
olmakla beraber diger biitiin etler de ilave edilerek yapilan bu sosise; 
baharat, §eker ve tuz ilave edilir. 3,5 cm. gapinda ve 3-5 kangali yarim 
kilo gelecek §ekilde domuz ince barsagma doldurulaiak halkalar §eklinde 
hazirlanirlar. 

II- Pi§mi§ Sosisler: Bu nev'i sosisler nitrate'ler ve nitrite'ler veya 
sadece nitrite'leri ihtiva etmekle beraber, dumanlama ve pi§irme islem-
lerine tabi tutulurlar. Bu nev'i sosisler ya teknede veya istim kazanla-
rinda veya ozel dumanlama odalarinda pi§irilirler. Et ve sosise ilave edil-
mesi kararla§tirilan et yan iiriinlerinin hepsi bir araya getirilip kari§tinl-
madan once, ayni zamanda iyice kiirlenir (salamuralanir). Dogranmis 
et ve et yan iiriinlerine; mahfazalar igine doldurulma esnasmda yalnizca 
Nitrite, veya Nitrate ve Nitrite ile iyice kari§tirilarak hazirlanir. Son 
zamanlarda kiicjiik pargalar halinde dogranmi§ etlere yalnizca Nitrite 
veya Nitrite ve Nitrate soliisyon halinde ilave edilmektedir. Bu suretle 
Nitrite kiigiik pargalar halinde dogranmis etlerin pigmentlerini derhal 
etkilemektedir. Bazan Nitrite sadece soliisyon halinde yalnizca veya 
Nitrite ve Nitrate'dan olusan soliisyonu ilave edilen kiigiik et pargalari 
baharat ilave edilmeden once -f- 4 C° civarinda 24 saat tutulur. Bazan 
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yalmzca Nitrite veya Nitrate ve Nitrate kari§imi ile hazirlanan soliisyon, 
baharat ve kiigiik par§alar halinde dogranmis et, birlikte karistirilip, 
derhal mahfazalara doldurulmak suretile de i§leme tabi tutulmaktadir. 
Bazan da, bu sekilde doldurulmu§ sosisler dumanlama i§leminden once 
bir ka? saat asih olarak tutulur. Iri par^alar halinde dogranmi§ etten 
yapilmi§ pi§mi§ sosislerde, dogranmi§ et, Nitrite veya Nitrate ve 
Nitr'te karisimi; + 4C0 de Nitrite'in, etin pigmentine etki yapabilmesi 
i?in gereken siire tutulur. Bu siire; dogranmi§ et par^alarinin iriligi 
oranmda bir ila dort giin alir. Burada sosisin dumanlama veya lsitma i§le-
minden once etin myohemoglobin'inin Nitrite tarafmdan, Nitrose myo-
hemoglobin'e donmesi i§inin tam olmasi esastir. Etin pigmentine Nit-
rite'in etkisi sonu ortaya <jikan Nitrose myohemogloibin, sososin duman-
lanmasi veya pi§irilmesi esnasinda Nitroso myohemochromogen'e doner. 
Etin dogranmasi ve yogrulmasinin kolaylastirilmasi i^in pi§mi§ sosis-
lere su ilave edilm.esi gerekir ise de; i§lenip son §eklini almi§ olan pi§mi§ 
sosislere % 10 'dan fazla su ilave edilmemesi kanun geregidir. Sosinin 
i§lenmesi esnasmda mahfazasimn boyanmasi arzu edildigi hallerde; 
boya maddesi sosisin pisirildigi tankm i<;indeki suya ilave edilir. 

A- Ince Dogranmi§ Sosis: 

1) Bo logna : Bunlarin "uzun", "geni§" ve "yuvarlak" sekilde ha-
zirlanrms nev'ileri vardir. Uzun Bolognalar 45 cm. uzunlugunda olup, 
sigir veya domuzlarin kalin barsaklarina veya bu boyuttaki hydrocellu-
lose mahfazalara doldurulmak suretile hazirlanirlar. Genis bologna si-
gir caecum'una doldurularak hazirlanir. Yakla§ik olarak 45 cm. uzun-
lugundadir. Yuvarlak bologna sosisi 48 cm. kadar uzunlukta olacak 
sekilde sigirlann ince barsaklarina veya hydrocellulose'dan yapilmi§ 
yapal mahfazalara doldurulmak sureti ile hazirlanir. 3 kisim sign eti, 
2 kisim iyi kaliteli domuz eti, baharat ve teker teker veya birlikteki 
oranlari, bitmi§ miistahzarlarda % 3.5 ugu gecjmeyecek vecjhile yagsiz 
siit tozu, liububat unu veya soya fasiilyesi unu ilave edilmek suretile 
yapilir. Dum.anlanm.a isleminden sonra sicak su tankina doldurula-
rak pi§irilir. Bu pisirmede sosisin i? kismina 58.5 C ° lsinin eri§mesi ge-
reklidir. Bu nev'i sosisde uygulanan bu ISI deiecesinden dolayi canli 
Trichinella spiralis'ler oleceginden, yenecegi zaman pi§irilmeye ihtiyag 
gostermezler. Fakat aslinda Bologna'lara isi uygularken, bunlarin i<j 
kismina eri§ecek lsinin 65,5 santigrad derece olmasi gereklidir. 

2) K a r a c i g e r Sos i s i : Bu sosis % 30 karaciger ve geriye kalan 
kismi domuz eti veya karaciger, domuz eti ve dana eti karisimi seklinde 
yapilir. Bu neden ile de rengi ve yapisi diger sosislerinkinden tamamen 
farklidir. Her ne kadar karaciger sosisi dumanlanmayi miiteakip pi§iril-
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mek sureti ile hazirlanir ise de bazi karaciger sosisi imalatgilari, duman-
lama iflemi uygulamadan imal etmektedirler. Iyi kaliteli dumanlanmis 
karaciger sosisi, piyasada bazen Braunschweigerismiile de satilmaktadir. 
Bu nev'i sosise Nitrite veya Nitrite ve Nitrate kan§imi da ilave edil-
mektedir. Bunlarin; sosisin kismma 73,9 santigrat derece ISI erisecek 
§ekilde pi§irilmeleri gereklidir. 

3) Wiener ve Franfurter ismi verilen sosisler: Bu sosis-
lerin her ikisi de esas olarak bir birinin aynidir. Yalniz yapildiklari yer-
lerin isimlerinden dolayi bu isimler verilmistir. Terkiplerinde pek muh-
telif et ihtiva ederler. Terkibi Bologno sosisi gibidir. Koyun veya domuz 
ince barsagi veya Hydrocellulose mahfazaya doldurulur ve kangal §ek-
linde hazirlanir. Sosisler ISISI 71 santigrat derece olan dumanlama oda-
sma konarak, burada sosisin ig kismina 58,3 santigrat derece isi eri§in-
ceye kadar sosisler lsitilirlar. Bu isi derecesi Trichinella spiralis'in siir-
felerinin olmesi igin yeterli lsidir. Bu suretle bu nev'i sosis artik lsitil-
maya tabi tutulmadan yemege hazir hale getirilmi§ addedilir. Bazi ah-
valde Frankfurter sosislerinin pifirilmesi isisi; 73,9 ile 76,6 santigrat 
dereceleri arasinda bulunan sicak su tankinda 7 ila 10 dakika tutulmak 
suretile tamamlanir. 

4) K n a c k w u r s t : Bu sosis Bologna, Frankfurter ve Wiener sosis-
lerinin terkibinin aynidir. Terkibinde sarmisak vardir. Ancak bunlar 
yagsiz siit tozu, hububat unu veya soya fasulyesi unu ihtiva etmezler. 
Bu sosisler kisa kangallar §eklinde fakat geni§ hacimdedir. Mahfaza 
olarak sigir barsaklari kullamlir 

B - Iri pargalar halinde dogranmi§ sosisler: 

1 - P o l o n y a ( P o l i s h ) sos i s i : Sigir eti iig milimetre ve domuz eti 
de 12 milimetre gapinda pargalar halinde dograndiktan sonra baharat ile 
Nitrite veya Ntirate-Nitrite kari§imi ve su ilave edilerek kari§tirilir. 
Sonra 4-5 santimetre gapinda olacak §ekilde domuz ince barsagma dol-
durularak 15 santi metre uzunlugunda kangal §eklinde hazirlanir, 
dumanlama i§lemi uygulamadan evvel 12 ila 24 saat; Nitrite'in, etin 
pigmentine etkisini gostermesi igin asilir. Dumanlama mahallinin isi 
derecesinin; artik sosisi yemek igin bir daha pi§irme i§leminin gerek-
meyecegi emin isi derecesine erifebilrnesi igin 71 santigrat dereceden 
yukari gikardir. Bu dumanlama i§leminden sonra sosis artik tekrar pi-
§irme i§lemine tabi tutulmaz. Esasen dumanlama iflemini miiteakip bu 
sosisler derhal soguk du§a tabi tutulurlar. 

2 - D u m a n l a n m i ; domuz (Koy t i p i ) so s i s i : Bu; tamamen 
domuz etinden yapilan ve sadece baharat, Nitrite veya Nitrite-Nitrate 
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ve su ilave edilen bir sosistir. Domuz barsagma 3-3,5 santimetre (japinda 
doldurulur ve dumanlama i§leminden once 12 saat Nitrite'in, etin pig-
mentini etkilemesi i§in asili tutulur. Bu sosisin i? kismina 58,3 santig-
rat derece lsinin erismesi §arttir. Nu nev'i sosis yemege hazirdir. Yani 
yenecegi zaman pi§irilmesi gerekmez. 

3 - B e r l i n v e y a New E n g l a n d Sos i s i : Bu pek az sigir eti ve 
domuz etinin hakim oldugu 1,75 santimetre §apinda iri pargalar ha-
linde dogranmis, igine seker, tuz, Nitrite veya Nitrite-Nitrate karisjimi 
ile su ilave edilmi? ve geni§ mahfaza gine doldurulmu§ olan bir sosis nev'-
idir. Bu sosis, mahfazalara doldurulmadan once ilave edilecek biitiin mad-
deler karistinldiktan sonra -)- 4 santigrat derecede 3 ila 4 giin tutulur. Bu 
suretle Nitrite, etin pigmentini etkiler. Sigir vesica urinaria'sina veya sigir 
caecum'una veya Hydrocellulose'dan yapilmi§ mahfazalara doldurulan 
sosis 50 santigrat derece ila 62,8 santigrat derecede dumanlanmaya tabi 
tutulduktan sonra 71 santigrat derecedeki suda 4 ila 6 saat pifirilir. Bu 
suretle sosisin kismina 65 santigrat derece ismin eri§mesi saglanmif 
olur. 

4 - K i y i l m i § Bo logna : Bu ba§lica; kabaca dogranmif domuz 
etini ihtiva eden ve aynen, ince dogranmif Bologna'lar gibi hazirlanarak 
sigir caecum veya ayni biiyiikliikteki Hydrocellulose bir mahfaya dol-
durulmu§ iri cesametli bir sosis (salam) dir. Bu sosise ilave edilecek mad-
deler bir biri ile kari§tirilir ve bu kari§im 3 ila 4 giin 3,5 ila 4 C ° de, irice 
dogranmis et par^alanna Nitrite'in niifuz etmesi igin mahfazalara dol-
durulmadan ve dumanlamaya tabi tutulmadan once kendi haline terk 
edilir. Isisi 50 santigrat derece ISI ile 62,5 C ° de olan dumanlama odasmda 
bir kag saat tutulduktan sonra gikarilir ve 71 santigrat isi derecesindeki 
suda 4-6 saat tutulur. Bu suretle sucugun igine 65,5 santigrat derece isi 
eri§mis olur. 

5 - P i§mi§ S a l a m ( S a l a m i Cot to : Cooked S a l a m i ) : Pek 
Qok salamin aksine olarak bu salam dumanlama odasinda oldukga yiik-
sek lsiya arzedilir. Boylece pi§mi§ bir miistahzar elde dilir. Bu sigir eti-
nin ilave edilmi§ oldugu fakat terkibinde domuz etinin gogunlukla bulun-
dugu bir sosis (salam) dir. Sigir eti 3 milimetre, domuz eti de 1.25 santi-
metre iriliktedir. Qekilmi; et; tuz, §eker, karabibr, nitrite veya Nitrate-
Nitrite ile kari§tirilir ve mahfazalara doldurulmadan once Nitrite'in etin 
pigmentini etkilemesi i§in 3,5 - 4 santigrat dece lsida en az iki giin birakil-
diktan sonra mahfazalara doldurulur ve daha sonra tekrar bir 24 saat 
daha 3,5 - 4 C° sinde tutulduktan sonra dumanlama odasina konur. Bu-
rada salam artik pisirilmeden yemege hazir hale getirilmek igin isisi 
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58,3 santigrat dereceden yukari gikacak §ekilde dumanlamaksizm ISI-
tilir. 

6 - T h u r i n g e r : Kabaca dogranmi§, ba§lica sigir ve az miktarda 
domuz etinden olu§an et kari§imma; §eker; biber, liardal, tuz, Nitrate 
veya Nitrate - Nitrite ilave edildikten sonra; Nitiite'in etin pigmentini 
etkilemesi i<;in -f- 3,5 ila -f- 4 C ° sinde 4 ila 8 saat birakilmagi miiteakip, 
geni§ bir bigim alaeak fekilde domuz barsagina doldurulur ve dumanlama 
mahallinde once dii§iik lsida ve sonra bu mustahzarin igine 58,3 santig-
rat derece ISI eri§ecek veghile, dumanlamaya arzedilir. 

Il l - Yan Kuru (Yaz: Yumu§ak) Sosisler: Bu nev' i sosisin Amerika 
Birle§ik Devletlerindeki tiiketiminin; kuru sosislere kiyas ile giin gegtik-
ge artmakta oldugu bildirilmektedir. Belli bir kisim sosislere, bu Kuru ve 
Yan kuru sosisler gruplarindan miinhasiran birinde yer vermek oldukga 
giigtiir. 

Ticari iflenifinde kurutma derecesi goz online alinacak olursa bazi 
Cervalat'lara hem Yan-kuru ve hem de Kuru sosisler grubunda yei ver-
mek kabildir. Bununla beraber pratikte bir 90k Cervelat'lar Yan-kuru 
sosisler olarak yer almi§ bulunmaktadir. Bunun da nedeni tiiketicinin 
50k kuru hal alan sosis yerine, sosislerin i<; kismma Trichin'lerin imhasim 
saglayacak olan 58,3 santigrat derece lsiya arzedilmesi ile yetinilmi§ 
olmasidir. 

1 - C e r v e l a t ' l a r : Bunlar a) Koylii (Farmer) ve b) Holsteiner 
sosislerini ihtiva etmektedir. Bu sosisler bir sigir ve domuz eti kari§i-
midir. Ancak sigir etinin orani bunlarda daha baskindir. Burada sigir eti 
incecik kiyilmasina kar§ilik domuz eti 1.25 santimetre gibi irice kiyil-
mi§tir. Sonra bunlar tuz, baharat, Nitrite veya Nitrate-Nitrite ile iyice 
kari§tirilir, 2 ila 3 giin Nitrite'in, etin pigmentine eri§mesi igin • 3,5 
ila + 4 C° sinde tutulur. Farmer Cervelath orta kalinliktaki sigir kalin 
barsagina; Holsteiner Cervelath ise sigirlarin ince barsagina geni§ gapta 
doldurulduktan sonra 12 saat askida tutulur ve sonra ig kismina 58,3 
santigrat derece isi erisecek veghile dumanlanir. Bundan sonra kuru bir 
mahalle, istenen salabetin verilmesi i<jin bir siire asihr. 

2 - T h u r i n g e r : Bu da sigir ve domuz eti kari§imi bir sosisdir. An-
cak sigir etinin orani bu sosiste baskmdir. Bu kari§ima tuz, baharat, 
Nitrite veya Nitrate-Nitrite ilave edilip, Nitrite'in etin pigmentine etki 
edebilecek siire -f- 3.5 C° ila 4 C° sinde bekletilir. Sonra domuz caecum' 
una doldurulup, 12 C 0 sinde 1 ila 2 giin kurutma odasinda asih durur ve 
sonra dumanlama odasinin ISISI tedricen 43 C° sine yiikseltilmeye de-
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vam edilmekte iken sosisler burada 2 giin tutulur. Bu i§lem sosiste ig-
neleyici bir koku husulune sebep olur ki bu da, bu sosise bazan ilave edi-
len Acidophilus bakteri kultiirlerinden beklenen Lactic acid fermentas-

yonunu kolayla§tirir. Ancak bu nev'i sosisin uygulandigi i§lem Tri-
chin'lerin olmesine yeterli degildir. Onun i?in, bu nev'i sosisin hazirlana-
cagi domuz etinin, Hiikiimet Yeterinerligi tarafmdan sertifiye edilmis 
olmalari mecburiyeti vardir. 

3 - M o r t a d e l l a : Domuz, sigir ve bazan da dana eti karisimindan 
yapdir. Ancak domuz etinin orani baskindir. Bu sosisin ayrieali karak-
teristigi, sosisin her tarafinda yaygin bir §ekilde kiip halinde kesilmi§ 
domuz yaginin mevcudiyetidir. Burada kullamlan etler ince bir §ekilde 
(jekilmi§ olup, buna tuz, baharat, Nitrite veya Nitrate-Nitrite kari§imi ila-
ve edilir ve Nitrite'in; etin pigmentini etkilemesini temin i^in bu kan§im, 
-f- 3,5 santigrat derece ila + 4 C ° sinde 1 veya 2 giin bulundurulur. Kiibik 
sekilde kesilmis olan domuz yagi par^aciklan; sosise, bu kademede ilave 
edilir ve bunu miiteakip sigir Vesica urinariasina §ekil (4) de goriildiigii 
gibi orta biiyiikliikte liacim alacak ve§hile doldurulur. 24 saat sogukta 
tutulduktan sonra 1. nci saatte hafif sicak dumanlama odasma konur. 
Sonra bu odamn ISISI 12 saat sonunda 50 santigrat dereceye yiikseltilir 
ve miiteakip 12 saatten 18. saatin sonunda dumanlama odasinin isisi 71.1 
e yiikseltilerek, sosisin i? kisminda 60 santigrat derece isi, eri§inceye ka-
dar bu lsida tutulur. 

fpekil 4: 1 Alessandria, 2. Milano, 3. Aries Milano, 4. B. C. Salami, 5. Genoa, 6. Sicilian, 

7. Capacola, 8. Pepperoni, 9. Frisse, 10. Mortadella 

1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 
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4 - L i i bnan (Lebanon): Bu tamamen bir sigir sosisidir. tnce bir 
§ekilde gekilen sigir etine tuz, seker, baharat ve Nitrite veya Nitrate-
Nitrite kan§tirilip, sigir Caeeum'una doldurulur ve 5 glinden iki hafta 
kadar bir sure iyi havalandinlan dumanlama odasinda soguk duman-
lamaya tabi tutulur. Bu sosisin igine ilave edilen maddeler arasinda arzu 
edilen rayihanm temini igin Lactic acid fermentasyonu yapacak Aci-
dophilic bakteri kiiltiirii de ilave c-dilmektedir. Bu neden ile bu nev'i 
sosisde islenip bittikten sonra karakteristik acimsi (Batici: igneleyici) 
bir rayiha olu§tugu goriiliir. Bu rayiha bu sosise ozgiidiir. 

IV- Kuru (Sert-Kuru) Sosisler: Bu gruptak i sosisler kuru tu lmak 
igin bir ay ila alti ay asili bulundurulurlar. Bugiin ozel kurutma odalannda 
yapal olarak bu sure kisaltilmistir. Bu yapal kurutma igin, kurutma oda-
sinin sirkiilasyonu temin edilmekte, odanin relatif rutubeti % 65 - % 80 
ve isi ise 11 santigrat derece ile 13 C° si arasinda bulundurulmaktadir. 
Her bir sosis nev'i igin bu sarllar ayri ayri diizenlenmektedir. Ornegin; 
mahfaza olarak sigir Caecum'u kullanilan sosisleri kurutma igin gerekli 
hava sirkulasyonunun, sigir barsaginm mahfaza olarak kullamldigi 
sosislerinkinden daha fazla olmasi gerekmektedir. Bir gok kuru sosis 
domuz eti ihtiva etmektedir. Bundan dolayi da boyle sosislerde kullani-
lacak domuz etlerine Trichin'leri imha edecek metodun uygulanmif ol-
masi gerekmektedir. Ancak bunun igin dondurulmus domuz eti veya bu 
nev'i sosisin hazirlanmasi esnasinda isi uygulanamadigindan kuru sosis 
yapiminda ancak, Kiirleme ( S a l a m u r a l a m a ) ve Kurutma i§lemlerinin 
kombinasyonlari bu nev'i sosisin hijiyenik olaiak i§lenmesini saglamak 
amaciyla kullanilir. Kuru sosislerde domuz etinin kullanilabilmesi igin 
Amerika Birle§ik Devletleri et kanunlarinda bildirilen be§ kiirleme meto-
dundan biri uygulanir.* 

A) S a l a m l a r : 1) Mi l ano S a l a m i : Terkibinde domuz etinin bas-
km oldugu, sigir etinin de bulundugu kuru sosistir. Sigir eti daha ince, do-
muz eti ise biraz daha kabaca gekilir. Sonra, tuz, §eker, baharat ve nitrite 
veya nitrate-nitrite ilave edilerek kari§tirilip Nitrite'nin etin pigmentini 
etkilemesi igin ( + 3.5) C° ila (-|- 4) C° sinde 24 saat tutulur. Sonra do-
muz Caeeum'una doldurulur. Daha sonra sosisgilikte ye§il oda tabir edi-
len bir mahalde, sosisin fazla suyunun ugmasi igin bekletilir. Bu on ku-
rutma i§leminden sonra, sosis Italyan ipi ile sikica baglanir ve kurutma 
odasina asilir. Fakat dumanlanmaz. Bu salam 45 - 75 cm. uzunluk-
tadir. 

* Daha genis bilgi ediumek isteyenler A. R. MILLER (1951) Meat Hygiene, Lea 

Febiger, Philadelphia eserinin 289-291 ci sahifesine bajvurulabilirler. 
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2) Cenova S a l a m i : Bu salam Milano salamina benzer, ancak bun-
dan bir tek ayricalik gosterir. 0 da; mahfazasmin dikilmif domuz cae-
cum'u olmasidir. Bu salamin uzunlugu 40-50 santimetre arasindadir. 

3) B . C. S a l a m i ( A l m a n t i p i s a l a m ) : Bu salam Milano, Ce-
nova ve Italyan tipi salamlardan sigir kalin barsagma doldurulmak ve 
kurutmadan once dumanlama uygulanmasi bakimmdan farklidir. Bu 
salamlar 27.5 ila 37.5 santimetre boyunda olup, Milano ve Cenova sa-
lamindan daha kisadirlar. Aynca sosisi saran iplerin arahklari 50k geni§-
tir. 

4) Peppe ron i : Domuz ve sigir eti kan§imidir. Tuz, §eker, bahar, 
Nitrite veva Nitrate-Nitrite ilitiva eder. Isminden de anla§ilacagi veghile, 
bunda biber baskmdir. Nitrite'in etin pigmentini etkilemesi i?in 48 
saat + 3,5 santigrat isi derece arasinda tutulur ve domuz ince barsagma 
25-30 santimetre uzunlugunda doldurulur. Dumanlanmaya arzedilmez. 
Trichin'lerin imha edilcbilmes- igin gerekli siirede kurutma odasinda ku-
rumaga terk edilir. 

5) F r i z z i e ( K i v r i m l i S a l a m ) : Bu salama bu ismin verilifi sat-
hinm kivrimli (kirifik) olmasmdan otiiriidiir. Domuz ve sigir etinden 
yapilir. Nitrite veya Nitrate-Nitrite ile rayiha vericiler ilave edilir. (-|-
3,5) santigrat derece ila -f 4 C °de Nitrite'in etin pigmentini etkileyebil-
mesi igin bir veya iki giin tutulur. Domuz kalin barsagi igine doldurulur. 
25 ila 30 santimetre uzunluk ve 7.5 santimetre geni§liginde olup, 9 No. 
Italyan sicimi ile sik^a sarilir. Sonra dumanlanmadan kurutma odasinda 
60 ila 90 giin veya bulunmasi muhtemel Trichin larva'sinm canli kalma-
yacagi siire bulundurulur. Frizzie'ler aym zamanda soppresata olarak 
da tamnmaktadir. 

6) Chor izos : Iginde fazla miktarda baharat tutan tamami domuz 
eti, fakat nadir halde pek az oranda sigir eti de bulunan Ispanyol tipi 
salamdir. Ince kiyilmig olan ete; tuz, rayiha verici maddeler, Nitrite veya 
Nitrate-Nitrite kariftirdmak suretile hazirlamr. Rayiha verici maddeler 
olarak sarmisak, tath kirmizi biber, aci kirmizi biber, toz halinde §ili kir-
mizi biberi, beyaz iiziim sirkesi kullanilir. Domuz ince barsagma ve ko-
yun intestinum'una doldurulur. 7.5 ila 10 santimetre uzunlugunda kan-
gal §ekline getirilir, baglamr ve kurutulmadan once hafifcje dumanlanir. 
Bu iflem; bulunmasi muhtemel canli Trichin larvasi kalmayacak §ekilde 
uygulanir. 

7) Goteborg ( I sveg sos i s i ) : Bu sosis esas baharat olarak car-
damon (kakule) denen maddenin verdigi tatli lezzet ile karakterize edi-
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lir. Kabaca kiyilmi§ domuz ve sigir eti kari§imina tuz, rayiha verici mad-
deler, §eker ve Nitrite veya Nitrate-Nitrite ilave edilir. Sonra sigir kahn 
barsagina 45 santimetre uzunlugunda doldurulur. Kuvvetlice duman-
lanir; sonra muhtemelen canli Triehinlarvasikalmayacak siirece kurutul-
ma i§lemi uygulanir. 

Y - Mettwurst (Alman Sosisi): Buna siirme sosis (Smearwurst) da 
denmektedir. Kivami yumu§ak olup, ekmek iizerine siiriilmektedir. Bu-
na ezme sosis veya sosis ezmesi demek daha dogru olur. Tuz, rayiha verici 
maddeler, Nitrite veya Nitrate-Nitrite'in ilave edildigi ince kiyilmi§ 
ba§lica domuz etinden meydana gelen geni§ bir §ekilde domuz veya sigir 
barsagina 5 ila 75 santimetre uzunlugunda kangallar §eklinde dolduru-
larak hazirlamr. Oldukga dii§iik isida dumanlanir. Genellikle yenecegi 
zaman tekrar pisirilmeden ekmek iizerine siiriilerek yenir. Bu neden ile 
Mettwurst'un yapilacagi domuz etinden muhtemel Trichinosis invasio-
nunu onlemek igin, domuz etinin Trichin'siz oldugunun sertifiye edil-
mis olmasi gerekmektedir. Bunun i$in de, domuz etinin; asagidaki me-
todlardan biri ile muamele edilmi? olmasi gerekir. 1) ( - 15) santigrat 
derecede 20 giin; 2) ( - 23,3) C° sinde 10 giin; 3) ( - 29) santigrat isi dere-
ce sinde 6 giin. 

MAHFAZALAR iQlNDE HAZIRLANAN SOSlSTEN GAYRI 
Dl&ER ET MUSTAHZARLARI 

1) Taklit Sosis: Bunlar Frankfurt ve Bologno tipi sosislerin 
taklididirler. 2) Bockwurst. 3) Kiska: Bir nev'i kan pudingidir. 4) Capo-

collo. 5) Headcheese: Domuz ba§ eti jelesi 6) Karaciger pudingi. 7) Jele 

dil. 8) Pinkelwurst. 9) Lachschinken: Bu; sigir kahn barsagina konmuf 
(kiirlenmi§ ve dumanlanmis domuz filotasi) dir. 10) Souse (Sulze): Bu da 
Headcheese'in bir varyetesidir. 

DI&ER ET MUSTAHZARLARI 

1) Hamurlu, baharh etli kizartmalar. 2 ) Koftelik et (Hamburger). 

3) Dogranmi§ domuz eti'nin igine tuz, biber, Nitrite veya Nitrate-Nit-
rite ilave edilip, 45 santimetre ila 60 santimetre uzunlugunda 7.5 san-
timetre geni§liginde miislinden yapilmi§ bir torbaya konmak suretile 
hazirlanmif domuz rulesidir. 4) Pi§mi§ veya ha§lanmi§ domuz eti. 5) Ba-

harh etli fasulye (Chili Con Carne). 7 ) Koyun veya sigir yahnisi. 
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KUTU KONSERYESl §EKLtNDE 1§LENEN ET 
MUSTAHZARLARI 

Burada 1) Kutu Konservesi Viyana sosisi. 2) Kutu konservesi Frank-
furt sosisi. 3 ) Soya Fasulyeli Karaciger ezmesi kutu konservesi. 4 ) Domuz 
budu kutu konservesi (Canned ham). 6) Luncheon meat. 6) Chili Con Carne: 
Baharli etli fasulye kutu konservesi. 7) Corned bee f hash gibi mustahzar-
lardan sozedilebilir. 

1RRAD1YE ET MUSTAHZARLARI 

FRAZIER (1958, 155); 20.000 - 500.000 rep gibi dii§iik dozun, et, 
balik, meyve, sebze ve firmlanmi§ besin maddelerine uygulanmasi sonu, 
normal ko§ullarda bunlarin dayanma siirelerinin 4 ila 10 misli uzadigini, 
ancak bunlarin 1958 yihndaki diger konservasyon metodlari maliyetin-
den daha fazla oldugu i?in, irradiation; besinlerin prezervasyonunda 
kullanili§ini gelecegin tayin edecegini kaydetmiftir. Diisiik dozlar 
halindeki uygulanan i§mlama; etin renk, koku ve lezzetinde dikkati 
gekecek bir zarar tevlit etmeksizin etin yiizey kismindaki veya yiizeye 
yakin olarak kontaminasyon sonu bulunabilecek putrefaktif mikroor-
ganizmalarin pek <;ogunu oldiirmege yeterli oldugu BESlN ANALIZ-
LERI Cilt I, Sahife 195 de bildirilmistir. Bu konudaki ilk <;alismayi sigir 
etleri iizerinde BRASCH ve HUBER (1947, 112) 1947 de yapmi§lardir. 
Bu arastiricilar yaptiklari bu gahgmalarinda irradiye ettikleri etin ren-
ginin morumsu bir hal almasi di§inda; etin rayiha, koku ve harici gorii-
nii§iinde bir bozulma olmadigini bildirmelerine ka/§ilik EDE (1950, 102) 
1950 senesinde Van de Graaff jeneratoriinden elde edilen Cathode i§inlari 
kullanarak yaptigi galifmada; ette kuvvetli fena bir koku ve rayihamn 
te§ekkiil ettigi, renginin ise morlastigim tespit etmi§tir. Radiation'un 
uygulanacagi etlerde, anzimatik faaliyetin onlenmesi amaci ile sterili-
zasyondan once veya sonra etlerin pi§irilmesi de onerilmistir. Bu yonde 
ara§tirma yapan HANNAN (1955); et kutu konservelerini 20' kaynar 
suya daldmldiktan sonra doldurulmagi miiteakip 2 mjlyon rep ile mua-
mele edildiginde i§mlanmadan miitevellit kokunun bertaraf edildigini 
bildirmi§tir. lyonizan i§inin laboratuvar lsisinda uygulandiktan sonra, 
kutularin kaynatilmasi sureti ile elde edilen miistahzar, bunlarin lfin-
landirilmadan once kaynatilmi§ olanlanna nazaran biraz daha iyi sonug 
verdigi bildirilmekte ise de i§inlandirmadan dogan kokunun yine 
de baki kaldigi kaydedilmektedir. KEMPE, GRAIKOSKI ve GILLIES 
(1954; 330-332), Gamma i§mlarim; teneke kutu konservelerinin 
muhafazasi i^in kullanmadan evvel, sterilizasyon i?in liizumlu do-
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zun bilinmesi icap ettigini bildirmi§lerdir. Bu araftiricilar bu amag 
igin yaptiklari gali§mada grammda; CI. botulinum Starn 62 A nin 
spor konsentrasyonu 0.4-40.000 olan sigir eti teneke kutu konserve-
sini sterilize edecek Cobalt 60 Gamma i§imn dozu olarak 2.500.000 -
4.000.000 rep; keza, her grammda 40.000 CI. botulinum Stam 213 B 
sporlarini tutan kutu konservesi ette, sterilize dozu olarak ayni i§in 
kaynagmdan 3.500.000 veya keza buna e§it Putrefaktif anaerop No: 
3679 an sporlarmi tutan kutu konservesi ette, sterilize dozu olarak 
yine ayni i§in kaynagmdan 2.500.000 rep'e gereksinildigini biidir-
mi§lerdir. Qogunluk ile kuru salamura veya dumanlanmi§ etler, i§in-
landirmaya tabi tutulduklari zaman bunlardaki i§inlandirmadan dogan 
koku ya zayiftir veya yoktur. Bu, muhtemelen dumanlama sonu ortaya 
gikacak formaldehyde gibi veya salamuianin igindeki Nitrite ve baha-
ratin varligindan ileri gelmektedir. Nitekim HANNAN (1955, 115) 
dumanlanmadan miitevellit raidasyon men'§eli kokunun yoklugunu du-
manin taibatindaki fenol derivatlannin antioksidan etkisinden ileri gel-
digini bildirmektedir. Domuz sosisi, domuz pastirmasi ve domuz kiy-
masina oda dereceinde iyonizan ism uygulanmasi halinde, bunlarda i§in-
dirmanin sebep oldugu koku ya hig bulunmaz veya pek az bulunur. 
HANNAN (1955: 115) denemeye aldigi et numunelerinin hayvansal 
yaglannda i§mlandirmanin koku ve rayihadaki degi§ikliklere sebep 
oldugunu tespit etmistir. Ancak bu yaglardan fazlaca degisiklik goter-
meyenlerde iftehayi agacak ve aromanin ortadan kalkmif oldugu ve gok 
ileri derecede bozulma gosterenleiin ise koyun ig yagi koku ve rayihasi 
kazanmi§ bulundugunu bildirmi§tir. Iyonizan i§in uygidanmi§ domuz 
pastirmasinm rayiha denemesini yapanlar tarafmdan normal olarak ka-
bul edilebilir bir durum gostermelerine ragmen; ara§tirici bunlarin, bu 
nev'i i§m uygulanmami§ kontrol numuneler ile kar§ila§tirilmasmda belir-
gin bir derecede rayihalarini kaybetmi§ olduklarini gosterdigini, diger 
domuz pastirmasi numunelerinin tamamen koyun ig yagi gibi koktugunu 
ve ho§a gitmeyen bir hal aldiklarmi bildirmi§tir. Ara§tirici aynca; 3 MeY 
Cathode i§m ile 20 C° de i§mlandirilan ve 50 C ° de havada tutulan do-
muz pastirmasi yaginin, aynen tereyaginda oldugu gibi Peroxide de-
gerinin arttigmi ve kalitesini muhafaza ozelligini kaybettigini sapta-
digini sonuglar BEStN ANALlZLERl Cilt I, Sahife 197 deki Cetvel 
(13 ) de verilmi§tir. HANNAN (1955: 116) bildirilen bu et miistahzar-
larinm hepsi igin 2.000. 000 rep doz kullanmiij oldugunu fakat kuru sa-
lamuraya tabi tutulmus olan et miistahzarlari igin daha asagi dozlarin 
amaca hizmet edebilecegini bildirmektedir. Yazar kiirlenmi§ etlerin ge-
rek kalitelerini muhafaza etmek ve gerekse dayanma siireleri bakimindan 
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iyonizan i§inlara arzedilmelerine ihtiyag olmadigina isarot etmektedir. 
Bundan ba§ka eger hayvansal yaglar autooxidation'a 90k hassas ise, ok-
sijenin mevcudiyeti halinde dayanma miiddetlerinin daha da kisala-
bilecegine i§aret etmektedir. Etlerin iyonizan i§mlar ile prezervasyonu 
sava§ zamani igin biiyiik onem ta§imaktadir. Bu hususta CLIFCORN 
(1956) iyonizan i§iri ile sterilize edilmi§ farkli bir 50k et mamiillerinin 
rayiha bakimmdan yararlanilacak nitelikte oldugunu bildirmektedir. 
Yazar; Amerika Birlesik Devletleri Massachusetts Teknoloji Ensti-
tiisiiniin 1.000.000 rep ile i§inlandirdigi ve 14 hafta (+ 2) C0 ila ( + 4.5)C 0 

de bulundurulan sosis kiymalarmm kalitelerinin tayini igin yapilan or-
ganoleptik deneyde ( - 18) C°de bulundurulmu§, i§inlandirilmami§ olan 
kontrollardan daha iistiin olarak bulunduklarini kaydetmektedir. Ayni 
yazar ayni iflemin uygulamms oldugu sigir kiymasimn muhafaza 
siiresinin 12 haftaya kadar uzamif oldugunun; 2.000.000 rep ile muamele 
edilmif olan sosislerin di§ goriiniigleri bakimindan lii<j bir degisiklik 
gostermemesine karsilik, kontrol olarak radiasyon uygulanmayan kontrol 
sosis numunesinin di§ goriiniisiiiide buru^ukluklarm te§ekkiil etmis ol-
dugunun saptandigini bildirmektedir. CUMMISFORD (1957: 1-5), 
lsmlandirma ile birlikte antibiyotik kullanilmasinin taze etler if;in iimit 
verici oldugunu kaydetmektedir. Yazar yalnizca antibiyotik veya 
iyonizan i§in uygulanan sigir kiymasimn iyonizan lfin ve antibiyotik ile 
birlikte i§lem gormii§ olandan §ok daha fazla bakteri ihtiva ettigini kay-
detmi§tir. Qig sigir etinin suda eriyen vitaminlerden bir kismmda iyo-
nizan lsmlarin etkisini inceleyen ALEXANDER ve arkadaslari (1956; 
2) iyonizan lsndarin uygulandigi sigir etlerindeki bu vitaminleri sapta-
mak igin uyguladiklan biyolojik (i§inlandir]lmi§ sigir eti ile beslenen si-
ganlarda gelismf), mikrobiyolojik ve kimyasal metodlar ile tahrip edi-
len vitamin yiizdelerini kar§ila§tirmali olarak elde ettigi sonuglar BE SIN 
ANALIZLERI Gilt I, sahife 198 deki Cetvel (14 ) de bildirilmi?tir. Bu ve 
bununla ilgili olarak yapilan galismalardan elde edilen sonuglar bu usul 
ile prezervasyonun ticari uygulamaya gegilmesinde temel unsur olmu§tur. 
Bu konu ile ilgili olarak FRAZIER (1967: 157); irradiye edilmis muhte-
lif besin maddelerinin ticari gegerliligi i(;in Amerika Birle§ik Devletleri 
Gida ve Ilag Dairesi (Food and Drug Administration) ne gerekli miira-
caatm yapilmi§ oldugunu bildirmektedir. Yazar taze domuz budu kutu 
konservesinin gamma veya X ismlaririm 4.5 veya daha fazla megarad 
dozu ile irradiye edilmesinin tasdik edilmis oldugunu, ilerde iyonizan ism-
lar ile "Radappertization" dedigi ticari sterilizasyonun diger besin mad-
delerine de uygulanmasinin kabuliiniin yakin oldugunu, keza sogutma, 
dondurma, kurutma, lsitma veya antibiyotik veyahut da kimyasal 
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prezervatifler uygulanmak suretile prezerve edilecek olan besin madde-
lerine de "Radurization''' dedigi pastorizasyon iflemi igin bu i§inlarm 
yakin bir gelecekte uygulanacagmi kaydetmektedir. 

KIYMA HALtNDEKI ETLERE 
ANTiBiYOTtKLERIN UYGULANMASI 

Bu giin Amerika Birle§ik Devletlerinde; Chlortetracycline, Oxytet-
racycline ve Chloramphenicol gibi antibiyotiklerin et veya mamullerinden 
yalniz kiymalara uygulanmasina miisaade edilmif bulunulmaktadir. An-
cak FRAZIER (1967: 265) Antibiyotiklerin kiymalardan baska deniz 
iiriinleri ve kiimes hayvanlari etlerine de uygulanmasina Amerika Bir-
le§ik Devletlerinde miisaade edilmif oldugu bildirilmektedir. 

ET YE tRUNLERlNlN TOPLUM SA&LI&I ILE OLAN 
l L i § K i S l 

Bu 50k degerli besin maddesinin hastaliksiz hayvanlardan sag-
lanarak tiiketilinceye kadar bozulmadan muhafaza edilmesi gereklidir. 
Her hangi eti yenen bir hayvan hastalik veya yaslamna gibi dogal 
sebepler etkisi altinda olecek olursa, oliimiinden kisa bir sure once or-
ganizmanin savunma mekanizmasi kirilir. Hal bu ki normal sindirim 
kanali, deri ile organizmanin diger doku ve organlari, saprofit mikroor-
ganizmalarin istilasina kar§i koyar. Oliimden kisa bir miiddet sonra veya 
oliimii miiteakip derhal; karaciger, dalak, kas ve diger dokularm sindirim 
sistemi kaynakli mikroorganizmalar tarafindan istila edildikleri goriiliir. 
Eger sihhatli bir hayvan ani olarak oldiiriiliirse; kan ve diger dokularinin 
mikroorganizmalar tarafindan post-mortem istilalari pek az olarak vukua 
gelir. Qiinkii her ne kadar keskin ve temiz bir bnjakla bir hay vanin biiyiik 
kan damarlari kesilse bile, yine de mikroorganizmalar bu hayvanin 
muhtelif dokularim istila ederler. Eger hayvan oldiiriilmeyi miiteakip 
temiz bir fekilde pargalara ayrilacak olursa, dokulaida nisbeten az veya 
hi<j mikroorganizma bulunmayabilir. Bu husus etin ir; kismi steril oldugu 
veya buna yakin bir durum arzettigi taktirde, et kalitesini muhafaza ede-
bilir. Bu gibi etlerde bozulma ancak etin sathinda vukua gelir ki bu taktir-
de etlerin kiirlenme veya buz dolaplarinda iiltraviole i§m altinda asil-
masi ile bozulmalari onlenmi? olur. FROBISHER (1949: 644); saghkli 
taze organ veya dokularda bulunan mikroorganizmalann gogunlukla 
Micrococcus'ler ile pek az miktarda da gram pozitif ve gram negatif 
gomaklardan ibaret oldugunu bildirmektedir. Et yiizeyinin mikroflorasi 
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etlerin i£inde bulundugu di§ (jevrenin temizlik derecesine ve buz dolabinin 
di§inda kaldigi zaman siiresine baglidir. Mikroorganizmalar; Protein-
lerin piitrefaksiyonuna, yag dokularinm Ransiditesine ve genellikle do-
kulardaki Karbohidratlarin fermantasyonuna sebep olurlar. Etlerde 
bayatlama (jogunlukla etin yiizey kismmin siyahlanmasi ile belli bir hal 
alir. Bunun sebebi Myohemoglobin,in, Metmyohemoglobin §eklinde oksi-
dasyona ugramasidir. Bazi kriyofilik mikroorganizmalar, etler buz dola-
binda saklandiklari siire esnasinda dahi ho§a gitmeyen bir takim siyah-
liklar ve diger renk degisikliklerine sebep olabilirler. Etlerde bakteri 
orijinli renk degi§ikligini meydana getiren mikroorganizmalar Pseudo-
monas, Serratia, Micrococcus, Sarcina, Chromobacterium, bazi Bacillus 
ve Clostridium nev'ileri ile kiiflerdir. 

I - P s e u d o m o n a s : 1 - Pseud, florescence: Bu mikroorganizma-
nin pigmenti etin rengini degi§tirmez, ancak hemoglobin'in protein 
tabiatinda olmayan bir substansim okside ederek renk degi§ikligi mey-
dana getirir. 2 - Pseud, syncyanea: Bu bakteri yesil- mavi pigment hasil 
eder. Bu pigment toksik degildir. Suda ve eterde erir. Ancak bu pigment 
et iizerinde mebziil olarak goziikmez. 3 - Pseud, nigrifaciens: Bu bakte-
rinin mavi-siyah renkte olan pigmenti erime ozelliginde degildir. Bu bak-
teri ancak % 0.5 - 3. oraninda tuz ihtiva eden ortamda iirer. 4 - Pseud, 
indigofera: Bu bakteri billiant mavisi pigment yapar. 

I I - S e r r a t i a : 1 - Ser. marcescens: Etlerde renkli bir degi§me mey-
dana getiren bu bakterinin imal ettigi kirmizi renkli pigmente, prodi-
giosin denir. Bununla beraber bu nev'i etlerin yenmesinin sagliga zararli 
bir etki gostermedigi bildirilmekteir. 2 - Ser. cutirubrum: Bu bakteri 
halofil ozell iktedir. 

I I I - Microccus ve Sarcina'lar: l-Micrococcus'lerin patogenik olan 
species'leri kirmizi ve sari pigment tevlit ederler. 

IV- C h r o m o b a c t e r i u m : 1 - Chrom. violaceum.: Bu bakteri 
viyole-siyah pigment hasil eder. Bu bakterinin pigmentleiini havi kiil-
tiir veya iiredigi besin maddesi kismi, % 6.6 glycerol igine konursa, 
violacein denen pigmentin eridigi goriiliir. 2 - Chrom. iodinium: Kimyasal 
yapisi iodinin diye bilinen mor-bronz renkte pigment imal eden bir 
bakteridir. Yalniz bu pigment iyod ihtiva etmez. 3 - Chrom. ianthinum: 
Bu bakteri iiremesinin ilk kademesinde sari renkli bir pigment hasil eder 
ise de, sonralari bu pigment koyu viole bir renge doner. 

V - F l a v o b a c t e r i u m : Bunlar sigir etlerinin Facia'larinda ve yag 
dokularinda sarimsi pigmentler meydana getirirler. Bundan ba§ka 
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tavuklarin derilerinde ve yumurtalannda tesadiif edilirler. JENSEN 
(1954 : 279) bu gruptaki bakterilerin saridan-portakal kirmizisina kadar 
degi§en pigment basil ettiklerini bildirmektedir. 

VI- B a c i l l a c e a e : Bu gruptaki mikroorganizmalar etlerde, kar-
men kirmizisi veya esmer kirmizi renk degi^ikliklerine sebep olurlar. 
Biiyiik ekonomik zarara yol agan bu nev'i renk degi§iklikleri insanlar 
igin toksik bir etki gostermezler. Bu grup; pigment te§kil eden Bacillus 
species'lerini kapsar. 1 - Bacil. cereus var. fluorescense (sari-yefil floresan 
veren pigment), 2 - Bacil. cereus var. luteus. 3 - Bacil. mesentericus var. 
flavus. 4 - Bacil. pumilus var. parvus (sari-pigment), 5 - Bacil. aurantius 
(portakal sarisi pigment), 6 - Bacil. subtilis var. globigii (pembe renkli 
pigment), 7 - Bacil. viridiglaucescens (ye§il mavimsi yapiskan pigment), 
8 - Bacil. subtilis var. aterrimus (Bacil. nigrificans): siyah veya koyu kah-
ve renkli ve eriyebilen bir pigment imal eder. Son zamanlarda bu bacillus 
species'i; Bacil. sublitilis var. aterrimus olarak taninmaktadir. SMITH, 
GORDON ve CLARK (1952: 81) bu mikroorganizmanm sun'i besi yer-
lerinde mavi-siyali pigment te§kil etmesi igin besi yerine carbonhidrat 
ilave etmek gerektigini bildirmektedirler. 

VII- C l o s t r i d i u m ' l a r : Clost. nigrificans harig tutulursa; bun-
lar genellikle pigment te§kil etme 5zelliginde degildirler. 

VIII- K i i f l e r : Etlerde kiiflenme; Ingiltere'ye Giiney Amerika, 
Yeni Zclanda ve Avustralya'dan et ihrag edenleri dii§iindiiren ve zarara 
sokan bir mevzuudur. Burada sozii edilen kiifler genellikle toksik subs-
tanslar imal etmezler. Bunun igin de besin zehirlenmesine sebep olmazlar, 
fakat kokmaya olan egilimi arttirirlar. Mesela domuz yaginda ek§imeyi 
kolaylaijtirirlar. Diger bir zarar da etlere verdikleri kiif kokusu ve tadi-
dir. Bu kiif kokusu ve tadi etlerde ve yiyecek maddelerinde Actinomyces 
ve Pseudomonas genusuna bagli mikroorganizmalarm etkisi ile geli§ir. 
Bir depoda az olarak geli§en Actinomyces hemen o depoya ve igindeki 
maddelere kiif kokusunun yayilmasina sebep olur. Fakat genel olarak bu 
hal kabuklu yumurtalarda goriiliir. THORNTON (1952: 446-449), kiifiin 
ete yaptigi zararm etin gorunu§iinu bozmaktan genellikle ileri gideme-
digini bildirmektedir. Kuflerin geli^mesi iki faktore baglidir. Bunlar da 
isi ve yeteri atmosferik rutubettir. Kiifler; ilk olarak taze etin kesik 
yiizeylerinde gelisir. Etler iizerinde bulunan kiifler sifirin altindaki dere-
celerde bile geli§ebilirler. Fakat rutubete ihtiyaglari goktur. Rutubet az 
olunca iglerindeki su buharlasir ve neticede kurur ve oliirler. Kiifsporlari 
her yerde bulunduklari ve toz pargalarma bagli olarak havada ugu§tuk-
lari halde yeterli rutubet olmadan iireyemezler. Boylece etin yiizeyinin 
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kiiflenmesinin oniine gegmek igin isi ve rutubeti tUisiik tutmak gerekir. 
Bunun iginde sogutma ve depolama yerlerinde havalandirmanin iyi ol-
inasi gerekmektedir. Havalandirma iyi olursa dolasan hava etin yii-
zeyini kurutur, boylece kiiflerin gelismesinin oniine ge<jilmi§ olur. Kiif-
lerin geli§mesini onlemek igin antiseptik kullanmak, basari saglamamak-
tadir. Qiirikii kullanilmasi gerekcn konsantrasyon, rutubet arttikga sii-
ratle yiikelmektedir. Uzak yerlerden sevk edilen etlerde kiiflerin sebep-
leri arasmda a) Depolandiklari' mahal veya arag (gemiler, vs.) lardaki 
bulunduklari yerlerden yeni mahallere sevk edilmeleri esnasinda etlerin 
toza maruz birakilmalari, b) Isi degi§melerinin et yiizeyinde atmosferin 
yogunlagmamasma sebep olmasi zikredilebilir. En 50k kiiflenmege ma-
ruz kalanlar sogutma aracinin bozulmasi yiiziinden degifik lsilara maruz 
kalan etlerdir. Etlerde kiiflenmenin, dekompozisyon ile bir ilgili yoktur. 
Kiifler (-2) ila ( - 8) C 0 ler arasinda geli§ebildikleri halde putrefaktif olan 
mikroorganizmalar ancak 0 C ° iizerinde gelisebilirler. Putrefaktif bak-
terilerin gelismesi aym nev'iden kiiflerin gelifmesine inhibitor bir etki ya-
par. Bu iki kosul gogunlukla birbirinden ayri olarak ve farkli dereeelerde 
meydaria gelir. Kiifler sogutulmu§ ette, dondurulmus etten daha fazla 
goziikiir. (,'ok uzak yerlerden sevkedilen kuzu, koyun ve sigir etlerinin 
iizerinde siyah veya beyaz lekelere rastlamr. 

Cladosporium herbarum'un sebep oldugu siyah leke ette gok ciddi 
degi§iklik meydana getirir. Bu kiifiin diger nev'ileri (0)C ° de gelistikleri 
halde, bu nev'i bozukluk yapani ( - 8)C° de depolanan etlerin iizerinde 
iireyebilir. Bazi nev'ileri de ( - 6.5) C 0 de geligir. Bu lekenin gapi 0.5 ile bir 
cm. arasinda degisir. Bu lekeler etin yiizeyinde bulunurlar. Bu nev'i kiif-
ler bigak ile kazinarak etin yiizeyinden almamazlar. Bu siyah kiif leke-
leri zamanla bakteriyel dekompozisyona yol agabilir. Bu hal, et renginin 
bozulmasi ve yumu§amasi ile et yiizeyinin yapi§kan bir hal almasma 
sebep olur. Bu durumu ekseriya Achromobacter grubuna dahil bakteriler 
meydana getirirler. Fazla gelism.emi§ ve heriiiz dekompozisyona yol ag-
mamis olan siyah kiif lekeleri etin yiizeyi kesilip alinarak kaldirilabilir. 
Sogutulmu§ sigir eti igin bu uygulanirsa da, koyun etinde uygulanamaz. 
Qiinkii koyun govdesinin if; kismina, boyun ve pelvis bo§luguna da 
bakteriler ile beraber geni§ olarak yayildigindan, biitiin eti atmak gerek-
mektedir. Sigir etinde de eger kiif ile beraber bakteriyel gclisine var ise 
o zaman daha geni§ olarak etin kazmmasi gerekmektedir. Bazan biitiin si-
girm dahi atilmasi gerekebilir. Eger kiiflii etin, kiiflii kisimlari kazmir 
da tekrar dondurulursa etin daha gabuk ve daha geais olarak kiiflendigi 
goriiliir. Onun if;in boyle bir uygulamanin yapilmi§ oldugu etin gabuk 
satilmasi gerekmektedir. 
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Beyaz leke denen hal ise, daha ziyade uzak yerlerden sevk edilen 
etlerde goriiliir. Bu nev'i beyaz leke Sporotrichum carnis tarafxndan 
meydana getirilir. Bu beyaz leke siyah leke ile birlikte ayni govde iize-
rinde bulunabilir. Biiyiikliigii hemen hemeu siyah lekeli kiif kadar olup 
§ekil (5) de goriikliigii gibi rengi beyaza yakm ve tamamen etin yiizeyinde 
bulunur. Goriinii§ii yassi ve yiinden yapilmi§ gibidir. Sporotrichum car-
nis sporlari ( - 8) santigrad derecede geli§ebilir. ( - 2.2) santigrad derecede 
ise ?ok siiratli bir §ekilde gelisir. Sifir santigrad derecede gayet mebzul 
olarak gogalir. Fir?amsi bir manzara arzeden bu mantarimsi geli§me; 
Thamnidium ile Mucor genus'larina ait karakterlere yakinlik gosterir. Bu 
iplik feklindeki hyphae'lei sifir sandigrad derecede rahat<;a geli§ebilir ve 
etin yiiziinden 2.5 cm. kadar yiikselebilirler. Fakat kuru bir ortamda qo-
galmalar durur. (-7) santigrad derecede, bu kiiflerin gelismesi durur ise de 
hayatiyetlerini kaybetmezler. Isi her hangi bir sekilde yiikselirse o 
zaman gene geli§meye baslarlar. Etin iizerine firgamsi bir mantar iire-
mesinin bulunmasi, etin sifir santigrad dereceye veya daha yiiksek ISI-
lara maruz birakilmis oldugunu gosterir. Penicillium genusuna bagli 
mavi-yesil kiifler peynir, meyva ve bazen de ettc bulunur. Sifir santigrad 
derecede zorlukla iirerler. Daha yiiksek lsilarda gelisme daha rahat olur. 
Genel olarak yiizey iireme karakteri arzederler. Beyaz kiif lekesi, fircjamsi 
kiif iiremesi ve mavi-ye§il kiiflerin sathi karakterde olmasi bunlarin etin 
yiizeyinden kaldinlmalarmi kolayla§tirmaktadir. Tuzlu suya veya sirke-
ye batirilmi§ bir bez par<;asiyla etin yiizeyi silinirse bunlar kayip olur. Fa-
kat biraktiklari kiif kokusu kalir. Onun if;in tercih edilen metod, etin yii-
zeyinin kazmmasidir. Kiifler her ne kadar patogen degiller ise de uzun za-
man kalmi§ ete kokulari siner. Ayrica kiifler yaglarda ek§imeye olan 
egilimi arttirmaktadir. Bundan dolayi §iipheli durumlarda kazmarak ve-
ya silinerek temizlenmi§ bir ette, bir de kaynama testi yapilmalidir. Et-
lerde ve diger proteinli besin maddelerinde yiizey dekompozisyonuna bu 
mikroorganizmalardan ba§ka, Proteus, Enteroccoccus, Escherichia, Aero-
bacter gibi bakteri genuslarina dahil bakteri speciesleri de i§tirak edebilir. 
Bilindigi iizere proteinler; asit, alkali gibi kimyasal madde veya istim gibi 
fizik etken ile bakteri veya sindirim fermentleri etkisi altinda, basit subs-
tanslara parcjalanmak sureti ile dekompoze olurlar. Dekompozisyonun 
derecesi bu etkenlerin nevine gore degi§iklik gosterir. Bunlardan piitre-
faktif bakteriler protein molekiillerini evvela Proteose"lar \e daha sonra 
d a Peptone, Polypeptide, amino acid v e en s o n u n d a d a indol, skatol, fcnol 
gibi maddeler ile beraber C02, Metan ve Amonyak gibi muhtelif 

gazlar halinde paiQalayacak §ekilde ileri gotiiriirler. Bu pargalanis ka-
demesinde te§ekkul eden amino asitler nontoksik tabiatta olup bunlar 
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§ekil 5. Ette, bakteri ve kiif kolonilerinin birlikte bulunuju . a. Achromobacter kolonileri. 

b. Sporotrichum carnis kolonileri 

bakteriler igin gerekli olan besleyici maddelerdir. Pargalanma beldegi 
olan iiriinler, dekompozisyona dugar olmu§ etde tipik bir goriinii§ ve 
koku hasil eder. Rengin gii, sari veyayesile donmesi, dokulann yumu§ak 
bir bal almasi, belli kerih bir koku ve amonyagin tesekkiilii; bu dekom-
pozisyonun agik birer beldegini te§kil eder. Onceleri vukarda bildirilen 
bu piitrefaktif prodiiksiyonlara; Italyan toksikologu SELMl tarafindan 
Ptomain ismi verilmiftir. Ancak bu deyim bu giin igin eski itibarmi kay-
betro.i? bulunmaktadir. Ciinkii bu piitrefaktif prodiiksiyonlar peroz ola-
rak ahndiginda hig bir zehirlenme semptomu vermedigi halde, ancak 
parenteral olarak verildiklerinde convulsion ve paralyse gibi semptom-
lar tevlit etmektedirler. Et iizerinde mikroorganizmalara ait ilk yiizey 
iiremesini aerobic bakteriler meydana getirir. Bu aerobik bakteriler iginde 
Staphyloccoccus'ler, Coliform gurubu bakteriler ve Proteus genusuna ait 
bakteriler zikredilebilir. Bu aerobik mikroorganizmalar etin yiizeyindeki 
oksigeni kullanarak, anaerobik bakterilerin iiremesi igin uygun fartlar 
meydana getirmi§ olurlar. Bu anaerobik mikroorganizmalara en iyi or-
nek Clostridium sporogenes'dir. Boylece dekompozisyonda aerobik ve 
anaerobik mikroorganizmalarin her ikisi de birlikte rol oynar. Anaerobik 
ve piitrefaktif olan bu bakteriler oksigenden ari olan dokulann derin 
kisimlarinda bilahare iireyebilirler. Etin yiizey kisminda piitrefaksiyon 
ba§ladiktan soma bu piitrefaksiyon durumu yavas yavas biitiin organiz-
maya yayilir. Bu piitfaksiyon olaymin biitiin govdeyi sarmasindaki biz; 
hayvanin kesimden evvelki bagli bulundugu kosullar ile yakmdan ilifkili-
dir. Ate§li bir liastaligin seyir ettigi veya septik sebeplere bagli fiyevii l i 
hayvanlarda, et alkali reaksiyonu gosterir ve dekompozisyon siir'atle 
geligerek kisa zamanda derin kisimlara kadar eri§ir. Yeni kesilmi§ hay-
van govdelerinin saklanacagi yerlerde birbirine gok yakm olarak asilma-
sindan dolayi gevredeki havanm tain bir sekilde ceryanina elvcrisH ol-
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mayan sartlarda etler gabuk bozulur. Keza ayni hal evcil tav§an, yaban 
tav§ani ve diger av hayvanlari igin de gegerlidir. Eger bunlar heniiz daha 
sicak bir durumda iken torba veya sepetlere yerle§tirilirler ise "ycjiZ 
bozulma''' denen hal meydana gelir. Olmii§ ve ig organlari gikardmamis 
liayvanlarda eksternal ve internal dekompozisyonun her ikisi de ayni za-
zamanda vukua gelir. Bu gibi liayvanlarda et fazla miktarda kan ile do-
ludur. Ayni zamanda barsaklardaki piitrefaktif bakteriler, abdominal 
venalari sararlar. Oliimden sonra kadavrayi ilk istila eden bakteriler bar-
sak florasi bakterileridir. Bu bakteriler sicak havalaida kadavramn en 
uzak nahiyelerine kadar son derece siiratle ula§ir. Bazan 24 saatte arti-
culus'larda dahi bulunabilirler. Bu bakteriler kadavradaki oksigeni 
tiiketerek anaerobik bakterilerin kadavrayi penetrasyonu igin uygun 
ortam hazirlami§ olurlar. Barsaklardaki anaeroblara ornek olarak Clost. 
ivelchii (Clost. perfringens) gosterilebilir. Bobrek yaglan ile periton'un 
ye§il bir renkte goriilmesi ile birlikte yumusak, gev§ek ve sarkik bir diyaf-
ram; hayvanin barsaklarinin geg gikarilmif oldugunun bir delilidir. Yaz 
aylannda mecburi kesime maruz kalmis domuzlarnj abdominal yag lan ; 
12 saat iginde ye§il bir renk gosterir. Bu ye§il renk bilhassa ig organlarin 
gikarilmasinin geciktirildigi hallerde daha da asikardir. Hemen gayirdan 
gelmi§, sicak ve rutubetli havalarda kesilmis koyunlar, tamamen yii-
ziilmiif olduklari halde dahi bunlarin bir saat iginde dekompozisyona 
ugradiklari tespit edilirustir. Avlanmif olan geyiklerde barsaklar derhal 
gikarilamaz, fakat avcilar arasinda avlanmis olan geyigin karnina sak 
yapmak adet hiikmiindedir. Boylece kann bo§lugundaki organlar, hava 
ceryanina maruz birakilmi§ olurlar. Bu suretle hazim kanalindaki piit-
refaktif bakterilerin govdeyi istilalari geciktirilmi§ olur. Baglayici doku-
dan gok zengin olan geyik ve karaca, kesimi miiteakip gok dayanir. 
Bundan ba§ka lezzet kazanmasi igin bir sure asili olarak tutulmasi zo-
runludur. Bunlar dekompoze olmadan uzun zaman asili olarak bekle-
tilebilirler. Geyiklerin adele dokularmin antibakteriyel substanslar ih-
tiva etmeleri, bunlarin uzun zaman dekompoze olmadan dayanma-
larini temin eder. (^iinkii bu antibakteriyel substanslar pek gok piitre-
faktif bakteri nev'ine karsi inhibitor etki yaparlar. Bu inhibitor etki, 
bilhassa besin zehirlenmesi yapan bakterilere karsi da oldukga yiiksektir. 
Av hayvani veya tav§an gibi kiigiik hayvanlar, avlanmalarmi miiteakip 
derhal beden lsilarini kaybederler. Tavsan gibi kiigiik av hayvanlarinm 
beden lsilari di§ gevre §artlarma yakla§abilmesi igin 12 saatlik bir zaman 
siiresi geger. Fakat koyun gibi nisbeten biiyiik hayvan govdelerinin so-
gumasi igin 24 saate ihtiyag vaidir. Hararetin bu tarzda gabuk zayi olu-
fundan tiiylii av hayvanlari ile tavfanlarin kann boslugundaki organla-
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rinin gikarilmadan paketlenmesi veya kutulara konmak sureti ile sev-
kedilmesinde yararlamlmaktadir. Qiinkii bu gibi hayvanlarda hareretin 
gabuk kaybi piitrefaktif bakterilerin iireraesini men etmektedir. 

Sosislerde genellikle dekompozisyon, daha ilk devrelerde etin her 
tarafmda ve ayni zamanda vukua gelir. Fakat dekompozisyon igin 
kabul edilmi§ biitiin beldeklerin hepsi mevcud olmayabilir. Dumanlanmi§ 
olanlar harig, taze sosislerdeki bozukluk beldekleri 1 - Sosis mahfazasinin 
yiizeyindc yapi§kanhk, 2 - Ilk devrelerde bir tefessiih kokusnndan zi-
yade eksi bir koku, 3 - Mahafazasinm sosis etinden kolayca ayrilmasi, 
4 - Sosisin kesildigi yerde gri bir rengin goriilmesidir. Ilk dekompozis-
yon kokusu kaynatma denemesi uygulamak sureti ile tayin edilebilir. 
Eger kaynatma suyuna az miktarda kireg suyu ilave edilirse sonucun 
daha iyi okunmasi olasiligi saglanmi§ olur. 

Taze kiyilmi§ etlerdeki bakteri florasi soy ve tip bakimindan bii-
yiik parga etlerdekine nazaran gogunlukla daha zengindir. Kiyilmi§ et-
lerde yiizey kontaminasyon tamamen karisik bir vaziyettedir. Bu kon-
taminasyona kiyma makinesinin, etlerin, doldurma islemini ve havanin 
ihtiva ettigi bakteri florasi da inzimam eder. Kafi derecede sogutulmamif 
etlerde bakteriler hizla iirer, ve et bu suretle bozulma safhasina girmif 
olur. Eger bu nev'i kontaminasyon Salmonella, Staphylococcus veya besin 
zehirlenmesi yapan diger mikroorganizmalardan ileri gelir ise bu nev'i 
et saglik igin tehlikeli olur. Kiyilmi§ etlerin bakteriyolojik standardlarmi 
degerlendirmek her ne kadar zor ise de et ve etten i§lenen iiriinlerin ana-
lizleri ozel boliimiinde bu konu ile ilgili bilgi verilmi§tir. Bazi labora-
tuvarcilara gore kiyilmis ette standard petri metodu ile total bakteri 
sayismin I gr. da 10.000.000 aerobik mikroorganizmanm mevcudiyeti 
normal maksimal limit olarak kabul edilmektedir. Fakat gogunlukla ki-
yilmif bir etin satisa arzedildigi esnadaki kalitesinin standard petri 
metodu ile 1 gr. daki total bakteri sayisi bir kag milyar civarinda bulunur 
ki bunda da anaerop bakteriler, kiifler ve adi kiiltiir §artlannda iireme-
yen diger mikroorganizmalar harigtir. Bakteri yiikii gok fazla olan et ve 
iiriinlerinde dekompozisyon siiratle olusur ve et piitrefaksiyona dugar olur. 
Bu gibi etlerin tiiketimi bilhassa gastio-intestinal bozukluklar yapmasi 
bakimindan besin analizcilerince, saglik igin zararli kabul edilmesi gerek-
mektedir. Kiyilmis etler igin kabul edilmis olan ayni esaslar ayiklanmi§ ta-
ze yengeg etleri, midyeler, kiimes ve av hayvanlari igin de earidir. Taze ke-
silmi§ sigir etinin ortalama pH'si 6.5-6.8 arasindadir. Bazen 7.2 'e kadar 
da gikabilir. Yani ya seyreltik asit veya seyreltik alkali ozellikleri gosterir. 
Fakat bu pH degeri siiratle dii§er. 48 saat sonra pH 5.6 - 5.8 arasinda bir 
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deger gosterir. Sonra; bir zaman igin bu pH sabit kalir. Bu sabit kalis siire 
si kadavranin sogutulmasina, bakteriyel kontaminasyona ve muhafaza 
ko§ullarina bagli olarak uzar veya kisalabilir. Bundan sonra artik pH 
yiikselmege ba§lar. Buna sebep Autolysis ve bakteriyel geli§melerdir. 
pH 6.4'ii buldugu zaman ayrisma ba§lamak iizeredir. Adelelerde pH 
6.8 'i bulunca ayri§ma beliitileri artik ortaya (jikmistir ki bu da koku, tat 
ve yapisinda degi§ikliklerin ortaya §ikmasi ile belli bir hal almi§ olur. 
Eger 24 saat i<jiiide pH 6.1'in altina dii§mez ise, bu; etin kalitesinde fe-
naya gidisin bir isaretidir. Etin joH'simn tayini, etlerin bozulmaya donme 
durumlarmin saptanmasi bakimindan, karar i§in onemlidir. Ozellikle 
bu hal, meeburi kesim uygulanmi? hayvanlarin dayanikliklarinin ortaya 
konmasi bakimindan onemlidir. Kesim sirasinda atesli hastaliga yakalan-
mi§ veya adali yorgunlugu olan hayvanlarin kaslarmda glikogen azdir. 
Danimarka'da pH 6.5 'gu ge^en etler normal olarak piyasada satilamaz 
fakat Et Enspeksiyon Servisi kontrolii altinda kutu konservesi yapilmis 
olarak satilabilir. 

E t d e k i y a g l a r i n B o z u l m a s i : 

Her tiirlii besin maddesinin saklanmasinda bir bozulma problemi 
vardir. Et yagindaki bozulma beldegi olan ho§a gitmeyen kokular iig 
sebepten ortaya <jikabilir. Et yagma 1- Yabanci kokularin sinmesine 
bagli bozulma: Bu hal daha evvel meyve depolanmis depolarda, etlerin 
saklanmasi halinde buralarda depolandirilmif olan meyvelere ait koku-
larin etlere sinmesi iizerine meydana gelir. 2 - E t yaglarinin oksidasyon 
sonu bozulmasi: Oksidasyon sonucu olan ransidite, mikroorganizmalara 
ihtiyaij duymadan olur. Et yaginin i§iga maruz kalmasi, bu nev'i oksidas-
yon sonu bozulmayi arttirir. Bundan dolayi dokularin ye§il veya kirmizi 
gibi renkli kagitlara veya selofon mahfazlara sarilmasi gerekir. Sigir ve 
koyun yaglan bu nev'i oksidasyona oranla mukavimdirler. Yalniz don-
durulup (-10) santigrad derecede 18 aydan fazla saklanan yagli etler 
bozulmaga baslar. Fakat domuz yagi i§iga birakilir ise daha kolaylikla 
okside olur. Domuzun beslenme §ekli de; domuz yagmin bozulmaga 
dayaniklilik derecesini etkileyen faktorlerdendir. Fakat sulu domuz 
yemi ile beslenen domuzlarin yagi yumu§ak bir durum arzeder ve satiire 
olmayan yag asitleri orani yiiksek olur. Boyle yaglar Aldehid ve Keton'-
lara donme egilimindedirler. Bunlar domuz yaginm ransidite ile i§tirak 
eden aci rayiha almasma sebep olurlar. Morina baliginm karacigerinden 
elde edilen yag veya baliktan yapilan yemlerle beslenen domuzlarin gov-
de yaglarinin sabuk acidigi ve renginin sariya dondiigii goriiliir. Domuz 
etinin i§lenmesi esnasinda kullanilan salamuralama bu tip yaglarin oksi-
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dasyona kargi olan resistanslarinin kirilmasma sebep olmaktadir. Boylece 
i§lenm.is domuz yagi, gig domuz yagina nazaran oksidasyona daha uy-
gundur. I§lenmis domuz etinin yaginda ( - 10) santigrad derece de bile 
bir iki hafta iginde ransidite meydana gelir. Eger kiirlemede kullamlan 
tuzlar ile inuameleden sonra, bu nev'i domuz etleri fume edilirse, fenolik 
inaddelerin absorbsiyonundan miitevellit bu etlerdeki yaglar bozul-
maya karsi resistans kazanir. 3- Mikroorganizmalann etkisi altinda bo-
zulma: Bu nev'i bozulma, yaglarm genis bir sekildc Hidrolizisine yol 
agar. Fakat yaglarm yapisinda, yag asitleri az bulundugundan onemli tat 
degi§ikliklerine sebep olmaz. Bakteriyel geli§meye paralel olarak mey-
gelen tat bozulmasi bu yag asitlerinin ortaya gikmasindan ziyade baglayi-
ci dokunun bozulmasi sonu meydana gelen azotlu maddelerin absorb-
siyonundan dolayidir. Bundan bask a mikroorganizmalar, yaglari hid-
rolize ederek serbest yag asitlerini agiga gikarirlar. Bu asitlerin meydana 
geli§i yagdaki ransid doku ve tat ile anla§ilir. Sogutulmuf etin saklana-
bilme zamam bu ge§it bozulmalar yiiziinden oldukga kisalir. Bir yag 
igindeki serbest yag asitleri miktarinin % 2.5 - 3.0 olmasi, bu et yagin-
da bozulmanin ba§lami§ oldugunu gosterir. % 2 den fazla yag asidi bulu-
nan yaglar bozulmadan §iiphelidirler. THORNTON (1957: 457) bir ya-
gin kiigiik bir kisminm gignenmesi ile o yagin ek§iligini ortaya koymanm 
basit olmasina karsm emin bir yol oldugunu bildirmektedir. 

BESIN OLARAK TUKETlLEN MUHTELlF NEY'I HAYVAN ET 
VE URtlNLERl ILE INSANLARA GEQEN ZOONOTlK 

ENFEKSlYON VE INVAZlYONLAR 

Bir kisim hastaliklarm eti yenen hayvanlarla insanlar arasinda mii§-
terek olmasi nedeni ile besin maddesi olarak tiiketilecek hayvanlarin sag-
lik yoniinden muayene ve kontrollerini gerektirmi§tir. Bu husus miin-
hasiran Veteriner hekimleri tarafindan mezbahalarda ifa ve icra edilmek-
tedir. Zoonoslar yalniz giiniimiiziin konusu olmus degildir. Bu konu 
tarih kadar eskidir. Milletler, Zoonos'lari; onceleri, dinlerinin mev-
zuati iginde, o giiniin sartlarma gore, miimkiin oldugu oranda, saglik-
larini koruyacak sekilde degerlendirmeye gali§mi§Iardir. Peygamber-
lerin hayatlari inceleneeek olursa bunlarin bazilannin hayatlarimn bir 
siiresinde hayvancilik ile ugrasmis olduklari goriiliir. Bu suretle hayvan 
hastaliklari iizerinde izlenim yapabilme olasiligi bulmus olmalari, onlann; 
kurduklan dinlerinde bazi hayvan etlerinin yenmesinde gesitli yasak ve-
ya kaideler koymalarinin nedeni olmustur. Ornegin MUSA; kurdugu 
dininde, kavmine; domuz etinin yenmesini yasak etmistir. Keza Hazre-
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ti MUHAMMED de; domuz etini, Tanrmm insanlara haram kildigmi bil-
dirmistir. Keza midyenin bir kisim miisliimanlar tarafmdan yenmeme-
sinin sebebi, bunlari yiyenlerde hastaliklarin goriilmiis olmasidir. Mid-
yeler kanalizasyonlarin akdigi deniz kiydarindaki sularda 50k iiredik-
lerinden, midye avhyanlarin bu mintikalari segmesi sonu Salmonella 
epidemjlerinin meydana gelmesi, bundan baska m.evsime bagli olarak bir 
kisim midyelerin paralitik midye zehirlenmeleri meydana getirdikleri 
bu sebepleri daha agik izah etmektedir. Tularaemia epidemileri esnasm-
da kemiriei av hayvanlanndan bilhassa tav§anlardan, hastaligi ta§iyan-
lar kagamadiklari igin aveilar tarafmdan kolayca avlanirlar. Bunlari el-
leri ile tutan, kesen, yiizen veya etlerini iyi pi§irmeden yiyen insanlar 
arasinda Tularaemia epidemileri meydana gelir. Bu lialin izlenmi§ ol-
masidir ki bir kisim tarikat salikleiine tav§an etinin yenmesi yasaklan-
mi§tir. Hastalik etkenleri ve hastaliklarin epidemiyolojderi hakkinda 
dogru bir bilgiye sahip olunmadigi zamanlarda, dinler araciligi ile hay-
vansal besin maddeleri kaynakli salgm veya bulafjici hastaliklarin ya-
yilmasina engel olunmu§tur. Ancak bu giin muayene ve analiz metodlari 
ile besin teknolojisi alaninda eri§ilmi§ olan gelifme; kokii hayvansal besin 
maddelerinin sebep olacagi zoonos tabiatindaki hastaliklari ile besin 
enfeksiyon, invasion ve intokasyonlarim bertaraf etmege elveri§li bu-
lunmaktadir. Esasen, bu giin, diinya milletlerinin protein ihtiyaci agigi 
karsisinda kokii hayvansal olan her tiirlii proteinden yararlanmak bir 
zaruret haline gelmi§ bulunmaktadir. Bundan dolayi her millet veya din 
saliki bilimsel esaslar dahilinde her nev'i hayvandan yararlanma olanak-
larmi aramak zorundadir. Bu giin Hindistan'in kar§ila§tigi aglik karsisin-
da Hindistan idarecileri bir kisim halkin dini inanglan ile savasmak zo-
runda kalmi§tir. Ancak i§lenmeden satilan etlerin muayene ve kontrol-
leri mezbahada Veteriner takipler tarafmdan yapdmaktadir. Fakat i§le-
nerek satilan et mamiillerinin de ayrica laboratuvar muayenelerinin yapil-
masi zorunlugu kanun hiikmiine baglanirustir. Bu bakimdan usuliine 
uygun bir §ekilde i§lenmemi§ olan et mamiillerinin, toplum sagligmi teh-
dit ettiginin saptanmasi gerekmektedir. Bunun igin hayvanlardan 
insanlara gegen zoo/ios'larin incelenmesinde bu boliimde parazitlerden 
viruslara dogru bir sira takip edilmi§tir. 

T a e n i a s a g i n a t a ' n i n yaptigi Taeniasis: Taenia saginata isimli 
cestod bu invasyonu yapmaktadir. Diinya iizerinde 39 milyon insan Tae-
nia saginata invasiyonuna yakalanmif bulunmaktadir. Taenia saginata-
nin ergin sekli insanlann barsaklarinda yafar. Yumurtalar gaita ile 
gikarak otlarin enfestation'una sebep olur. Yumurtalari yiyen sigirlarda, 
parazitin larva sekli olan cysticercus bovis te§ekkiil eder. Cysticerc,leri 
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havi sigir etleri gig veya yan pi§mi§ olarak insan tarafindan ahndigin-
da, parazit ergin feklini barsaklarda almif olur. Cysticerc'ler 55 C ° de 
derhal ve ( - 9,5) C° de alti giinde, tuz salamurasinda 21 giinde oliirler 
Pastirma halinde konserve edilen sigir etlerindeki cysticerc'lerin yapi-
lan aragtirmalaria 8 giinde oldiikleri bildirilmi§tir. Memleketimiz sigir-
lari yiiksek oranda Cyscticercus bovis invasionunu ta§imaktadir. Bu neden 
ile az cysticerc'li sigir etlerinin imha edilmeyerek, pastirma seklinde de-
gerlendirilmeleri yurdumuz ekonomisi ve halkin tehlikesizce hayvansal 
proteinlerden yararlanmasi bakimindan onem tasimaktadir. 

2 - T a e n i a sol ium'un sebep oldugu Taeniasis: Domuzlarin ara ko-
nakgiligmi yaptigi Taenia solium denen bir Cestod tarafindan meydana 
getirilir. Ergin §ekli insanlarda; larva sekli olan Cysticercus cellulosa da 
domuzlarin adelelerinde bulunur. Domuz; parazitin yumurtalarini, Tae-
nia solium,\m yumurtalarini havi insan gaitalanndan veya onunla 
bula§mis otlardan alir. Taenia saginata invazyonundan daha agir bir 
invazyona sebep olmaktadir. Insanlar, Cestod'un larvasi olan Cysti-
cercus cellulosa'yi iyi pi§mem.i§ domuz etlerini yiyerek aldiktan sonra 
ergin §ekli insanlarin barsaklarmda geli§ir. Biitiin diinyada 3 milyon in-
san bu invazyona yakalanmif bulunmaktadir. 

3 - T r i ch inos i s : Etken; Trichinella spiralis'dir. Bu etken 25 muh-
telif hayvanin parazitidir. Fakat daha ziyade et yiyen canlilarda goriiliir. 
Insanlarin Trichinosis'ini yapar. Biitiin diinyada, yakla§ik olarak 27 
milyon insan Trichinosis invazyonunu almis bulunmaktadir. Hiristiyan-
lar tarafindan tiiketilen domuz; et ve ot yiyen yegane hay van oldugun-
dan, bu invazyonu havi hayvanin iyi pi§memi§, et miistahzarlari, hasta-
taligin yayi lma sebebini teskil etmektedir. Bu giin igin memleketimizde 
pratik bir onemi olmamakla beraber, biiyiik sehirlerimiz mezbahalarmda 
kesilen domuzlarin Trichinosis bakimindan mikroskopik muayeneleri 
yapilmaktadir. Ayrica Trichinosis gegitli av hayvanlannda goriildiigii 
igindir ki yabani av hayvanlarmm etlerinin de muayene edilmeden yen-
mesine miisaade edilmemelidir. 

4 - Ech inococcos i s : Cestod'lardan olan ve onceleri Taenia echi-
nococcus diye bilinen parazitin ergin ijekli olan Echinococcus granulosis, 
kopeklerin ve diger et yiyenlerin ince barsak parazititir. Parazit kediler-
de ergin seklini almadigi igin, kediler yayilmada rol oynamaz. Sigir, ko-
yun, domuz, at ve ekseriya insanlarda parazitin yumurtalari sindirim 
sistemini gegerek Vena porta'ya dahil olur. Buradan da muhtelif organ-
lara giderek oralarda Hydatic cyst veya Echinococcus denen ve parazitin 
cyst §eklini meydana getirirler. Insanlarda oldiiriicii olan bu invasiyonu 
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onlemek igin son senelerde milletlerarasi geni§ bir miicadele af'ilmjstir. Bu 
arada hex memlekette Ulusal Hidatidos Dernekleri kurulmustur. Bu para-
zitle savas i(;in mezbahalarda Echinococcus'lii cigerlerin dogrudan dogru-
ya yakilmasi gerekmektedir. Ayrica basi bo§ olarak dolasan kopeklerin 
toplanarak Hayvanlari Koruma Derneklerine teslimi ve evde veya bu 
gibi derneklerde beslenen kopeklerin en az senede iki def'a bu parazit 
bakimindan gayita muayeneleri yapilarak, invazyonu havi kopeklerin 
sistematik olarak antihelmentikler ile tedavilerinin kanun hiikmiine 
sokulmasi gerekmektedir. Keza kopeklerin kontrolsiiz bir §ekilde iireme-
lerine mani olmak bakimindan da erkek kopeklerin kastrasyon'a tabi tu-
tulmalari yerinde tedbirler olarak zikredilebilir. Sonur; olarak toplu 
bir halde bildirilen bu zoonos'lann diagnostigi ozel <;ali§malara dayan-
digindan, mezbahalarda bu hastaliklari te§his ieiri, kurulaeak labora-
tuvarlarin yeter nitelikte olmasi esas sarttir. Et muayenesi; gizli kalan 
zoonos odaklanni ortaya koymak bakimindan bunlar ile sava§ta biiyiik 
bir rol oynar. Bundan dolayi mezbaha Veteriner tababeti; koruyucu 
hekimlikte insan sagligim koruma babindan iizerine dii§en biiyiik bir go-
revi yerine getirmede payina diisem daha iyi bir §ekilde yapabileeek-
tir. 

5 - S a r c o s p o r i d i o s i s : Sarcocystis tenella ve Sarcocystis miesch-
eriana gibi iki tiirii olan ve §ekil (6) da goriilen bu protozoon; insan, ko-
yun, sigir, manda, at, e§ek, domuz, kiimes hayvanlari ve fare ve siiriin-
genlerin bag dokusu, iskelet kaslarinda, beyin zarlarinda, kalp ve larynx'-
lerinde yerle§erek Sarcosporidiosis (Sarcosporidiasis) denen invasionu 
meydana getirir. Bu protozoon ilk def'a 1868 de LINDEMANN tarafin-
dan tespit edilmistir. Daha sonra BARABAN ve St. REMY tarafindan 
1894 de Laryngeal kasta tespit edilmistir. 1924 de de MANIFOLD bu 
protozoona kalp kasinda tesadiif etmistir. Bu protoozon ile bula§ma 
siingerimsi veya bal petegi goriiniimiindeki Cyst'lerinin almmasi ile vu-
kua gelmektedir. Bu Cyst'ler Sarcotoxin denen ve MANSON-BAHR 
(1968) in Sarcocyctine ismi verdigi toksin ihtiva ederler. 

§ekil 6. Sarcosporidia tiirii 
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Bu protozoon ile invasyon muhtemelen bu protozoonu ihtiva eden 
etlerin geregi gibi pi§irilmeden veya hijiyenik bir §ekilde termal i§lem 
uygulanmamis et mamiillerinin besin maddesi olarak tiiketilmesi ile 
vukua gelmektedir. AHMET Nevzat (1936: 30) invasionun; parazitin 
sporozoitlerinin dogrudan dogruya ahnmasi ile vukua geldigini bildir-
mektedir. 

6 - Toxop l amos i s : Invasion, Toxoplasma gondii (NICOLLE YE 
MANCEAUX, 1908) denen bir protozoon tarafindan meydana getiri-
lir. Bu protozoon yakla§ik olarak 65 sene kadar evvel Kuzey Afrika'da 
NICOLLE ve MANCEAUX tarafindan kemirici hayvanlarda tesbit 
edilmi§tir. Organizma iginde yasantismi intracellular olarak siirdiirur. 
Invasion prognoz bakimmdan letal olup klinikman asemptomatik ola-
rak seyreder. Yurdumuzda bu konuda MASKAR, OZDEN ve DlK-
MEN (1971: 88-104) 1180 adet materyal iizerinde yaptiklari bir arastir-
mada; sigirlarda % 95; manda ve koyunlarda % 99; kegi, deve ve atlarda 
% 100; domuzlarda % 56; tavuk ve hindilerde % 45; kazlarda % 50; 
et mamiilleiinden sucuklarda % 75; pastirmada % 88; salamda % 65; 
sosisde % 50 oranmda bu protozoonu tespit etmi§lerdir. tnvazyon genel-
likle Trichinosis'i andirir, Domuz; kemirici bir hayvan olan fareyi ve 
kendi cinsinin oliisii ile yine kendi cinsinin pisligini yiyen bir hayvan 
oldugundan, hastalik bu hayvanlarda daha gok goriiliir. Invazyonun 
transmission §ekli kesin olarak bilinmemekle beraber, bu invazyona ya-
kalaiirms domuz etlerinin iyi pigirilmeden yenmesi ile insanlara gegebilir. 

7 - A n t h r a x (Dalak; Milzbrand: Charbon: Splenic fever): Muhte-
melen bakteriler tarafindan meydana getirildigi bilinebilen ilk hasta-
liktir. 1876-1877 de KOCH tarafindan kiiltiirii yapilarak, hayvanlardaki 
patogenitesinin izlenmesi sonu hastaligin etiyolojisi kesin olarak saptan-
mi§tir. 1881 de PASTEUR tarafindan vaccinotion sureti ile immiinite 
prensibi bildirilmi§tir. Etken; Bacillus anthracishii. Biitiin diinyada yay-
gm olarak bulunur. Bilhassa kontrol organizasyonu olmayan memleket-
lerde hastalik daha da yaygindir. Hastalik; toprak, enfekte yemler ve su 
ile yayilir. Enfekte meralar senelerce bulafik olarak kalir. Hastaligin ya-
yili|inda hastaliktan olmii§ veya hastaliga yakalandiktan sonra kesilmi? 
hayvanlarm i§lenmi§ yiinleri, derileri gibi yan iiriinlerinin degerlendiril-
mesi rol oynar. Bundan ba§ka et yiyen hayvanlar, bu enfeksiyondan 
olmii§ hayvanlarm etlerini yemek sureti ile yayarlar. Keza anthrax"1-
dan olmii§ hayvanlarm etlerini yiyen kuslar gerek bunlarm et pagalarmi 
bir yerden ba§ka yere tagimakla ve gerekse gaitalari ile Bacillus aritracis'-
in sporlarmi gikarmak sureti ile hastaligi bir yerden bafka yere nakilde 
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rol oynarlar. Enfeksiyonun keza kan emen sineklerle hastalardan saglam 
liayvanlara ve hatta bazen insanlara nakledildigi bildirilmektedir. 
Ornithodorus megnini denen ve hastaliktan olmiis hayvanlarm kanmi 
emen kenelerden Bacillus anthracis'in izole edilmis olmasi, bu kenenin 
hastaligin intikalinde miiessir bir rol oynayacagi muhtemel goriilmekte-
dir. tnsanlar, enfekte hayvanlarla temas etmek; bunlari kesmek, yiizmek, 
deri ve enfekte tira§ firgalari, hayvan post ve kiirkleri ile yiinlerinden 
yapilan yastiklari kullanmak sureti ile hastaligi ahrlar. Hastalik insan-
larda deri, akciger ve barsak §ekillerinde goriiliir. Insanlardaki deri §ek-
line akciger §eklinden gok daha fazla rastlanmaktadir. Akciger sekli 
§iddetli, atipik bir pneumonia §eklinde eyreder ve vak'alarin gogu da 
oliim ile sonuglanir. Sporlarin inhalasyonu insanlarda enfeksiyonun 
pneumonia §eklinde meydana gelmesine neden olur. Deri §eklindeki 
lezionlar kiigiik kizmizi bir macula ile ba§lar. Iki, iig giin sonra geni§le-
yerek lokal bir odem halini alir. Odem berrak bir mayi ile dolar, bilaha-
ra necrotic bir hal alir ve nihayet siyah bir escar te§ekkiil eder. Derideki 
bu lezyon agrili degildir, fakat kinklik, ate§ ve genel bir bitkinlik goze 
garpar. Tedavi edilmeyen hastalar 5-6 giin iginde olebilirler. Enfekte 
etlerin yenmesi neticesi vukua gelen intestinal §ekil oldiiriiciidiir. Sporlar 
lsiya dayandiklarindan, hatali termal i$lem uygulanarak enfekte hayvan 
etlerinden yapilan kutu konservelerinin gingeneler ile Cenubi Afrika 
yerlileri tarafmdan sakinca goriilmeyerek tiiketilmelerinden dolayi bun-
lar arasinda intestinal Anthrax olaylarina rastlandigi bildirilmi^tir. En-
fekte hayvan ve bunlara ait iiriinlerin bu hastaliktan ari olan memleket-
lere sokulmasina karsi siki tedbirlerin alinmasi hastaligin yayilmasini 
onleyici tedbirlerin ba§inda gelir. Hastaligin endemik veya epidemic ol-
dugu yerlerde, hastaligin ihban, izolasyonu yani kordon altina konmasi, 
hasta hayvan veya cadavralarin ciddi bir §ekilde imhalarinm temin edil-
mesi ve bunlarin 2 metre derinlikteki gukurlara gomiilmesi ve etrafinin 
dezenfekte edilmesi ve vaccination'a onem verilmesi gerekmektedir. Ev-
cil hayvanlardaki Anthrax , sondiiriiliinceye kadar, hayvanlar veya on-
larm iiriinleri ile me§galelerinden dolayi temasta bulunan §ahislar igin 
kaginilmaz biiyiik bir tehlike olarak kalacaktir. Fakat bu nev'i endiistri 
ile i§tigal edenler ciddi bir egitime tabi tutulacak olurlar ise, insan telafati 
bir hayli azalir. 

8 - B r u c e l l o s i s : (Undulant fever: Malta fever: Malta hummasi: 
Akdeniz hummasi: Febris undulans: Dalgali humma): Enfeksiyonun 
etkeni, Brucella genusu altmda miitalaa edilen iig etkeni kapsar. Bunlar; 
1 - Brucella melitensis, 2 - Brucella abortus, 3 - Brucella suis'dir. Her ne 
kadar bir dordiincii species (Br. ovis) den bahsedilmekte ise de bunun 

53 



Br. melitensis''in b i r mutant strain'i v e y a , Neisseria v e y a h u t Hemop-
hilus genusuna ait bir species olup olmadigi heniiz tarti§mali bulun-
maktadir. Brucella melitensis; ba§lica kegi ve koyun; Br. abortus, sigir; 
Br. suis de domuz igin patogen olup Brucellosis denen hastaligi meydana 
getirirler. Fakat her species, patogen oldugu hayvan nev'inden gayri di-
ger hayvanlar igin de degi§ik derecede patogenite gosterir. Insan bu iig 
nev'i etken ile ayri ayri enfekte olur. Ancak insanlarda sirasi ile en gok 
Br. melitensis, sonra Br. suis ve nihayet Br. abortus pathogenitenite 
gostermektedir. MARTSON'un 1861 de Akdeniz havzasinda yakalan-
digi bir hastaliga ait gizdigi hastalik tablosunun bilahare tamamen 
Brucellosis oldugu anlasilrrustir. Bir Ingiliz hekimi olan BRUCE 1877 de 
Malta adasmdaki Ingiliz askerleri arasmda Malta hummasi diye bilinen 
bu hastaligin etkenini izole etmiftir. (Micrococcus melitensis) ismini 
verdigi bu mikroorganizmaya bilahare BRUCE'un onuruna Brucella 
melitensis denmi§tir. Bunu takip eden seneler zarfmda 1897 de BANG 
sigirlardan; 1914 de TRAHUM, domuzlardan hirer ayri species izole 
etmek sureti ile grubun iig nev'i tesbit edilmistir. Intikal; etkeni havi 
dokularla temas edilmek sureti ile veya bu nev'i hayvansal madde-
lerin besin maddesi olarak tiiketimi sureti ile liusule gelir. Enfeksiyon; 
dalgali ate§, bitkinlik ile gelip difilerde abortus ve erkeklerde Orchitis''-
lere sebep olabilir. OMURTAG (1961:5) Amerika Birle§ik Devletlerinde 
bu enfeksiyona yakalananlarm 1927 senesinde 60 ki§i iken 1947 de 6,010 
ve son senelerde de 40,000'e yiikselmis oldugunu aktarmiftir. CRUICK-
SHANK ve arkadaslari (1975: 454); insanlarda Brucellosis'in; enfekte 
hayvanlar veya onlarin ekskresyonlari ile temas veyahut da enfekte siit 
veya siit mamullerinin besin olarak tiiketilmesi suretiyle goriildiigiinii 
bildirmektedirler. Yazarlar ayni zamanda enfekte sigirlarin bulundugu 
mahaldeki tozlarm inhalationu suretiyle enfeksiyonun derhal ahnacagim 
bildirmektedirler ki, bu husus cidden onemlidir. 

9 - Tube r cu lo s i s : Tuberculosis; insan ve kanatlilar dahil diger bir 
kisim kasaplik hayvanlarda ara sira akut belirtiler ile fakat gogunluk ile 
kronik olarak seyreden bir zoonose'dur. Toplumda uzun bir gegmi§i olan 
bu zoonose'un etioloji veepidemiyolojisinin aydinlatilmasi oldukga zaman 
alici olmustur. Londra'da toplanan Milletlerarasi Tuberculosis kongre-
sinde; Robert KOCH tarafindan 1901 de Mycobacterium tuberculosis 
typus bovinus^uvL insanlar igin apatogen oldugu fakat RAYENEL ve 
diger bazi ara§tiricilar tarafinan 1902 de yapilan gahsmalarda sigir tipi 
Mycobacterium tuberculosis'in de humanus tipi gibi, insanlar igin patogen 
oldugu bildirilmi§tir. Bu suretle sigir tiiberkiilozunun insan sagligi ile 
miinasebeti tesbit cdilmistir. Bundan sonra, insan tiiberkiilozu iizerinde 
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yapilan (;ali§malar enfeksiyon etkeni olarak .sigir tipi tiiberkiilozun one-
mini a§iklami§tir. 1911 de bu konu iizerinde New York schrinde PARK 
ve KRUMWIEDE takriben 380 hasta iizerinde yaptiklan gali§malar-
da, hastalardan % 7,34 iiniin typus bovinus'dan ileri gelen bir tubercu-
lose"' a yakalarirrus oldugunu tesbit etrnislerdir. Bunu takip eden senelerde 
muhtelif arastiricilar tarafmdan yapilan (jalifmalarda, insanlarda gorii-
len Tiiberkiiloz vakalarinm yiizde nisbetinin biiyiik bir kismmin sigir 
tipinden ileri geldigi bildirilmi§tir. Bundan sonra Myobacterium tuber-
culosis'in muhtel if h ayvan l a r a ait t ipleri ve saprophyte variyeteleri tes-
bit edilmi§ ve bunlarin gapraz pathogenite ozellikleri ara§tirilmi§tir. 
Aslinda 1865 de YILLEMIN ve FRANCE tarafmdan Tubereulosis'in en-
feksiyoz tabiatta oldugu bildirilmi§ ise de enfeksiyonun etkeni olan mik-
roorganizmalar 1882 de Robert KOCH tarafmdan bulunmu§ olmasi tip-
ta onemli bir geli§im olmu§tur. Ancak insana ve sigira ait Tuberculose'lu 
exudate'larin tav§an ve kobaylara verildiginde hastaligin bu deney 
hayvanlanna gegirilebildigi kaydedilmi§tir. Buna gore Tuberculose'un 
insan ve hayvanlarda goriildiigii izlenmi§tir. Ancak Robert KOCH, 
o zamanki deneme ve izlenimlerine gore, sigir ve insanlarda Tuberculose''a 
sebep olan etkenin idantik yani ayni bir mikroorganizma oldugu fikrini 
savunmu§tur. Theobald SMITH 1898 de insan ve sigirlardan izole edilen 
Tuberculose bakterisinin kiiltiirel karakterlerindeki farkhliklara dayana-
rak, insan ve sigirlarda izole edilen strain'lerin bir birlerinden farkli 
olduklarmi tesbit ettiklerini bildirmelerine ragmen; KOCH ve onun eko-
lii; bu hatali iddialarmi tarti§mali bir sekilde siirdiirmii§lerdir. Bu hal; 
1901 de KOCH'un inan ve sigir tubercufose'unun iki ayri tip olduklarmi 
kabul edinceye kadar devam etmistir. Avian (kanatlilarin) tuberculosis'i 
ile insan ve sigir tuberculosis'i arasinda daha 1872 de bir benzeilik 
oldugu izleniminde bulunulmu§tur. 

KOCH; insan ve sigir tuberculosis bakterileri tarafmdan, kanatli-
larin enfekte edildigini kabul etmi?tir. 1889 da RlVOLTA; 1891 de ST-
RAUS ve GAMALEIA; 1892 de de MAFFUCCI; avian tipin, human 
ve bovin tipi tuberculose bakterisinden ayri oldugu kabul edilinceye 
kadar, tavuklarin tuberculose enfeksiyonuna fazla bir onem verilme-
miijtir. Mycobacterium tuberculosis oncelikle insan maymun ve belli bazi 
papagan species'leri i^in patogendir. Ancak sigirlar i^in de tabii olarak 
patogen oldugu tesbit edilmi§tir. MERCHANT ve PACKER (1960:449) 
genellikle kedilerin, tabii ve deneysel olarak, human tipine diren^li 
oldugunu bildirmektedirler. Saprofit ve muhtelif canblarda Tuberculo-
sis'e sebep olan Mycob. species'lerinin tasnifini MERCHANT ve PAC-
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KER (1969: 441) tarafindan a§agida bildirilmi§ oldugu gekilde yap-
mislardir. 

A - I n s a n ve h a y v a n l a r i g in p a t o g e n o lan s p e c i e s ' l e r : 

1 - M y c o b a c t e r i u m t u b e r c u l o s i s : Insan ve hayvanlarm Tu-
berculosis'ini meydana getirir. 2 - M y c o b a c t e r i u m bov i s : Oncelikle 
sigirlar igin patogendir. Fakat insan ve diger hayvanlarda da Tubercu-
losis'e sebep olmaktadir. 3 - Mycob . a v i u m . Kanatlilarin Tuberculo-
sis etkenidir. Ancak muhtelif memelilerde de tuberculosis'e sebep ola-
bilmektedir. 4 - Mycob. p a r a t u b e r c u l o s i s : Sigir ve koyunlann pa-
ratuberculosis denen kronik bakteriyel dizanterisini meydana getirir. Bu 
enfeksiyona ayni zamanda sigir ve koyunlann Johne hastaligi da denir. 
5 - Mycob . l e p r a e : tnsanlarda Lepra (Ciizzam) denen hastaligin etke-
nidir. 6 - M y c o b . l e p r a e m u r i u m : Yabani siganlann lepra'sinin etke-
nidir. 7 - Mycob . m i c r o t i : Tarla farelerinde tipik tuberculosis lesi-
onlari hasil eden aside dayanikli bir mikroorganizmadir . 8 - Mycob. 
f o r t u i t u m : Ubikiiter olan olan yani toprak ve suda bulunan bu mik-
roorganizma; insan, sigir ve sogukkanli hayvanlardaki lesionlardan izole 
edilmistir. 

B - S o g u k k a n l i h a y v a n l a r i g in p a t o g e n o lan s p e c i e s ' l e r : 

1 - Mycob . p i s c i u m : Bu mikroorganizma kurbaga, kaplumba-
ga, yilan , kertenkele, salamandra ve sazan baligi igin patogendir. 2 -
Mycob . m a r i n u m : Insanlarin derilerindeki lesion'lardan izole edilmis-
tir. Ayrica yiizme havuzlarindan da izole edilmistir. Keza baliklardan da 
izole edildigi bildirilmi§tir. 3 - Mycob . c l i e lon i : Kaplumbagalarda 
goriilen lesion'larda bulunur. 4— Mycob. thamnopheos : Halen Ame-
rika'da ya§ayan bir nevi ufak zehirsiz yilanlar ile diger bazi yilan-
lardan izole edilmistir. 

C- S a p r o p h y t e o lan s p e c i e s ' l e r : 

1 - Mycob . s m e g m a t i s : Bu species'de; su, toz ve toprak ile 
preputium'daki ifrazartta bulunur. 2 - Mycob . ph l e i : ot, saman, 
toprak ve tozlarda bulunur. 

Mycob. bovis sigirlar igin patogendir Ancak enfekte sigirlar ile temas 
etmesi halinde domuzlar derhal enfeksiyonu alirlar. Mycob. bovis'e. genel-
likle resistan olarak bilinen at ve koyunlar da bu enfeksiyonu alabil-
mektedirler. Keza Mycob. bovis kedi ve kopeklerde d.e enfeksiyona se-
bep olmaktadir. Tavuklar Mycob. bovis'e resistan olarak bilinmelerine 
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kar§ilik, papagan ve benzeri ku§lar oldukga duyarlidir. 16 ya^indan daha 
kiigiik gocuklar Mycob. bovis'e gok duyarlidir. Bu taktirde gocuklarda 
enfeksiyon akciger tiiberkiilozu §eklinde goriiliir ise de generalize tu-
berculose da ender degiklir. 

CETVEL 7 

Sicak kanhlarm Tuberculosis etkenlerinii) deiiey 
hayvanlarindaki patogeniteleri 

Mycobacterium 
Duyar Canlilar 

Mycobacterium 
Kobay Tav§an Tavuk Tarla faresi 

tuberculosis + ± 0 0 

bovis + + 0 + 

avium ± + + 0 

microti 0 0 0 + 

Mycob . a v i u m : Kiimes hayvanlarinin veyahut diger bir deyim ile 
kanatlilarin tuberculose'unu meydana getirmektedir. Baijlica kiimes 
hayvanlarinda patogen olan Mycob. avium, biitiin ku§ species'leri ile 
bazi memeli species'leri igin de patogendir. Mycob. avium'un insanlarda 
bir enfeksiyon meydana getirip getirmediginin onemli bir husus oldugu, 
fakat bunun bu giine kadar aydinlanamanii§ bir sorun oldugu, insanlar 
iizerinde yapilan otopsilerden alinan patolojik materyallerden Mycob. 

avium elde edilmi§ bulundugu ancak bu halin Mycob. avium1 un insanlar-
da meydana getirebilecegi enfeksiyonun patogenitesi bakimindan bir 
karar vermege yeterli olmadigi bildirilmektedir. 

FELDMAN (1938); Mycob. avium'un muhtelif hayvanlar uzerinde-
ki patogenitesini cetvel (7) de goriildiigii veghile bildirmi.«tir. Hindiler; 
tuberculose'lu tavuklar ile temas sonu enfeksiyona yakalanirlar. Ordek, 
kaz ve kugular enfekte tavuklar ile temas ettiklerinde nadiren enfeksi-
yonu alirlar. Memeliler arasinda domuz ve tav§an , Mycob. avium'a 
en gok duyar olan calilardir. MILLER (1951: 48) Amerika Birle§ik Dev-
letler'inde domuz tuberculosis'i yiizdesinin yiiksek olu§unu domuzlann, 
Avian tuberculosis ile enfekte olmalarma baglamaktadir. Domuzlarda 
Mycob. avium'a bagli tuberculosis, oncelikle bunlarin Lympho-nodulus^-

larinda lokalize olan bir ozellik gosterir. Ancak bazi ahvalde domuzlann 
Mycob. avium ile enfeksiyonlannda, bu hayvanlarm fwpar. lien, pulmo, 

ve rere'lerinin de sarilarak tuberculosis'in generalize oldugu gorulmii?-
tiir. 
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Dogal kosullarda Mycob. avium ile enfekte olan sigirlarda, lesion'-
larm makroskopik bir hal almasina degin klinik hig bir belirti izlenemez. 
Ancak Mycob. avium ile enfekte sigirlarin, tuberculose'u igin uygulanan 
tuber culinization'unda positif reaksiyon verirler. Bu neden ile de 
insanlar igin patogen olan Mycob. tuberculosis ve Mycob. bovis ile enfekte 
olmu§ sigirlara tuberculinization uygulanmasinda yaniltici sonug 
alinmamasi igin sigirlarin Mycob. avium ile enfekte olmamalarina dikkat 
edilmesi gerekir. Insanlarin Mycob. avium ile enfekte olabildikleri bu ba-
histe daha once dc bildirilmi§tir. Ancak bu durumda Mycob. tuberculosis 
ile Mycob. bovis'in insanlar igin patogenitesi goz oniinde bulundurulacak 
olur ise insanda Mycob. avium'dan miitevellit vukua gelecek tubercu-
losis pek onemli kabul edilmemelidir. Amerika Birle§ik Devletleri kiimes 
hayvanlarmin tuberculose bakimindan muayenesini 1925 yilinda kabul 
etmistir. Kiimes hayvanlarindaki beldekler, uyuklama ve zafiyettir. 
Ancak bunlar da kat' i degildir. Postmortal muayenede vak'larin % 90 
inda karacigerde lesionlar nazari dikkati geker. Bundan sonra vak'alann 
% 74'inde dalak, % 58'inde mafsal ve kemik iligi, % 33'inde barsaklar 
ve % 17'sinde de akcigerlcrin lesionlar ihtiva ettigi tesbit edilmi§tir. 
Insanlarin Mycob. avium ile enfekte olmalari, tiiberkiilozlu kiimes hay-
vanlarinin iyi pismemi§ etlerini tiiketmek veya boyle hayvanlari kesmek, 
temizlemek esnasinda tuberculose lesionlanni havi organlara temas 
sonucu olur. 

10- T u l a r a e m i a : Bu enfeksiyonun etkeni Pasteurella tularensis"'-
dir. 1911 Mc COY tarafindan California'nin Tulare ilgesinde tesbit edil-
miftir. Biitiin diinyada yaygmdir. Enfeksiyon insanlara, sinek, kene, 
bit ve pire gibi hemen liemen, biitiin kan emen liafereler araciligi 
ile geger. Hastalik avcilar arasmda ve av mevsiminde yaygin hal alir. 
Avcilar tavsan ve geyikleri soyduklari esnada bunlarin lizerindeki 
kenelerin ellerini lsirmasi ile veya ellerindeki siynk veya eziklerden en-
feksiyon etkenini almak sureti ile bu enfeksiyona bulasirlar. Enfekte 
di§i kenelerin yumurtalari, enfeksiyon etkeni ile kontaminedir. Bu neden 
ile enfeksiyon epidemiyolojik olarak transovarial bir bulasma ozelligin-
dedir. Enfeksiyon insandan insana kontakt sureti ile bula§maz. Bu has-
taliktan olmii§ hayvanlarla bulasan sular, hastaligin patlamasina sebep 
olur. TSAREVA tarafindan Rusya'da "insanlar arasinda su men^li en-
feksiyon''' tesbit edilmi§tir. Burada suyun kontaminasyonuna, su farele-
rinin yol agtigi bildirilmektedir. Av hayvanlari arasinda geyik, yaban do-
muzu ve tavgan hastaligi ta§iyanlarin ba§inda gelir. Bu hastalikla enfekte 
olarak avlanmi.s yaban domuzlari ile ugra§an kasaplar da hastaligi alir-
lar. Bundan baska kiirk hayvanlarimn kiirkleri de bu hastaligin solu-
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nurti yolu ile transmisyonunda rol oynar. Keza iyi pi§memi§, bu nev'i av 
hayvanlarinin etlerinin yenmesi de hastaligin intikalinde rol oynar. 
Hastalik Japonya'da yabani tav§an etinin yenmesi sonu ortaya gikmiij 
oldugu 1837 senesinden beri bilinmektedir. Japonlar bu hastaliga; 
"Yofo-Byo" veya "O/tora" yani yabani tav§an hastahgi demektedirler. 
Keza Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliginde de bu enfesksiyonun 
agiz yolu ile almmasi sonu hastaligin abdominal ve intestinal §eklinin 
tespit edilmis oldugu bildirilmektedir. Son zamanlarda Amerika Birle§ik 
Devletlerinde koyun ve sigirlarin da bu enfeksiyonda rezervuar rolii 
gordiikleri bildirilmistir. Bu enfeksiyon, meslek liastaligi olarak, koyun 
ve sigir bakicilari ve etler ile ugrasanlar arasmda tespit edilmistir. HOE-
DEN (1964: 85); Tularaemia ile enfekte olan hayvanlarin iyi pismemis 
etlerinin tiiketimi ile enfeksiyonun insanlar tarafmdan ahnacagini kay-
detmektedir. 

11- P a s t e u r e l l a p s e u d o t u b e r c u l o s i s : Pasteurella pseudo-
tubercidosis'den miitevellit pasteurellosis: Hastaligin goriildiigii hayvan-
lar; Tav§an, liindi, ke^i ve domuzdur. Insanlara hastalik, enfekte hay-
vanlara ait etlerin sindirim yolu ile alma sonu geger. Enfeksiyonun ha§e-
reler ile geg.tigi bilinmiyor. Insanlarda hastalik iki §ekilde goziikiir. Bi-
rinci ^ekilde; insanlardaki symptomlar, fievre typhoid'deki semptomlari 
andirir. Bu meyanda hepatomegalia, Splenomegalia ile birlikte son olarak 
icterus'da goriiliir. Ikinei §ekilde ise, enfeksiyon daha hafif seyreder. 
Burada appendicitis ve mesenterium lymph nodul'lerinde abseler te§ek-
kiil ederek mesenterial Lymphadenitis goriiliir. Bu enfeksiyon; enfekte 
tav§an, hindi, ke$i ve domuz ile temasda bulunan kedilere de intikal 
eder. 

12- P a s t e u r e l l a m u l t o c i d a (Pa s t , s e p t i c a ) : Evcil ve yabani 
memeliler ile kanatlilar ve insanlarda Pasteurellosis'in etkenidir. Enfeksi-
yon tabiati itibari ile dispozisyon hastaligi karakterindedir. Bu neden 
ile enfeksiyonunun (jikisi igin dispoze fahislarm mevcudiyeti §arttir. 
Etkenin bundan sonra o canli topluluk i^inde §alustan §ahisa pasaj 
ile transmisyon sonu patogenitesi artar. Enfeksiyon baflica solunuin 
yollarinda goriiliir. Etkene; hastalik meydana getirdigi canlilarda klinik 
tablo olarak haemorhagia ve septicaemia gosterdigi igin pasteurella sep-
tica veya pasteurella pluriseptica ismi verilmi§ ve her canli tiiriinde gorii-
len hastalik icjin de o canli speciesine ozgii olarak o canlilarin ismi ile 
anilmi§tir. Fare ve diger kemiricilerinkine Pasteurella muriseptica, 
sigirlardakine Past, boviseptica, koyunlardakine Past, oviseptica, at-
lardakine Past, equiseptica, kanatlilardakine Past, aviseptica, domuzlar-
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dakine dc Pasteurella suiseptica ismi verilmiiftir. Ancak her bir hayvan 
species'inde cnfeksiyon yapan strainlerin; morfolojik, biyosimik, sero-
lojik ve meydana getirdikleri hastaliga ait semptomlar arasinda bir ay-
ncalik oimadigi cihetle, bn hastalik etkeni 1938 de ROSENBUSCH ve 
MERCHANT tarafindan Pasteurella multocida olarak nomenkiilatiire 
edilmistir. DUBOS ve HlRSCH (1965, 663), Past, multoci'dan miite-
vellit enfeksiyonlarin artmakta oldugunu bildirmektedirler. Yazarlar 
Enfeksiyonun insanlarda 3 esas tipte goriildugiinii; fakat her tip enfek-
siyonun da degi§ik klinik tablo gftsterdigini bildirmektedirler. MERC-
HANT ve PACKER (1969, 337) bu enfeksiyonun, insanlarin hasta hay-
vanlar ile temas etmesi, bu enfeksiyona yakalanmi§ hayvanlarm tiiketimi 
ve kontamine sular ile gegtigini kaydetmektedirler. ALBERTSEN ve 
arkada§lari (1957, 23) bu enfeksiyonun insana intikalinde; kedi, kopek, 
yabani tav§an ve fare gibi kemiricilerin insani lsirmasi veya pengeleri ile 
tirmalamasi, atlarin giftelemesi ve enfekte hayvanlarm i§lenmeleri yahut 
ta enfekte tavsanlarin etinin yenmesini sebep olarak gostermektedirler. 
Yazarlar bu suretle insanlarda ciddi generalize enfeksiyonlardan soz 
etmektedirler. Yabani kemiricilerden bilhassa fareler Larynx'lerinde 
gogunlukla Past, multocida''nm virulan olan su§larma bannaklik ederler. 
Bu nedenle de insanlarin besin maddelerini de bu etkenle kontamine ede-
rek insanlarin, bu kontamine besin maddeleri ile enfeksiyonu almalanna 
sebep olurlar. Enfeksiyon, hayvancilikla ugra§anlar ile avcilar arasinda 
daha sikga goriiliir. 

13- L i s t e r i o s i s ( L i s t e r e l l o s i s ) : Enfeksiyon 1926 senesinde 
MURRAY , WEBB ve SWANN tarafindan, daha once 1910 da tav§an-
larda enfeksiyon yapan fakat Nomenkiilatiire edilmemi§ olan tav§an-
lardan baska ara sira da kobaylarda Mononuclear leucocytosis ile karak-
terize edilen, generalize bir enfeksiyona sebep olan bir mikroorganizma-
nm mikrobiyolojik tanimlamasim yapmi§lardir. Daha sonralari bu mik-
roorganizmanin yabani ve evcil 18 memeli ve kus species'inde enfeksiyon 
meydana getirdigi saptannn§tir. Bu canlilar arasinda insan, tavuk, ko-
yun, kegi, tav§an, domuz, fare, yabani kiigiik kemiriciler, ginsilla, tilki 
bildirilmektcdir. Etken Listeria monocytogenes'dir. Bu mikroorganizma 
58-59 C° de 10' da oliir. 1962 de Montana'da "Listeric Infection''' sempo-
zium'unda bu enfeksiyonun biitiin hayvanlarda ve biitiin kitalarda yay-
gin olarak bulundugu bildiiilmi§tir. ALBERTSEN ve arkadaslan 
(1957,, 25-26); enfeksiyonun insanlarda ekseriya yeni doganlarda go-
riilmesi, bu hastaligin transmisyonunun, ananin vaginasinda vukua 
gfldigini bildirmektedirler. Gerek bu yazarlar gerekse MERCHANT ve 
PACKER (1969: 338) bu mikroorganizmamn insanlarda arka arkaya a-
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bortuslara sebep olabilecegine i§aret etmektedirler. Ancak ALBERT-
SEN ve arkada§Iari (1957: 26) bu mikroorganizmanin dogal kaynagi 
veya enfeksiyonun transmisyon §ekli hakkinda bu giin igin pek 
fazla bir bilginin mevcut olmadigim bildirmektedirler. Yazarlar, bu ciim-
leden olarak anadan bebege gegi§ harig enfeksiyonun insandan insana 
gegi§te bir ornek verilmemi§ olduguna ancak muhtemelen, insanlarda 
goriilen Listerellos is'e, hayvanlarm rezervuarlik ettigine, gastro intestinal 
yol ile enfeksiyonun alinmasinda deneysel olarak tespit edilmi§ olmasiaa 
dayanarak, insanlarda enfeksiyonun, meslek hastaligi olmasi di§mda, 
insanlarin geregi gibi pi§meden veya ig kismina lsinm eii§memi§ olan etle-
rin besin olarak yenmesi sonu meydana gelebilecegine i^aret etmektedir-

14- S a l m o n e l l o s i s : Enfeksiyon §eklinde Bakteriyel besin zeliir-
lenmesi yapmasi bakimindan Bakteriyel Besin zehirlenmeleri bthsinde 
l)ildirilmi§ olan bu konuya sindirim sistemi yolu ile enfeksiyon meydana 
getiren bir zoonos karakteri ta§imasindan otiirii burada da yer verilmesi 
gerekmektedir. SALMON ve SMITH 1885 de Domuz kolerasi enfeksi-
yonunundan bilahara da Salmonella cholerasuis diye taksonomik yerini 
alacak olan fakat o giin igin Bacil suipestifer ismini verdikleri, hareketli 
bir mikroorganizma izole etmiflerdir. Aslinda Salmonella suipestifer, 
domuz kolerasi diye bilinen, domuzlann viral bir enfeksiyonununda 
sekonder rolii oynayan bir etken olmasma ragmen zaman zaman insanlar-
da septisemik §ekilde seyreden salmonellosis yapmasi bakimindan onem 
arzetmektedir. Bu bulu§tan iig sene sonra 1888 de GARTNER isimli ir 
Alman asdli ara§tirici; Almanya'mn Frankenhausen mintikasinda, lias-
talandigi igin kesimi zorunlu hale gelen bir sigirin etini yiyen 58 kisinin 
hepsinin akut enteritis semptomlan gostererek hastalandiklan bu etten 
700 gr. yiyen bir ki§inin ise oldiigii, bu olene yapilan otopsiden elde edi-
len patolojik materyal ile bu sigira ait etten Bacillus enteritidis ismini 
verdikleri, fakat sonradan taksonomik yeri Salmonella genusu iginde 
Salmonella enteritidis species'i olarak tespit edilen ve bulana izafeten 
zaman zaman Sal. enteritidis GARTNER olarak da isimlendirilen bir 
mikroorganizma izole etmi§tir. Bu tarihten 10 sene sonra NOBELE 
1898 de Belgika'nin Aertrycke ilgesinde enteritisli hastalardan bu giin 
Sal. typhimurium olarak bilinen ve insanlarda et orijinli agir bir salmo-
nellosis'e sebep olan bir bakteri izole etmi§tir. Bildirilen bu olaylara ait 
Sal. typhimurium, Sal. choleraesuis ve Sal. enteritidis bakterileri; Sal-
monella genusuna dahil olmakla beraber her biri KAUFMAN - WHITE 
§amasina gore yukardaki bildirif sirasma gore (B, C v D) olmak iizere 
ayri serolojik gruptadirlar. Biitiin bunlarin hepsi kasaplik hayvanlar 
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ile kiimes hayvanlarinm dokularini istila ederler. Boylece, bu enfeksiyona 
tutulmuf olan hayvanlara ait et ve sakatati yiyen insanlarin saghgi teh-
likeye dii§er. Sal. dublin, Sal. oraienburg, Sal. neivport, Sal. bovis mor-
bificans ve diger bir 90k tipler diinyamn pek 50k yerinde insanlarda zoo-
notik karakterde enfeksiyonlara sebep olmuslardir. Ancak bunlardan Sal. 
typhimurium; sigir, koyun ve hindilerde pek sik olarak septisemik en-
feksiyonlara sebep olan en tehlikeli bir tiptir. Sal. choleraesuis ise yalniz 
domuz kolerasi enfeksiyonuna sekonder olarak istirak eden zoono-
tik karakterdedir. Et muayenesinde gozden kagan, hastalikli danalar 
ile abortus yapmis sigir ve kolera'li domuzlarin kesimi; insanlarin Sal-
monellosis'ine sebep olan bu zoonotik enfeksiyona sebep olmaktadir. 
1938 yilinda, kagak kesilen Sal. choleraesuis ile enfekte bir domuzdan 
yapilan sucugu yiyenlerden 30'unda akut enteritis tspit edilmis, iki kisi 
de olmii§tiir. Bu tarihten on sene sonra da Almanya'da bir liastaha-
nede; hastalandiklari igin zorunlu olarak kesime alman dort domuzun 
etinden bir hafta sonra yapilan sosisi yiyenlerden et kaynakli bir Sal. 
typhimurium enfeksiyonu tespit edilmi§tir Bu enfeksiyon etkenlerini 
tutan et veya mamiilleri dis goriin.sleri bakimindan hig bir patolojik veya 
bozukluk beldegi gostermezler. Bunun en bariz ornegi 1896 yilinda Bel-
gika'nm Moorseele mevkiinde bir et muayene memuru saglam olduguna 
kanaat getirdigi bir kasaplik hayvan etinden yapilan sosisin zararsiz-
ligini tasdik igin, yemek sureti ile yaptigi organoleptik muayeneden 
alti giin sonra Salmonejlosis'den olmiis oldugu Yan ERMENGEM 
(1896: 761) tarafindan bildirilmiftir. Inanlarda goriilen salmonellosis'i 
meydana getiren Salmonella tiplerini; at, domuz, hindi, kaz, ordek ve 
tavuklann ta§idigi tespit edilmistir. Bu bakimdan gerek hastalanarak 
kesilmis, gerekse sifa bulmus fakat portor olarak kalmi§ hayvanlara ait 
etler veya bu gibi etkenlerle lmlasmis etlerden yapilan ve hijiyenik ter-
mal islem uygulanmamis et mustahzarlari gig veya iyi pi§memi§ olarak 
yenir ise Salmonella enfeksiyonuna yakalanmis olur. Memleketimizde 
deve etini gig kiifte olarak yiyerek zehirlenen 5 kisi nin olmii§ oldugu 
bir salmonella besin zehirlenmesi KOYLUOGLU tarafindan bildiril-
mi§tir. Bundan sonra muhtelif tarihlerde ve memleketimizde muhtelif 
bolgelerde Salmonellalara bagli gida zehirlenme olaylari izleniimistir. 
Insanlarda klinik symtomlar olarak goriilen Abdominal agri, diarrhae, 
titreme, ate§, sik kusmalar, dermansizlik gibi Symptomlar, §iipheli 
besin maddesinin alinmasini miiteakip 7-72 saat sonra ortaya gikar. 

15- Sh ige l lo s i s : Yakin zamanlara kadar hayvanlarda dogal 
olarak pathogen olmadigi kabul edilen Shigella'lar igin beslenen bu ka-
naat, bu giin artik degi§mi§ bulunmaktadir. Bundan dolayi da bu en-
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feksiyonu almi§ hayvanlarin, besin olarak tiiketilmesi veya bu hayvan-
larin Shigella genusuna ait speeiesleri etrafa yaymalan, insanlarin bu 
enfeksiyon ile bulasmalarina sebep olabilmektedir. ALBERTSEN ve 
arkadaslari (1957: 45) Belcjika Kongo'sunda, hit; bir semptom goster-
meden olen iki aylik bir dananin kemik iliginden Shigella sonnei'nin 
izole edilmi§ olmasi Shigellosis'in hayvanlardan insanlara bulasabilece-
gini kanitladigi eihetle, bu liusus balk besin sagligi bakimindan onemli 
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

16- L e p t o s p i r o s i s : 1850 de IIOFER tarafmdan kopeklerde, 1886 
da WEIL tarfindan insanlarda bildirilen ve Almanya'da 1898 de Stutt-
garte Hundeseuehe ismi verilen Epidemik hastaligin etiyolojik etkeni 
olan Leptospira icterohaemorrhagia 1916 da Japonya'da INADA ve 
arkadaslari tarafmdan idandifiye edilmistir. Japonyali bu ara§tiricilar 
siganlarin ekskretleri ile kirlenmi§ sularla hastaligin nakledildigini bil-
dirmislerdir. Hastaligin giri§ kapisi olarak da kesilinis deri veya gast-
roentestinal yol bildirilmi§tir. Fakat mide usaresinin asit olmasi nedenile 
"Leptospira"larin sindirimi miiteakip derhal tahrip edilecegi miilahazasi 
ile sindirim kanali enfeksiyon yolu olarak kabul edilmemi§tir. Ancak si-
•janlarla kontamine olmu§ sularin i<;ilmesi veya yanli§likla galisma es-
nasmda kiiltiirlerin pipetten yutulmasi sonu insan leptosipirosis enfek-
siyonlari vukua gelmi§tir. Bundan ba§ka hayvanlar iizerinde agiz yolu 
ile yapilan denemelerde enfeksiyon meydana getirilmistir.Ayrica malizen-
de saklanan ve siganlar tarafmdan kciriirilmis ve mulitemelen idrarlari 
ile kontamine olmu§ bir etin yenmesinden 8 giin sonra bir insanda lep-
tospirosis goriilmii§tiir. Leptospiralar notiir veya hafif alkali olan dur-
gun sularda haftalarca canli kalmakla yetinmez, ayni zamanda bazi 
speeiesleri baliklarin derisi iizerinde ve yapi§kan ifrazatinda da iirer. 
Kasaplik hayvan etleri ile ugra§anlar bu hastaliga seyrek de olsa maruz 
kalirlar. Insanlarin, Leptospirosise yakalanxni§ hayvanlarin iyi pisiril-
memis etlerini yemek suretile leptospirosis enfeksiyonunu alabilecekleri 
miimkiin goriilmektedir. Degisik Lept. speeiesleri, degi§ik canli tiirlerin-
de enfeksiyon meydana getirirler. Leptospira icterohaemorrhagia; insan 
domuz, kopek, ve fare, Leptospira canicola; insan, kopek, domuz ve 
sigir; Leptospira pomona'da; insan, domuz, at, kopek; Leptospira grip-
potyphosa insan, sigir, at, koyun, si§an, Leptospira hoys'a ise, domuz ve 
sigira konakgilik yapar. Meslek hastaligi olarak da onem ta§iyan bu 
zoonose; akut, ate§li yiiriiyen ve klinik symptomatoloji bakimindan geni§ 
bir karifiklik gosterir. Seyri bakimindan da, a- Klasik Leptospiral sarilik 
veya Weil hastaligi, b- Selim Leptospirosis olmak iizere iki degisik sekil 
gosterir. 
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17- Ruam, Malleus, Glanders, Mankafa: Enfeksiyonun etkeni 
Actinobacillus mallei1 Air. Tek tirnaklilar ile insanlara ait bir zoonostur. 
Tek tirnaklilarda oldugu gibi insanlarda da akut veya koronik seyre-
derse de tek tirnaklilarda ekseriya kronik seyretmesine kar§ilik, insan-
larda akut seyreder. Insanda deri dibi siyriklarin bulundugu yerlerde 
veya atlarda oldugu gibi mukozada iilserasyon ile goziikiir. Insanda deri 
§eklinde vukua geldigi zaman deri nahiyesinde bir nodiil ve bunun da 
etrafmda Lenfangitis te§ekkiil ederek derinin §i§tigi goriiliir. Papul 
§eklinde eriipsiyonlar generalize bir lial alabilir ki bu papuler eriipsi-
yon'lar gigekteki lesionlari andiran piistiiler bir hal alabilirler. Cutaneous 
deri §eklinde; oliim.. insanlarda 8-10 giin iginde goriiliir. Nasal seklinde 
hastalik atlardakini andirir. Ayni zamanda cutaneous §eklinden daha 
okliiriiciidiir. Pulmoner §eklinde ise viral §ekilde seyreden pneumonia'-
lari andirir. 

18- Domuz k i z i l i , Humre, Erysipelotrix: Enfeksiyonun Etkeni; 
Erysipelotrix insidiosa rhusiopathiae'dir. Son yillarda epizootik bir karak-
ter almi§tir. Aslinda meydana getirdigi enfeksiyon, domuzlann kizilidir. 
Bu mikroorganizma diger bir gok memeli liayvanlarda da pathogendir. 
Kanathlarda septisemik sekilde hastalik meydana getirir. Insanlarda deri 
de lokal veya yaygin ve prognoz bakimindan tehlikeli olan kizillik mey-
dana getirir. Bazan oldiiriicii §ekilde septisemik seyreder. Bir domuz 
kasabi; kizilli bir domuzu kestigi esnada bigagin parmagina kaymasi 
sonu 6 ay bu hastaligin safhalanni gegirerek sonunda bakteriyel endo-
carditis'den olmii§tiir.Domuz kizilinin insana transmisyonunda sindirim 
kanalinin enfeksiyon yolu oldugu kesin olarak kabul edilmemis olmasina 
ragmen Fransa'da tuzlanmis bir domuz etini yiyen bir §ahsin bir kag 
saat sonra genel bir pruritis ve kulaklarinda lokalize olan erizipeloyid 
erupsiyonlar meydana gelmif ve bir kag hafta sonra hastalik prognozu 
kotiilescrek hasta iki ay sonra nefritis ile komplikasyon sonu olmiistvir. 
Hastadan E. insidiosa'yi andirir mikroorganizma iiretilirustir. 

19- V ib r io foe tu s : 1950 de Fransa'da gebeliklerinin sonralanna 
dogru atesli bir hastalik sonunda abortus yapan 3 kadmdan Vibro foetus 
izole edilmesi, koyun ve sigirlarda abortus yapan bu etkenin insanlar-
da da pathogen oldugunu miydana koymustur. Bundan ba§ka ate§li bir 
hastaligin seyrettigi 31 yasinda bir erkekten keza hastalik etkeni ola-
rak Vibrio foetus izole edilmis oldugu ALBERTSEN ve arkadaflan 
(1957 : 26) tarafmdan bildirilmi§tir. Bu dort hastada yapila hemokiil-
tiirlerden Vibrio foetus izole edilmistir. Bundan dolayi et isleyen sahis 
larm bu enfeksiyonu havi hayvanlara ait etlerden, hastaligi almalari 
muhtemel goriilmektedir. 
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20- Q. Hummasi: Enfeksiyonun etkeni Coxiella burneti'dir. Sis-
tematikteki yeri. LlNZENMElER ve arkadaglan (1973: 47) ve MERC-
HANT ve PACKER (1969, 503-512) tarafindan: Order: Riekettsiales; 
Familia: Ricketsiaceae; Genus: Coxiella; Species: Coxiella burneti olarak 
bildirilmi§tir. Etken canli iginde obligat Intracellular olarak patogeni-
tesini siirdiiriir. Bu mikroorganizmaya kegi, koyun, at, kopek ve kedi 
konakgilik ederler. Enfeksiyon insanlarda; ani olarak dermansizlik, 
bagagrisi, anorexia (i§tahsizhk), zafiyete interstitial pneumonititis ile 
karakterize edilen, akut, atesli, influenza benzeri, prognoz bakimm-
dan ekseriya vahim bazan da 5ldiiriicu bir §ekilde seyreder. Hastaliga 
bazan yanli§ olarak influenza veya atipik pneumonia te§hisi de konur. 
Enfeksiyon ilk defa 1937'de Avusturalya'nin Queensland ilinde mezba-
ha i§?ileri arasinda goriilmii? oldugu BURROWS (1969, 841) tarafindan 
bildirilmi§tir. Ancak daha once 1935 de DAYlS tarafindan Dermacentor 
andersoni isimli keneden izole edilen bir mikroorganizma; 1938 de Mon-
tana da DAVIS ve COX tarafindan bu enfeksiyonun etkeni olarak ta-
tanimlanilmi§tir. 1939 da DERRICK tarafindan; Avustralya'daki 
bu hastaligin etkenine Rickettsia burnetii ve yine ayni sene iginde COX 
tarafindan da Ricketsia diaporica gibi isimler verilmi§tir. Bilahara bu 
mikroorganizma DYER ve BENGSTON tarafindan COX ve BURNET'e 
izafeten Coxiella burneti olarak isimlend:irilmi§tir. Enfeksiyon Avust-
ralya'dan ba§ka Akdeniz havzasi memleketlerinde bati Avrupa, Bal-
kanlar, yakin Dogu , Ispanya, Panama ve Amerika Birle§ik Devletleri-
nin (je§itli eyaletlerinde tesbit edilmistir. Son yillarda Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliginde de goriilmiistiir. Salgm; Amerika Birle§ik Dev-
letlerinde tabii olarak ilk defa Texas ve Illinois eylaletlerindeki et i§-
leyen besin kuruluflarindaki insanlar arasinda §ayarn dikkat derecede 
geni§ olarak ortaya gikmisjtir. Bundan kisa bir sure sonra hastalik 
Kaliforniya ve diger eyaletlerde de goriilmii§tiir. Yurdumuzda da mev-
cudiyeti PAYZIN ve GOLEM (1948) tarafindan bildirilmiftir. Bilahara 
yurdumuzun degi§ik bolgelerinde daginik bir halde bulundugu PAYZIN 
(1949) ve diger bazi araftiricilar tarafindan da bildirilmi§tir. ALBERT-
SEN ve arkadaglan (1957:28) bu enfeksiyonun etiyolojisinin et kaynakli 
olmasimn akla yatkin olmakla beraber bunu teyid eden kayitlarin mev-
cut olmadigim bildirmektedirler. Bir 50k keneler hastaliga reservuar 
olarak rol oynamaktadirlar. Ancak etken enfekte sigirlann siitleri ile di§a-
ri giktigindan ve etkenin de pastorizasyon i§lemi ile ayrica desikasyona 
da dayamklik gostermesi bakimmdan, bu enfeksiyonun siitler ile insan-
lara intikal ettigi saptanmigtir. Mamafi enfeksiyon sindirim yolu ile 
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ahndigi gibi, enfeksiyonun goriildiigii ahirlardaki atmosferik tozlarin 
inhalasyonu sonu insanlar enfeksiyonu alirlar. 

21- P s i t t a c o s i s : Bu enfeksiyonun etkeni; LINZENMEIER ve 
arkada§lan (1973: 136) tarafindan Miyagauianella psittaci, MERCHANT 
ve PACKER (1969: 517) tarafindan Chlamydia psittaci olarak isimlendi-
rilmi§tir. Birinci yazarlara gore etken; Psittakose-Lympgranuloma 
Trachom (PLT) grubuna veya onun sinomiinii olan Chlamidia'lar igine; 
ikinci yazarlara gore Chlamidiaceae familyasi iginde veya onun sinoniimii 
olarak bildirilen Psittacosis-Lymphogranuloma-Trachom etkenleri iginde 
miitalea etmektedir. Enfeksiyon genellikle atipik pneunomia veya pneu-
monitis §eklinde insan ve papaganlarm acute pulmoner enfeksiyonu ile 
karakterize edilir. Etken papagan ve benzeri ku§larda; hava kesesi il-
tihabi, splenomegalia ve peritonitis meydana getirmektedir. Enfeksiyon 
biitiin diinyada yaygmdir. Hastaligin insandan insana ta§inmasi ender-
dir. Kaide olarak hastalik papaganlardan direkt veya indirekt temasla 
alinir. Hastaligin insanlara tafinmasi igin papaganlarm hasta olmasi ge-
rekmez. ^iinkii kanatlilar uzun bir zaman intermitant bir §ekilde enfek-
siyozite gosterebilirler. Hastalik etkeni hasta hayvanlarin solunum yol-
larmdan damlacik enfeksiyonu §eklinde veya fegeslerinin dagilarak 
havaya toz halinde kan§masi sonu yayil ir. Yayihs bu suretle insan ve 
hayvanlarin gigegi ile kizamigi andirir. Bundan dolayi Amerika'da evde 
giivercin v benzeri ku§ beslemek kanunen men edilmi§tir. BERKE (1974: 
1196); insanlarin, Psittacosis''i sindirim yolu ile aldiklarini kaydetmek-
tedir. 

22- C h l a m i d i a p s i t t a c i ' y e b e n z e y e n d i ge r mikroor -
g a n i z m a l a r i n sebep o ldugu e n f e k s i y o n l a r : Bunlardan a)) Hiic-
re cidarindaki lipoprotein'in serolojik ozelligine ait goterdigi ayrilik 
harig, Chlam. psittaci'den ba§kaca ayrilik gostcrmeyen non -psittaci 
yani papagan ve benzeri ku§larm di§mdaki kanatlilarda ornithosis de-
nen enfeksiyonu yapan; LlNZENMEIER ve arkada§lannin (1973, 
135-136) PLT grubu iginde MERCHANT ve PACKER (1969, 503-520) 
Rickettsiales order'unun Chlamidiaceae familyasi iginde miitalea ettigi bu 
mikroorganizma; ba§ta hindi, tavuk, ordek, giivercin, siiliin, balikgil ve 
martilarda enfeksiyona sebep olup insanlara da gegen zoonotik karakter 
ta§ir. Bu epizooti insan sagligma verdigi zarar yaninda biiyiik ekonomik 
zararlara da yol agar. Hastaligin kiimes hayvanlarma intikalinide 
kiimeslerdeki oriimcek ve hindi bitlerinin rolii oldugu tahmin edilmek-
dir. Enfeksiyonu alan hindi veya tavuklarda; hyperthermia, yumurta 
veriminde dvi§ii§, depression, anorexia, jelatin tabiatinda sari-yesilim-
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si burun akintisi, klinik olarak goriilen hastalik beldekileri arasindadir. 
Mortalite % 3-30 arasindadir. Otopside hava keseleri yangisi. perihe-
patitis, splenomegalia, hepatomegalia, pericarditis gozlenir. Bu zoonose; 
Amerika Birle§ik Devletlerindeki tavuk mezbahalarinda §ali§an i^iler 
arasinda yaygm bir sekilde ba§lam,i§ ve telafati mucip olmu§tur. 1950-
1952 yi l lan arasinda vukua gelmi? olan bu hadise, Hiikiimet Yeteriner 
Hekimleri laboratuvarlarina inlikal etmi§tir. Bu arada bazi veteriner 
bakteriyoglar laboratuvar enfeksiyonunu almislardir. Sonug olarak, 
kiimes hayvanlarinin psittaeosis'i , i§giler arasindaki bu zoonozun sebebi 
olarak tesbit edilmi§tir. Fakat durum halktan ve bilhassa tavuk mez-
bahasinda (jalisanlardan gizli tutulmu§tur. Bilahara durum duyulmu§, 
tavuk mezbaha sahipleri bir hayli sikinti gekmislerdir. Buna ragmen 
mezbahalar; Hiikiimetin uygulamak istedigi veteriner muayenesine karsi 
gikarak Ziraat Vekaletinin eksper durumunda kullandigi, veteriner ol-
mayan uzmanlarm kontrolunun devam etmesini saglamislardir. Bu hal 
1956 senesine kadar tavuk mezbaha sahiplerinin gayreti ile devam ede-
bilrnis ise de hastaligin kaginilmaz bir hal almasi iizerine Hiikiimet 
tarafmdan gikarilan bir kanunla tavuk mezbahalarinda kesilen kiimes 
hayvanlarinin Yeteriner Hekimler tarafmdan resmi olarak muayeneye 
tabi tutulmalari kanunen kabul edilmiftir. b) Insanlarda Meningo-
pneumonitis'in etkeni olup, papagan, giivercin ve kemiricilerin konak-
<;ilik ettigi PLT gurubuna ait bir etkenin, LlNZENMElER ve arkada§-
lari (1973, 137) tarafmdan, insanlarda diarrhae ve Pneumonia ile psitta-
eosis'i andirir enfeksiyon meydana getirdigi bildirilmektedir. 

23- K u d u z , L y s s a , R a g e , H y d r o p h o b i a , T o l l w u t , Hun-
d s w u t h , R a b i e s : RNA gurubundan Rhabdovirus"'lara dahil Tollwut-
virus' d enen v e Rabies virus, Lyssa virus, Hydrophobia virus, Formido 
inexorabilis gibi sinoniimler ile taninan, sinir sistemine ariz olan bir 
virustan ileri gelir. Formido Latince bir kelime olup, korkung anlamina 
gelmektedir. Bu virusa siiriingen ve baliklar duyar degildirler. Kiimes 
hayvanlari deneysel olarak enfekte edilebilirler. Diger biitiin hay-
vanlar, insanlar dahil duyardir. Enfeksiyonun, milattan once 500 yil-
larinda kopeklerde goriildiigii bildirilmi§tir. tSA'nin dogumunun 100 
cii yilinda insanlardaki kuduz ile hayvan kuduzu arasindaki benzerlik 
saptanmiftir. Bu tarihlerde kopeklerin lsirmasi sonu meydana gelen ya-
ralar derhal daglanmak suretile kuduzun tedavi edilmesine Qahsi]iru§tir. 
Bula§ma: enfekte hayvan tarafmdan lsirilmak suretile olmaktadir. Et-
ken, saliva ve merkezi sinir sistemlerinde bulunur. Fakat enfekte hay-
vanlarin kaninda, siitiinde bulundugu gibi diger organlarmda da mev-
cut oldugu saptanmiftir. Enfeksiyonun intikalinde, virusi salivanin, deri 
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altina girmesi gereklidir. Kopeklerin salivasi, hastalik symptomlari goriil-
meden iig ila sekiz giin onceden itibaren virusu tasir. Ender vak'alarda 
tirmalanmak veya virusu ihtiva eden salivalarin deriye degmesi sonu en-
feksiyonun bula§tigi da bildirilmiftir. Hastaligin kulugka siiresini, dogal 
hallerde kesin olarak saptamak kabil degildir. Genellikle kulugka siiresi 
yaranin lokalize oldugu yere ve virusun miktarina baglidir. Inkiibas-
yon siiresi, kopeklerde ortalama 21, en az 10 ve en gok da 60 giindiir. 
Fakat 6 ay kadar uzun olabilir. Insanda, 10 giin ile 3 ay oldugu bildiril-
mektedir. Diyagnostik igin kuduzun klinik symptomlarinin bilinmesi 
zorunludur. Bu s ymptomla r : 1 - Stadium melancholicum, 2 - Stadium 
exitationis, 3 - Stadium paralyticus gibi iig devrede ayri ozellikler arze-
der. Otopside: Ig bakida, bariz beldek goriilmez. Ancak midede hazme-
dilmeyen yabanci maddelere tesadiif edilir. Ayakta te§his konulabilen 
bir hastalik oldugundan, kesilmif olarak mezbahaya getirilen vakalarda 
klinik symptom hayvan saliibi tarafmdan gizli tutuldugu taktirde diag-
nostik konamaz. Esasen kan ve ig organlannda virusu ta§iyabilecegi 
cihetle her hangi bir bilgisizlik sonu hayvanlarm besin maddesi olarak 
kullanilmak iizere kesilmeleri veya i§lenmeleri esnasinda, bu i§le ugra§an-
larm, bu enfeksiyonu almalarina sebep olur. 

24- § a p , A p h t h a c o n t a g i o s a , Aphtha epizootica, Aphthous 
fever, Fievre aphthouse, Maul und Klauen seuche, Foot and Mouth Disease 
gibi degi§ik isimler verilen bu enfeksiyon, 11 suptipi olan 0; 23 sup-
tipi olan A; 3 suptipi olan C; 7 suptipi olan SATj; 3 suptipi olan SAT2; 
4 suptipi olan SAT3; ile 2 suptipi olan Asiaj olmak iizere 43 suptipi ihti-
va eden 7 serotipten miite§ekkil olan Aphth virusu veya Stomatitis 
epizootica virusu, Foot and mouth disease virus, Maul und Klauen seuc-
he virus gibi isimler verilen virus tarafmdan meydana getirilir. Dili-
mizde, genellikle §ap virusu olarak isimlendirilmiftir. Enfeksiyona duyar 
canhlar; sigir, domuz, koyun, kegi, geyik, manda ve nadiren insandir. 
Bilhassa gocuklar daha da duyardir. Aphth vesucuVleri, virusu ihtiva 
ettiginden enfeksiyonun bula§masinda onemi biiyiiktiir. Yesikiiller bila-
hara iilserle§irler. Hastalik isminden de anla§ilacagi gibi ayak ve agizda 
lokalize olur. Bundan ba§ka meme dokusu da virus tarafmdan istila 
edilir. Hastaligin insanlara gegi§i; enfekte hayvanlar ile temas veya 
bunlarin iiriiniinii hijyenik olmayan §artlarda tiiketmek suretiledir. En-
feksiyon Avrupa'da bazan insanlar arasinda epidemik §ekiller gosterir. 
Bununla beraber hastalik insanlar arasinda selim bir §ekilde seyrederse 
de bu genel bir kural degildir. Buna ragmen bazan insanlar arasinda oliim-
le sona eren vak'alar dahi kaydedilmi§tir. Virus 85 C 0 de derhal tahrip 



olurise de(- 10)C 0 de uzunu zaman canliligini korur. Bu husus donmu§ et 
sevkiyatmda milletler arasi problemler meydana getirmi§tir. 

25- Newca s t l e h a s t a l i g i : Enfeksiyonu meydana getiren etkene; 
Avian pneumo-encephalitis v i r u s u , Myxovirus multiforme, Newcastle 
hastaligi virusu gibi isimler verilmi§tir. Hastalik aslinda tavuk, hindi, 
siiliin ve papaganlarda pneumo-encephalitis''e sebep olmaktadir. An-
cak MERCHANT ve PACKER (1969, 670-673) virusun insanlaida con-
junctivitis veya influenza benzeri syndrome'lar gosterdigini, virusun 
hasta insanlarin burun sekresyonu, salya, kan ve idrarindan izole edil-
digini bildirmi§lerdir. 
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StlT YE tJRtlNLERl 

Doganm, dogan yavruya yasamim siirdiirmesi igin armaganettigi 
ilk hayat iksiri, anne siitiidiir. Ana siitii; nitelikleri ile diinyada bir e§i 
daha bulunmayan ve bilinen biitiin besinlerin hepsinden gok iistiin bi-
yolojik degerde olan hayvansal kokenli besin maddeleridir. Fakat biitiin 
hayvansal proteinler dahi; canlinin yasarruni surdiirmesi igin liizumlu 
besin unsurlarinm hepsini kapsayamaz. Bir besin maddesinin degeri 
protein, yag, karbohidrat gibi esas unsurlar ile birlikte organizmanin 
metabolik olaylari igin liizumlu olan vitaminler ile izelementler denen 
mineral maddeleri de kapsamasi gerekir. Gergi su, hayatin terkedilmez 
unsurlarmdan biri olup, havadan sonra gelen ve ikinci sirayi alan vaz-
gegilmez ya§ama unsurudur. Herbivorlar ile omnivorlar igin regulator role 
sahip olan Selliiloz, Karbonhidratlara dahil olan besin unsurlari arasmda 
miitalea edilebilir. I§te siit; selliiloz harig tutulur ise, biitiin ana besin 
unsurlari ve metabolik olaylar igin liizumlu olan vitaminler ile izelement-
ler denen mineral maddelerin hepsini ve bir kisim anzimler ile de bilikte 
terkibinde toplami§ bulunan bu giin igin heniiz e§ degeri olmayan natu-
rel bir besin maddesidir. Siit ayrica anada mevcut bagisiklik elemanlari-
m da ta§idigindan; yavruyu, yeni dogdugu esnada dis gevrede hiikiim 
siiren veya siirmii§ olan enfeksiyonlara kar§i da pasif olarak silahlandir-
mi§ olur. Bundan ba§ka gig haldeki siitiin sindirimi esnasinda hig ziyana 
ugramadan besin olarak yararlanilmasi da bu besin maddesinin iistiin 
ozelliklerinden biridir. Ciinkii, isitilmami§ siit proteini, yapi itibariyle 
denature olmamis protein ozelligindedir. Halbuki denature olmu§ pro-
teinlerin rezorpsiyonu ve organizma tarafindan yararlanilmasi natiirel 
haldeki proteinlere nazaran daha giigtiir. Ancak bu iistiin degerdeki be-
sin maddesinin dayanikliligi di§ gevre kofullarinda gayet kisitlidir. Bak-
teriler, isi, i§ik ve temas ettigi gevre, terkip ve niteliklerinin bozulmasma 
ozelliklerinin degismesine siir'atle yol agar. Bu neden ile siitiin liangi 
hallerde, bu ozelliklerinde meydana gelen degisikliginin tayin ve tespit 
edilebilmesi igin; onun normal haldeki i Fiziksel, Kimyasal v Mikrobi-
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yolojik durumlarinin bilinmesi gerekir. Bu suretle bozulmu§ ve nitelikleri-
ni yitirmi? ve hatta besin olarak yararlamlmasi yerine, saglik igin zararh 
bir hal ali§ini saptayaeak durumlarinin tespiti gerekir. Siitiin saglikli 
olan ili§kilerinden soz edilirken, bu siitiin elde edildigi eanlinin tagidigi 
enfeksiyonlarin siitii sagan, isleyen ve tiiketenler tarafindan gosterdigi 
tehlike kesinlikle goz oniinde bulundurulmalidir. Qiinkii, pek 50k zoo-
notik enfeksiyonlar; bunlari ta§iyan hayvanlarm siitleri ile dis gevredeki 
insanlari bulaslinilar. Bundan dolayidir ki bu enfeksiyonlan ta§iyan 
hayvanlar; Veteriner Hekimligi saglik koruma kontrolundan gegiril-
meden siitlerinin tiiketimine goz yumulur ise, zoonotik enfeksiyonlan 
ta§iyan bu gibi sutler, ayni enfeksiyonlarin, bunlari tiiketen insanlara geg-
mesine sebep olurlar. Ayrica siitii i§leyen insanlarin ta§idigi enfeksiyon-
lar da besin maddesi olarak tiiketilecek siitiin kontaminasyonuna yol 
agar. Bu neden ile siitgiiliikle gali§an personelin muntazaman saglik 
kontroluna tabi tutulmasimn goz oniinde bulundurulmasi gerekir. Bu-
nun igindir ki siit kontrolu gok yonlii organizasyon isteyen bir konudur. 
Bundan dolayi siit hijyeni, ile ilgili kontrol ve analizlerin, bunun iiretil-
digi hayvan ile bunu i§leyen fabrika personelinin saglik kontrolleri, sagim 
hijiyeni, siithaneye sevkte riayet edilecek ko§ullar, siithane kontrolu, 
tiiketilinceye kadarki zaman iginde ve tiiketime arzedildigi zamanki 
kontrolleri gibi gesitli kademelerde yapilmasi gereklidir. Bir besin kont-
rolu ve analizi miitehassismm, bu kontrollerin yapilabilmesi igin bu kont-
rol ve analizlerin geregi olan bilim disiplinlerine vakif olmasi gerekir. 

S i i t i in t a n i m l a n m a s i : Siit, uygun bir fekilde beslenen ve bakilan, 
a§iri bir hizmete tabi tutulmamif saglikli ineklerden her def'asma ara-
liksiz bir sekilde ve tamamiyle temiz olarak sagilmak sureti ile elde edilen 
normal meme dokusunun beyaz, opak, likit halde ve besleyici ozellikteki 
bir sekresyonudur. Siit, hayvanin buzagilamasma 15 giin kala ve buza-
giladiktan 5 giin sonraya kadar ki sure iginde kullanilamaz. Bazan buza-
giladiktan 10 giin sonraya kadar da kullanilmayabilir. Ancak insanlar 
tarafindan tiiketilecek olan siitiin bu tanimlanmasi onun niceligini sap-
tamaya yeterli degildir. Bu neden ile siitiin fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
nicelik, nitelik ve biyolojik degerlerinin bilinmesi gereklidir. 

Siitiin Fiziksel Ozellikleri: 1 - S i i t l e r i n s o g u t u l m a s i ve i s i de-
r ece s i : Siitiin sagimindan itibaren tiiketilecegi ana kadar, hijiyenik 
kalitesi ile ilgili en onemli husus siitiin isi derecesidir. Bu neden ile de once 
siitiin isi derecesinden soz edilecektir. Siitiin sagim anindaki normal 
isisi bakterilerin iiremesine en uygun isi derecesi olan beden ig isi derece-
sine e§ittir. Bu neden ile siitlerin bakteriler ile kontaminasyonunun ve 
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dolayisi ile saghga zarar vermesinin oniine gegmek i?in, sagilan siitlerin 
isi dereeesinin siir'atle + 4,5 C ° ye indirileeek sekilde sogutulmasi gere-
kir. Qiinkii siitlerin kalitelerinm dii§mesi ile bakteri iiremesi arasinda siki 
bir ili§ki vardir. En iyi sogutmamn siir'atle -+- 4,5 C ° ye indirmek ve 
sonra da bu isi dereeesinde muhafaza etmek oldugu bildirilmektedir. 
Mamafi , sabah siitlerinin sagimdan hemen sonra -j- 15,5 C ° de sogutul-
masinin yeterli oldugu da bildirilmektedir. Ancak Amerika Birle§ik 
Devletleri siit nizamnamesine gore; pastorize edilmek iizere siithaneye 
gonderilecek sutler igin a^agidaki esaslar kabul edilmistir. 

a - Sagimdan sonra siitler iki saat iginde sevkedilmeli veya sevkedil-
linceye kadar + 10 C° nn altmda muhafaza edilmelidir. 

b - Sabah gonderilen gece siitleri veya saat 10 dan sonra gonderilen 
sabah siitleri, siithaneye vardiklarmda isi dereceleri + 10 C° nin altinda 
olmahdir. Siitlerde bakteri iiremesini onlemek ve dolayisiyle siithanelere 
yiiksek kalitede siit gonderilebilmek igin uygun bir sogutma esastir. 
Siithaneye; bildirilen isi derecelerinin iistiinde gonderilen siitler hakkinda 
bu siitleri gonderen giftliklerin, yazi ile laboratuvarca dikkatleri gekilir 
ve bir kag giin aralikla aym siitlerin tekrar yapilan muayenelerinde de 
yine aym sonuglar alinirsa o taktirde siitiin, siithanelerine sevkine ge-
gici bir siire igin veya devamli olarak miisaade edilemez. Bu suretle 
siitlerin hem inekhane veya agil ile ahirlarda istihsal edilmi§ siitlerin is-
tenilen isi derecelerinin altinda muhafaza ve hem de siithanelere eri^tigi 
andaki istenilen derecelerde gonderilmi§ olmasi saglanmi? olur. 

Uretici; siitii heniiz giftlikte iken sogutma derecesini siithaneye sev-
kedilecegi siradaki derecesine ayarlamak zorundadir. Bundan sonra bu 
siitlerin siithaneye eri§inceye kadar istenen isi derecesine uygun olacak 
§ekilde yollanmasi gereklidir. Siithaneye gelen ve her siitgiiye ait siitlerin 
isi dereceleri tespit ve kendi adlanna kayitlari tutulur. HAMMER ve 
BABEL (1957, 176-179) sagilan siitlerin sogutulmasi igin ba§lica iig usul-
den yararlanilabilecegini bildirmektedirler. a- Suda sogutma b- Hava 
ceryanmda sogutma, c- Qiftlik toplama tanklarinda sogutma. 

Siitlerin isi deiecelerini tayinde kullanilacak termometrelerin gok 
hassas <;ah§malari gerekir. Bu amagla kullanilacak termometreler, isi 
dereeesinin tayinini miiteakip, gevre lsisina terk edildigi vakit derhal 
aym isiyi gosterecek duyarlikta olmasi gerekir. Isi tayinini miiteakip 
termometreler hemen temizlenmelidir. Bu termometreler kontamine ol-
maktan ltorunmalidir. Arka arkaya bir <jok giigiimdeki siitlerin lsilari 
olgiilecek ise, termometreler sterilizasyon amaci ile antiseptik soliisyon-
lara daldirilmab, sonra tem.iz bol akar sudan gegirilmeli ondan sonra 
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siitiin isi derecesini tayin igin siite sokulmalidir. BERKMEN ve OMUR-
TAG (1957:5) tarafmdan yapilan bir gali§maya ait cetvel(8) deki aktari 
tetkik edildiginde yurdumuz siit sanayiinde isi derecesine hig onem 
vcrilmemif oldugu agikca goriilmektedir. 

CETVEL 8 

BERKMEN ve OMURTAG (1957) tarafmdan 18/XI/1955 - 30/V/1956 tarihleri 

arasinda muayeneye tabi tutulan siit numunelerinin isi derecelerine ait maksimum 

ve minimum'lar 

All- Fabrikaya gelen Meteorolojiden Meteoroloii kayitlarina go-
nan siit giigiimlerinde alinan hava re ayhk hava sicakligi 

Aylar immu- tesbit edilen isi sickhgi 
ne sa- derecesi 
yisi 

Bir giin 0 giinkii 
evvelki sabah Ortala-

Min. Max. a;kami 
saat 21 saat 7 

Max. Min. ma 

18. 11 1955 5 + 16 + 16 + 6 0 + 8.0 + 19.7 — 5.0 + 7.6 
13. 12. 1955 4 — — + 6 0 + 6.0 + 13 .1 — 8.3 + 3.0 
28. 12 1955 4 + 15 + 22 + 5 0 + 5.0 
10. 1 1956 4 + 15 + 17 — 2 0 — 1 .0 
19. 1 1956 3 + 5 + 9 — 1 0 + 1 . 0 + 13 .1 —14.6 + 1 .3 
30. 1 1956 9 — — . — 7 0 — 6.0 

2. 2 1956 1 + 10 + 10 — 1 0 + 6 .0 
29. 2 1956 7 + 9 + 11 — 8 0 — 7.0 + 1 1 . 8 —17.0 0 .0 
21 3 1956 8 + 10 + 14 — 1 0 0 . 0 + 17.5 — 8.5 + 1 .8 
28 3 1956 10 + 7 + 20 — 3 0 — 3.0 

5 4 1956 6 + 11 + 15 + 6 0 + 6 .0 
16 1 1956 5 — — + 4 0 + 6 .0 
19 4 1956 5 — — + 8 0 + 10.0 + 27.4 — 4.4 + 12 .1 
26 4 1956 5 + 13 + 20 J- 8 0 + 8 .0 

3 5 1956 6 + 11 + 26 + 4 0 + 7o0 
8 5 1956 6 + 13 + 19 + 4 0 + 8 .0 

16 5 1956 5 + 19 + 22 + 1 0 . 0 + 13.0 + 26.6 + 2.5 + 14.0 
23 5 1956 5 + 18 + 24 + 8 0 + 12 .0 
30 5 1956 4 + 15 + 19 + 5 0 + 10 .0 

Donmuf veya donduktan sonra eritilmi§ sutler ile iyi sogutulmamis 
siitlerin iginde krema, fibrin veya pargaciklarmin siitiin iist kisminda yiiz-
diigii goriiliir. Bu hal; donmu§ siitiin eritilmesinden veya sogutulmamif 
sabah siitlerinin, kismen sogutulmu§ ak§am siitleri ile kari§tinlmasindan 
veyahut da sogutma i§inin uygun bir §ekilde yapilmami§ olmasindan 
meydana gelebilir. Bu uygun olmayan sogutma i§i, sicak ve soguk siitiin 
karistirilmasi, tamamen dolu siit gugiimlerinin soguk su igine sogutul-
mak amaci ile kismen daldirilmi^ olarak terk edilmesi, akijam siitlerinin 
hemen bo^altilmi§ bulundugu siit kaplarina derhal sabah siitlerini de 
bo§altmak ve nihayet siitlerin bulundugu yerlerde, havanin sogutid-
masi ile gok siki olarak ili^kilidir. 
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2 - S i i t i in r enk v e y a gor i in i ig i i : Siit esas itibari ile porselen 
beyazi renktedir. Jgigin; Calsium phosphate, yag globiilleri ve kazein'in 
kolloidal zerreciklerine garpmasi sonucu dagilmasindan meydana gelen 
siitiin bu porselen beyazi rengi siit veren hayvanlarin tiirleri ile mevsi-
m.in yaz ve ki§ olu^una ve besi §ekline gore degi§ir. Mer'a beslenmesine 
tabi tutulmufj ineklerin siitleri daha koyu,ahir beslenmesine (jekilmi§ inek-
lerin siitleri ise daha agik sari renktedir. Esasen bu sari renk siit, veren 
hayvanlarin aldiklari besin maddelerinin terkibindeki carotene'den otiirii 
ortaya gikar. Bunun igindir ki siitiin bu sari rengi hayvan tarafindan 
mer'adan alman bitkilere baglidir. Yagda eriyen carotene siitiin kaymak 
tabakasmda toplanir. Inek siitiiniin sari renkte olmasina kar§ihk; 
kegi ve manda siitlerinin renkleri beyazdir. Yagi ve kazeini almmi? siitler, 
suda miinhal ve halen Riboflavin diye taninan, eski ismi Lactoflavin 
olan ve B2 vitamini veya G vitamini de denen bu vitaminden dolayi, 
mavimsi veya sarimsi-yefil bir renk gosterir. Bu hal kaplann kenarmda 
belirli bir §ekilde izlenebilir. Siit veren hayvanlara verilen bazi deva 
maddeleri de siitlerin normal renginin degi§mesine sebep olur. Bu nevi 
renk degi§ikliklerinden ba§ka, siitiin normal rengi olarak kabul edilme-
yen bazi renk degisiklikleri de vukua gelebilir. Bu hal daha ziyade siit-
lerin Chromogen bakteriler ile kontamine olarak bu bakterilerin siitte iire-
mesi sonu vukua gelmektedir. Bunlardan; Pseudomonas aeruginosa'nin 

iiremesi sonu meyana gelen mavi pigmentten dolayi siitiin rengi maviye 
doner ki, boyle siite mavi siit; Serratia marcescens (Bact. prodigiosum) in 
iiremesi sonu husule gelen kirmizi pigmentten dolayi, siit kirmizi bir go-
niim alir. Bu suretle meydana gelen kirmizi renkli siite de kirmizi siit 
isimi verilir. Dogumdan hemen sonra husule gelen Kolostrum siitiiniin 
rengi, normal siite nazaran aha sari hatta koyu sandir. Ikterus'iu inek 
siitlerinin rengi sari veya sari-yesilimsidir. Aphtha epizootica ile sigir-
larin Pleuropneumoniasinda siitiin rengi kolostrum siitiinii andirir bir 
sarilik alir. Anthrax'da sari fakat bazan pembe bir renk de aldigi goriiliii. 
Mastitis vak alannda siit kirli sari veya san-esmer goriiniimde bir renk 
alir. Sigirlarin sitmasi denen Proplasmosis'de ineklerin siitleri sari kir-
mizi bir renk gosterir. Bazi bitkiler siite mavi-viole renk verirler. Bunlar 
indigo ihtiva eden bitkilerdir. Bu bitkiler; Anchusa officinalis ((Tibbi 
Sigir dili), Equisetum arvense (At kuyrugu), Mercurialis annua (bir 
senelik yer feslegeni), Polygonum fagopyrum (Kara bugday), Polygonum 
aviculare (goban degnegi), Aleetrolophus major gibi Speciesler ile Butomus 
(Hasir otu) genusun a dahil bazi bitkilerdir. Bazi bitkiler de siite kirmizi 
renk verirler. Rubia tinctorium (kok boya), Euphorbiaceae, Ranincu-
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laceae Familyalari ile Galium, Carex, Scirpus gibi genuslara dahil bazi 
tiirler bu ozelligi havi bitkiler arasindadir. 

3 - Siitlerin normal ve anormal koku ve lezzetleri: Siitlerin normal 
kofullar altmda hafif tath ve lioga giden, kendine mahsus bir rayihasi 
vardir. Biitiin lezzetini olu§turan faktoilerin baginda, siitiin terkibindeki 
Lactose ve Chlore bilegimleri arasindaki ili§ki gelir. Bu bilegimdeki Chlore' 
a ait oran yiikselirse, siitiin lezzeti bozulmaga yiiz tutar. Bu lial 
laktasyonun son devrelerinde veya Mastitis'li inek siitlerinde agikga go-
riiliir. Bundan bagka siitlerin terkibindeki yag ve proteinde, siitiin lez-
zetini bir dereceye kadar etkiler. Aslinda gevre kokusuna kargi son dere-
ce duyar olan sutler; ahir veya sagim yerlerinin veyahut da muhafaza 
edildikleri yerlerin kokularmi kolayca absorbc ederler. Anormal kosul-
larda ortaya gikan, siitlerdeki arizi koku veya rayiha genellikle siit inek-
lerinin rasyonunu tegkil eden yem.lerden miitevellittir. Sagimdan hemen 
kisa bir zaman evvel siit ineklerine verilen keskin kokulu bitkilerin ken-
dilerine has kokulari, siitlere geger. Bu hal sarmisak, sogan gibi besin 
maddelerinden miitevellit oldugu gibi, hog olmayan ot ve silo yem-
lerinin verilmesi neticesi de vukua gelebilir. Siitiin lezzetini bozan bit-
kilerden, Allium ursinum (ayi sarmisagi) ve pirasa gibi bitkiler siite 
sarmisak ve pirasa koku ve rayihasmi verirler. Artemisia absinthium 
(Pelin otu), Chrysanthemum vulgare (adi krizantem), Hiidaverdi otu, Aci 
bakla gibi bitkiler de siite aci lezzet verirler. Siitlerin normal lezzet ve 
kokusunu bozabilen faktorler arasinda bakteriler, i§ik ve madensel siit 
kaplan da miitalaa edilmektedir. Siit eksperleri tarafindan siitiin kalite-
sinin ekspertizi igin laboratuvar metodlari arasinda organoleptik me-
tod olarak kullanilmakta olan lezzet deneyi, gok iptidai bir muayene me-
todudur. Bunun igindir ki, bu muayene metodu, bu muayeneyi yap-
mak zorunda olanlar igin her zaman ciddi bir tehlike arzedebilir. Ancak 
bir kisim yazarlara gore; diisiik kaliteli siitlerin ekspertizinde, hig bir 
testin, bu; koku ve lezzet testi kadar siir'atli ve kesin fikir vermedigi 
bildirilmektedir. Bu fikri miidafaa edenler; bu alanda iyi yetigmig bir siit 
kontrolu eksperinin, siitteki anormal kokularin; siitlerin uygun bir sekil-
de sogutulup, sogutulmadigindan mi, yoksa kullanilan kaplarin kirl i 
olmasmdan mi, ileri geldiginin veyahut da siitiin mastitis'li inege mi 
ait oldugunun tayin edebilecegini bildirmektedirler. Organoleptik mua-
yene ve bunlardan bilhassa lezzet deneyi gig ve ozelliklc mengeileri ser-
tifiye edilmemi§ siitlerin kalitelerini tayin ve tespit amaci igin uygulan-
masinm , bunu uygulayanlarm sagliklari igin tehlikeli oldugu kesinlik 
ile bilinmelidir. Bunun ile beraber koku ile mikroskopik muayeneler 
birlegtirilir ise, bu kokunun mengei hakkinda daha kesin bir sonug 
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ahnabilir. Qiinkii herhangi bir anormal kokumin mevcut olmasina muka-
b'l, bakteri yiikii normal limitler iginde bulunan bir siitiin , bu anormal 
kokusu bakteriyel bir kontaminasyona baglanamaz. Bu gibi ahvalde 
siit ineklerine sagimdan az evel keskin kokulu silo yemleri, §algam, sar-
misak, sogan, lahana ve melas yedilmi^ olm.asi iizerinde durulmasi yerin-
de olur. 

4 - Siitte sediment: Normal olarak siitiin kendisi hig bir yabanci 
madde veya sediment ihtiva etmemesi gerekmektedir. Bu gibi maddeler 
siit igin yabanci madds olarak kabul edilir ve siite sonradan kari§ir veya 
veya bozulan dis ko^ullar sonunda siitiin kendi biinyesinde sonradan olu-
§ur. Siite kari§an bu sediment; kaynagmi ahir havasindan, hayvanlarin 
killarindan ve iizerlerindeki saman ve kirlerden, haserelerle siit kaplarina 
yabanci cisimlerden alabilir. Sedimentlerin sebep oldugu sagliga zararli 
etkiler, madensel pargalar harig, pastorizasyon ile bertaraf edilebilir ise 
de igerisinde sediment ihtiva eden siitler, alici iizerinde ho§a gitmeyen 
tepki yaratir. Bu neden ile sediment testi denen bir test siitlerin kalite-
lerini tayin igin uygulanir. Sediment test sayesinde siit iiretimi esna-
smda gosterilmesi gerekli dikkat ve hijiyenik titizlik saptanmi§ olur. 
gunluk ile siite pck az rniktar yabanci madde kari§abilir ise de, bunun 
fazla miktarda olmasi halinde siitiin a§iri bir kirlenmeye ugrami§ oldugu 
anla§ilir. Boyle siitler siithaneler tarafmdan geldikleri giftliklere geri gev-
rilir. 

5 - Siitlerin ozgiil agirligi: Belirli bir isi derecesindeki bir maddenin 
kitlesinin, -(- 4(3.98) C° de bulunan aym voliimdeki suyun kitlesine ora-
ni o maddenin ozgiil agirligmi verir. Burada kullanilan voliim birimi 
c. c., agirlik birim.i de gramdir. Bilindigi iizere -(- 4(3.98) C° deki 1 c. c. 
volumiindeki suyun agirligi 1 gramdir. -{- 4(3.98) C° den a§agi veya 
yukari isi derecelerinde suyun voliimii genislediginden ozgiil agirligi da 
azalir. Bu hal cetvel (9) de goriilmektedir. 

CETVEL 9 
Degi§ik isi derecelerindeki suyun ozgiil agirligi 

I si derecesi 
C° 

Ozgiil agirlik 

0 .0 0.99988 
+ 4 .0 1.00000 
+ 15.55 (60°F) 0.99908 
+ 50 0.98817 
+ 100 0.95856 

Kati ve sivi maddelerin ozgiil agirliginin saptanmasi igin su, stan-
dard olarak kabul edilmi^tir. Gazlann ozgiil agirligmi tayin igin de; hid-
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rogen, standard olarak kabul edilmistir. Bununla beraber 15,55 C° 
(60 F°) de suyun ozgiil agirligi yakla§ik olaiak 1 kabul edildiginden, sii-
tiin de bu isi derecesindeki ozgiil agirligi, siitiin ozgiil agirliginm tanim-
lanmasinda gegerli olarak kabul edilmistir. Ancak siitiin kuru maddeleri-
nin ozgiil agirliginm suyunkinden agir olmasindan dolayi siitiin ortal ima 
ozgiil agirligi -f 15,55 C° (60 F°) sinde 1.032 dir. Yalniz siit yagimn ozgiil 
agirligi, suyun ozgiil agirligmdan daha dii§iiktiir. Bununla beraber siitiin 
ozgiil agirligi 1,029 ila 1,035 arasinda degigtigi goz oniinde tutulmalidir. 
Siitlerin siityagi ile yagsiz kuru maddeleri genellikle diiz oranli oldugun-
dan, siit yagi fazla olan siitiin agirligi da yiiksek olur. Bu hal NEWLAN-
DER ve ATHERTON (1964, 42) tarafindan verilmi? olan cetvel (10) 
de goriilmektedir. 

CETVEL 10 

NEWLANDER ve ATHERTON (1964, 42)'ye gore siitlerin total kuru maddeleri ile 

ozgiil agirhklarimn arasmdaki ilijki 

Yagsiz kuru madde 
Total kuru madde Yag (YKM) = (SNF) Ozgiil 

% si (TKM) °/c si % « agirhk 

11 33 3 0 8.33 1 03092 
11 50 3. 1 8.40 1 03112 
11 66 3 2 8.46 1 03128 
11 82 3 3 8.52 1 03144 
11 95 3 4 8.55 1 03148 
12 10 3 5 8.60 1.03160 
12 25 3 6 8.65 1 03172 
12 39 3 7 8.69 1 03196 
12 52 3 8 8.72 1 03184 
12 66 3 9 8.76 1 03192 
12 79 4 0 8.79 1 03196 
12 92 4 1 8.82 1 03200 
13 06 4 2 8.86 1 03208 
13 19 4 3 8.89 1 03212 
13 32 4 4 8.92 1 03216 
13 45 4 5 8.95 1 03220 
13 58 4 6 8.98 1 03224 
13 71 4 7 9.01 1 03228 
13 84 4 8 9.04 1 03232 
13.97 4 9 9.07 1 03236 
14 10 5 0 9 . 10 1 03240 

6 - Donma Nok t a s i : £ogunluk ile siit - 0.55 C° de donar. Sut-
ler bir kerre donduktan sonra artik eski normal haline donemez. Ciinkii, 
donma; siitiin fiziksel yapisinda bir degi§me husule getirmektedir. 
Esasen donma sonu, yag globiillerinin biiyiikliik ve sekillerinde bir 
diizensizlik ortaya gikar ki, bunun sonucu olarak da siitiin krem hacmi 
kiigiiliir. Bu hal bilhassa isi derecesinin dii§iikliigu ile donma siiresinin 
uzamasi oraninda daha iyi belirir. Bundan baijka siitteki kazein de, don-
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madan miiteessir olur. Donma sonucu siitteki kalsium kazeinat kismi par-
galamr ve pargaciklar halinde goker. Bu da siitiin dondurulmak sureti 
ile saklanmasindaki zorlugu teskil etmektedir. Qekilmif su ilave edilmek 
suretile siitiin donma noktasi hemen hemen 0,0 C° ye yiikselir. Bundan 
dolayi da siite su ilave edilip, edilmedigi tespit edilebilmektedir. Esasen 
hu suretle siite su ilave edilip edilmedigi giivenlik ile tespit edilmektedir. 
HERRINGTON (1948, 24) siite ilave edilen her % 8 oramnda su igin, 
siitiin donma noktasinm 0,0054 C° ye yiikseldigini bildiimektedir. 
Degi§ik hayvan siitlerine ait donma noktalari her hayvan nev'inin ken-
dine hastir. Mesela kegi ve inek siitlerinin donma noktalarina ait HER-
RINGTON (1948, 25) tarafmdan verilmi§ olan degerler cetvel (11) de 
goriildiigii gibi birbirlerinden farklidir ve degi§mez. Siitlerin donma 
noktasi ile ilgili bu ozellik tabiatm sa§mayan kesinlikteki ozelliklerin-
den biridir. 

CETVEL 11 

K eri ve inek siitlerinin donma noktalari 

Siit nev'i Donma noktasi 

Kegi siitii 
Inek siitii 

- 0 .58 
- 0.54 

7 - K a y n a m a n o k t a s i : Siitiin iginde degi§ik substanslarin bu-
lunmasindan dolayi; siitiin, kaynama noktasi suyun kaynama noktasi 
olan 100 C ° den biraz yiiksektir. Siitiin kaynama noktasi genellikle 100.55 
C 0 dir. Bununla beraber bir kisim ara§tiricilar siitiin kaynama noktasi-
nm 100. 17 C° (212.3 F°) ile 101, 19 C° (214) F° ler arasinda degi^tigini 
bildirmiflerdir. 

8 - S i i t i in v i s k o z i t e s i : Sivi halindeki maddelerin viskoziteleri, 
20 C° deki suyun viskozitesine kiyaslanmak suretile saptanir. Bir poise; 
bir gram sivinin bir saniyede almi§ oldugu mesafenin c. m. cinsinden ifa-
desidir. Fakat uygulamada, bunun 1 /100'i olan centipoise birimi kul-
lanilmaktadir. NEWLANDER ve ATHERTON (1964, 45) siitiin vis-
kozitesinin; terkibindeki kasein, albumin ve yagdan dolayi suya oranla 
daha yiiksek ve bunun igin de siitiin vizkozitesinin 1.6314, yagsiz siitiin 
ise 1.404 Centipoise oldugunu bildirmektedirler. Ancak laboratuvar 
kontrolu bakimmdan, siitiin vizkozitesi pratikte pek az onem tasimak-
tadir. Siitiin vizkozitesinin artmasi veya eksilmesinde muhtelif fak-
torler rol oynar. Siitiin vizkozitesinin artmasina tesir eden bu faktorler 
a) Dii^iik isi derecesi, b) Bayatlamaga yiiz tutmak, c) Asiditenin art-
masi, d) Yag oranmin artmasi, e) Homogenisation olarak siralanabilir. 
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Bir anda homogenizasyonun vizkoziteyi azaltmasi miimkiin gibi 
goriiliir ise de homogenizasyonda yag globiilleri kiigiik pargaciklara 
boliindiigiinden yag globiillerine ait yiizeyleri de biiyiimiif olmaktadir. 
Homogenizasyon sonu husule gelen kiigiik yag globiillerinin yiizeyleri 
yeniden proteinden bir tabaka ile ortiilerek yeni vag globiilleri olusur. 
Bunlar homogenize olmami§ olan yag globiillerinin yiizeyine nazaran da-
ha geni§ bir yiizey meydana getiimis olurlar. Bunun sonucu olarak artan 
yiizey, vizkozitenin artmasma sebep olur.Yiskozitenin artmasim etkileyen 
faktorlere kargilik, viskozitenin azalmasini etkileyen faktorler de vardir. 
Bunlar; a) Qalkanmak, b) Pastorizasyon, c) Siite su ilave etme olarak 
siralanabilir. 

9 - S i i t i in k o p i i k l e n m e s i : Siitiin kopiiklenmesinde rol oynayan 
baglica etken, siitiin proteinleridir. Kopiiklenmedeki diger bir faktor 
de lsidir. (-f- 15,5) - (+32.2) C° gibi optimum isi deiecelerinde kopiik-
lenme , (-j- 1.6) - (+4.4) C° gibi diisiik isi derecelerindeki kopiiklenmeye 
nazaran daha azdir. Gergi her ne kadar yiiksek isi derecelerinde kopiik-
lenme artar ise de diigiik isi derecelerinde elde edilen maksimal kopiik-
lenme elde edilemez. (-f- 4.4) C° ile ( + 26.6) G° de yapdan homogeni-
zasyonda kopiiklenme artmasma kargilik ( + 59) C° kopiiklenme azal-
maktadir. Lecithin ve Phospholipid'lmn kopiiklenmeyi azaltici etki gos-
termeleri muhtemel goriilmektedir. Bundan dolayi yayiklanma islemin-
de, serbest hale gegen bol miktarda lecithin, kopiiklenmeyi onlemektedir. 
Yine bundan dolayidir ki kaymak yaparken yaydslanma esnasinda 
kavmak iginde husule gelen hava habbeleri, tereyag tegekkiil eder etmez 
derhal kaybolur. Ancak pastorizasyonun kopiiklenme iizerinde miihim 
bir rolii olmadigi bildirilmektedir. 

10- S i i t i in k a y m a k b a g l a m a s i : Siitte kaymak baglamayi bir 
gok faktorler etkiler. NEWLANDER (1949, 38) ve NEWLANDER 
ve ATHERTON (1964, 49-50), bu faktorler arasinda yiiksek isi, galka-
lama ve homogenizasyon'u bildirmektedirler. Buna gore yazarlar; a) 
Yiiksek lsinm, yag globiilin fraksiyonlarinin kismi denatiirasyonuna se-
bep oldugundan, 61, 7 C° den daha yukari lsinin, bu denatiirasyona se-
bep oldugunu, b) Keza + 10 C ° den a§agi derecelerde gok galkalanan siit-
lerde tesekkiil etmi§ olan yag kiimeciklerinin pargalanmasmdan otiirii 
azaldigini, c) Homogenizasyonun ise; yag globiillerinin orijinal gap-
lanna nazaran 1 /4 oranmda pargalanmasma sebep oldugunu bildirmis-
lerdir. Ancak homogenize edilmig siit, homogenize edilmemif siit ile karig-
tiribrsa tekrar kaymak baglama ozelligini kazanmaktadir. Pratikte 
bu ozellikten yararlanilmaktadir. Yagi almmamis ve yag globiilleri par-
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galanmis siitlerde, yagm biinyesinde agglutination yapan bir ozelligin 
mevcudiyetinden dolayi, Brucella abortus bang'in seri diyagnostiginde, 
Abortus Bang Ring Test denen ve renkli antigen ile 5-10 inege ait siit 
karisimina uygulanan halka deneyinden, bu suretle istifade edilmektedir. 
Ayrica pratikte diger bir noktada, iyi kaymak baglama ozelligi gosteren 
siitlerden kaymak yapilirken kaymak radimaninin yiiksek olmasi sag-
lanmaktadir. Siitiin kaymak baglama ozelligi; siit yaginin ozgiil 
agirliginin, siitiin yagsiz kismina nazaran daha az olmasindan otiiriidiir. 

SUTUN KlMYASAL YAPISI 

Siit terkibi bakimindan gok kanj ik sivi bir besin maddesidir. Bun-
dan dolayi da siitiin kag substansi kapsadigi kesinlikle bilinmemektedir. 
Ancak siitiin biinyesinde 50 den fazla substansin bulundugu tahmin edil-
mektedir. Fakat siitlerin terkibi iizerinde yapilan bir 90k analizler sonu 
tespit edilebilen belli basil alti unsurun yiizde oranlari HERRINGTON 
(1948, 21) tarafmdan a§agidaki tabloda gosterilmi§tir. Bununla beraber 
gogunlukla tek bir sigira ait siitlerin terkipleri, oldukga geni§ limitler 
arasinda oynamaktadir. Buna gore siitlerdeki suyun % 82 - 90; yag'in 
% 2 ,5 - 8 ,0 ; Coseire' in % 2 ,3 - 4 , 0 ; Lactose''un % 3 ,5 - 6 , 0 ; albumin'in 

% 0,4 - 1,0 ; kiil'un % 0,5 - 0,9 arasinda oldugu bildirilmektedir. Bundan 
baska siitiin terkibi iizerinde bazi saptamalar yapilirken Toplam Kuru 
Madde (Total Solid) ve Yagsiz Kuru Madde (Milk Solids Non Fat) gibi 
deyimler de kullanilir. Siitiin kuru maddesi deyimi; siitiin, suyu gekildik-
ten sonra geriye kalan bakiye maddelerin toplam miktaridir. Yagsiz 
kuiu madde deyimi ise suyu ve yagi almdiktan sonra siitiin geriye kalan 
maddelerinin toplam miktari anla§ilir. Bu unsurlardan Casein ve Albu-
min protein'dirler. Bunlarin her ikisini birlikte ifade etmek iizere, protein 
deyimi kullanilir. Dogada proteinler, canli hiicrenin iginde bulunurlar. 
Bunlar iizerinde galismak igin laboratuvarda hiicreden ekstraksiyon su-
reti ile purifiye edilirler. Ancak bu purifikasyonun muhtelif kademele-
rinde proteinler muhtelif degisikliklere ugrarlar. Bu degi§iklikler so-
nunda deney tiipii igindeki bir protein canli hiicre igindeki proteinden 
tamamen farkli bir hal alir. Ancak bu degi^ikliklerin neler oldugu heniiz 
tespit edilememistir. Pioteinler; kursun, giimii§, civa ve bakir gibi + 
iyonlar ile, gayri miinhal miirekkepler teskil etme ozelligi gosterirler. 
Bundan dolayi da bu gibi madenler ile zehirlenmelerde antidot olarak 
yumurta aki veya siit gibi proteinden zengin maddeler kullanilir. Bu 
madenler ile birle^ip, gayri miinhal hale geldikten sonra gayri miinhal 
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protein birle§imi, emetikler ile kusturularak veya mideyi yikamak su-
retile mideden di^ari atdir. 

Bir kisim yazarlar, proteinleri saf suda veya diliiye tuzlu suda eri-
diklerine gore ikiye ayirirlar. Saf suda eriyen proteinlere albuminler denir. 
Bunlar isi ile koagiile olurlar. Diliiye tuzlu suda eriyen proteinlere de 
globuliin ismi verilir. Mamafi saf suda eriyen albumin ayni zamanda tuz-
lu suda da erir. Ancak bazi proteinler ne saf ve ne de tuzlu suda erimez-
ler. Bunlar diliiye alkolde erirler. Bu gibi proteinlere de prolaminler 
denir. Bu prolamin'ler hububatin terkibindeki proteinlerdir. Albiiminleri, 
globulinleri ve prolamin'leri alindiktan sonra geriye kalan proteinler iki 
grupta toplanirlar. Bunlardan 50k sulu asit ve alkalilerde eriyenlere glu-
telin'ler denir. Bunlardan hig bir solventde erimeyenlere de albuminoid'-
ler denir. Alti unsurdan biri olan siit yagi biinyesinde ayni zamanda 
yagda eriyen vitaminlerden A, D, E ve K vitaminlerini ihtiva etmektedir. 
Siitte eser miktarda bulunan diger bir kisim substanslar daha vardir ki 
bunlara da siitiin minor unsurlari denir. Bu minor unsurlardan pek 50-
gunu vitaminler te§kil eder. Vitaminlerin ta§idigi hayati onemden, daha 
once et bahsinde soz edilmi§ti. Siitiin terkibinde bulunan Casein, yiiksek 
kaliteli bir protein olup, siitteki biitiin esansiyel amino asitleri ta§ir. 
Cetvel (12) de NEWLANDER ve ATHERTON (1964, 16) tarafindan 
bildirilen siit proteinlerindeki amino asitler goriilmektedir. 

CETVEL 12 

Siit Proteinlerindeki amino asitler 

Essential 

Amino Acid'ler 

Protein 
Non-essential 

Amino Acid'ler 

Protein Essential 

Amino Acid'ler Casein Albumin 

Non-essential 

Amino Acid'ler Casein Albumin 

Arginine 
/o 

3.72 
/o 

3.00 Alanine 
/o 

1 .85 
/o 

2.41 
Histidine 1 .83 1 .52 Aspartic acid 4 . 10 9.30 
Isoleucine 6.90 — Citrulline — — 

Leucine 9.70 14.03 Cystine 0 .34 3.79 
Lysine 6.25 8 . 10 Glutamic acid 21 .77 12.89 
Methionine 3.50 2.62 Glycine 0.45 0.37 
Phenylalanine 3.90 1 .30 Hydroxyproline 10.50 — 

Threonine 3.50 — Proline 8.70 3.76 
Typtophan 1 .40 2.69 Serine 0 .40 1 .76 
Valine 7.90 3.30 Tyrosine 7.49 1 .95 

Kazein; C, H, 0 , N, S ve P den miite§ekkildir. Kazein, siitte eriyik 
halde bulunmayip, Kolloidal lialde bulunur. Kazein siitte Kalsyum ile 
birle§ik olarak bulunur. Bu kazein zerreciklerinin f;api 80 milimikron ola-
rak bulunur. Bu giin kazein'den; kagit, plastik, boya ve mobilya sa-
nayiinde, dolma kalem, diigme, tarak, kemer tokasi imalinde yarailanil-
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maktachr. Boyacihkta ucuz oldugu ve gabuk kurudugu igin tercih edil-
mektedir. Mobilyacilikta, gayet kuvvetli yapistirici ozelliginden dolayi 
kullanilmaktadir. 

Amino Asitler: 

Biitiin Amino asitler Formiil (1) de goriilen C atomuna bagli Amino 
(NH2) grubundan a§agidaki genel formiilde goriildiigii gibi te§ekkiil eder. 
R 'ye baglanan radikalin karakterine gore degi§ik Amino asit'ler meydana 

H 

R D COOH 
I 

NH2 

Formiil (1) : Bir Amino asit grubu 

gelir. Ornek olarak; en basit bir Amino asit olan glycine gosterilebilir. 

NH2 

I 
H C COOH 

I 
H 

Formiil (2) : Glycine 

Glycine (glycocoll: Amino acetic acid: C2H5O2N): Formiil (2) deki Bu Ami 
no acid; Acetic acid'in bir H'i yerine bir Amino grubunun girmesi ile 
meydana gelmi§tir. Diger Amino asit'lerin a<;ik formiilleri Formiil (3) de 
1 den 20 ye kadar verilmi§tir. 

X. Arginine, C,H14N4Oa 2. Histidine, C,HBNs02 

veya a -Amino- 8 guanidine valeric acid veya a -Amino- (3 -imadazole- propionic acid 

HN - CH2 - CH2 - CH - COOH HC = C - CH2 -CH - COOH 

I I I I I 
C = NH NH2 N NH NH2 

1 w 
NH2 CH 

3. Isoleucine, C„H„N02 4. Leucine, C6Hl3N02 

veya a -Amino- -methyl valeric acid veya a -Amino- y -methyl valeric acid 

CH, - CH2 - CH - CH - COOH CH, - CH - CH-% CH - COOH I I I I CH3 NH 2 CH3 NH 2 

5. Lysine, C6H14N202 6. Methionine, C5H„SN02 

veya a - e -Diamino-caproic acid veya a -Amino- y -methylthiolbutyric acid 

CH2 - CHJ - CH2 - CH2 - CH - COOH CH3 - S - CH2 - CH2 - CH - COOH 

I I I 
NH2 NHa NH, 
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7. Phenylalanine, C,H„N02 

veya a -Amino- (3 -phenylpropionic acid 

H H 

C = 

H C \ 
\ 

C -

1 
H 

N H , 

H 

9. Tryptophan, C„H12N202 

veya a -Amino- 3 -indole propionic acid 

CH 

J* \ . 
H C 

„ J C CH 

^ / v 
CH NH 

NH2 

1 1 . Alanine, C3H7N02 

veya a -Amino-propionic acid 

CH, - CH - COOH 

I 
NH 2 

13. Citrulline, C,H,JOJN, 

veya a -Amino- 8 -ureidovaleric acid 

NH, 

C = 0 

I 
NH - CH2 - CH2 - CH - s CH — COOH 

NH2 

15 . Glutamic acid, CjH.NO, 

veya a -Amino-glutaric acid 

CH2 - CH2 - COOH 

CH - NH2 I 
COOH 

17. Hydroxy proline, C5H,NOJ 

veya 4-Hydroxy pyrolidine-2-caroxylic 

acid 

HO - CH -CH2 

I I 
CH, CH — COOH 

V 

8. Threonine C4H,N0s 

veya a -Amino- -hydroxy butyric acid 

CH, 

C - CH2 - CH - COOH 

CH 

I 
OH 

CH - COOH 

I 
NH, 

C - C - C H 2 - C H - C O O H 

10. Valine C5HuN02 

veya a -Amino- (3 -methyl butyric acid 

CH3 - CH - CH - COOH 

•I I 
CH, NH, 

12. Aspartic acid, C4H,N04 

veya Amino-succinic acid 

CH2 - COOH 

CN - NH 

I 
COOH 

14. Cystine, C„H12S2N204 

veya Di (a -Amino- (3 -Thiopropionic acid) 

CH, - S - S - CH, 
I I 

CH - NH, CH - NH2 

COOH COOH 

16 . Glycine, C2H,N02 

veya Amino-acetic acid 

CH2 - COOH 
I 

NH, 

18. Proline, C5H9N0, 

veya Pyrolidine-2-carboxylic acid 

CH2 - CH, 

I I 
CH, CH 

\ / 
NH 

COOH 

83 



t§LENMl§ StlTLER 

Buraya kadar i§lenmemi§ yani gig siitler hakkinda bilgi verilmi§tir. 
Burada ise i§lenmi§ sutler hakkinda bilgi verileeektir. t§lenmi§ siitler 
1) Pastorize siitler, 2) Sterilize siitler, 3) Siit tozlan, 4) Kondanse siitler, 
krema, tereyag ve muhtelif peynirlerden kisaca bahsedilecektir. Ancak 
bu konulara gegmeden once pastorizasyon metodlari hakkinda kisaca 
bilgi verilmesi yerinde goriilmiiftiir. 

Siit Pastorizasyon Metodlari: 

1 - I s i 60 C ° de n a § ag i o l m a m a k i izere 65 ,5 C° ye en 
az ( 30 ' ) a r z e d i l m e k i i zere u y g u l a n a n l s i - z a m a n i l i § k i s i : 
Burada, iki cidari arasindan istim veya sicak su sirkiilasyonu gegen 
biiyiik bir tanka konmu§ olan siit yukardaki lsi-zaman ili§kisi esasina 
bagli kalinarak lsitilir ve siit aym kap iginde iken -(- 10 C ° ye sogutulur. 
Buradan sonra siitiin §i§elere veya kartonlara dolmasi igin tankm yeni-
den dolmasi gerekir, bunun igin bir saatlik bir bekleme siiresine ihtiyag 
vardir. Buna "Batch holder Process'''' denmektedir. 

2 - D e v a m l i me tod : Burada 4 veya 5 adet tank vardir. Bunlarin 
her biri 500 litreye yakm siit ahr. Bunlardan birinin dolmasi (10-15)' 
alir.Keza bunlardan birincisi 30 dakika 65 C °de tutulmu§ oldugu esnada, 
sonuncu tank heniiz dolmu§ olur. Bu suretle fabrika devamli olarak 
siitii pastorize eder ve §i§elere doldurulur. Ancak bu metodla pastorizas-
yon, pastorizasyon igin kullanilan kaplarin temizlenmesi ve bilhassa 
termofil bakterilerden arinmasi biiyiik mii§kiilat dogurur. Bundan dolayi 
bu giin bu usul ile pastorizasyon ileri memleketlerde uygulanmamak-
tadir. 

3 - § i §ede p a s t o r i z a s y o n : Burada siit 65 C0 ye getirilmi§ oldu-
halde ozel §i§elere doldurulur ve sji§eler derhal hermetik olarak (hava geg-
yecek tarzda) kapatilir. Bundan sonra doldurulmuf §i§eler 65 C° de 
(30)' tutulur ve sonra suya oldukga yava§ bir sekilde daldirmak veya kis-
men daldirmak suretiyle veyahut da soguk hava ceryaninda sogutulur. 
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Bu iig metoda DI - UZ (Low Temperatur - Long Time = Diifiik isi-
Uzun zaman) Pastorizasyonu denir. 

4 - Fla§ Proses denen ani pastorizasyon: Burada siit miimkiin ol-
dugu kadar siir'atle 75 C° veya 80 C° ve hatta daha yukan dereceye 
kadar lsitilir ve sonra sogutulur. 

5 - Y I - K Z ( Y i i k s k I s i - K i s a Zaman ) veya HT-ST (High 
T e m p e r a t u r e - S h o r t T ime ) denen d e v a m l i P a s t o r i z a s y o n : Bu 
metodda siit siir'atle 71-72 C° ye getirilir ve bu isi siiresinde 15 saniye 
den daha asagi olmayacak §ekilde tutulur. Sonra siir'atle isi + 10 C° 
veya daha a§agi isi dereeesine dii§iiriiliir. Bu lsi-zaman ili§kisi muhtelif 
memleketlerde az aynntilarla uygulanmaktadir. Bu usulde pastorize 
edilecek siit, su ile isitilmi§ mii§terek merkezli borular arasindaki yuvar-
lak araliktan gegirilir. Bu metodda isrtilmj§ su yerine, elektrigin ucuz 
oldugu yerlerde elektrikten de yararlamlir. 

6 - S t e r i l i z e S i i t : E n a z l 0 0 C ° nin iistiinde isi uygulanmi§ olan 
siitlerdir. Bunlarda spor veren bakteriler bu siitlerin kalitelerinin muha-
fazasmda mii§kiilat dogurmaktadir. 

7 - Qok y i i k s e k i s i ( U l t r a - H i g h T e m p a r a t u r e : UHT) 
kullandan devamli pastorizasyon i§lemi: Bu nev'i pastorizasyon iki isi 
a§amasinda yapilir. Evvela siir'atle lsitilan siit bilahare basing altmda 
135 C ° - 150 C ° de bir kag saniye tutulduktan sonra ya siir'atle sogutulup, 
miimkiin oldugu kadar aseptik olarak §ilenir veya 75-80 C ° de sicak ola-
rak §i§elenir. Bu 7 metod dunyanin muhtelif memleketlerinde; muhtelif 
siireler ile 75 seneye yakin bir zamandan beri her memleketin kendi §art-
lari geregi kabul ettikleri dcgisik lsi-zaman ili§kileri esasi dahilinde 
uygulanmaktadir. 

Yabanci siit nizamnamelerinden bazilarmin on goidiigii Standard-
lar: 1 - S e r t i f i y e s i i t : 1 c. c. sinde 15.000 den fazla bakteri ve 0.01 c. c. 
sinde de hig bir Coliform bakteri bulunmayan suttiir. 2 - S t a n d a r d 
s i i t : 1 c. c. sinde 50.000 den fazla bakteri ve 0.001 c. c. sinde hig bir Co-
liform bakteri bulunmayan siittiir. 3 - P a s t o r i z e s i i t : 0.01 c. c. sinde hig 
bir Caliform bakteri bulunmayacak ve Fosfataz test ile muayenesinde 1 
1 c. c. siitteki p- nitrophenoVxiri 10 mgr. mda fazla okunacak sonug ver-
meyen siittiir. 4 - Sterilize siit: Torbidite deneyi; Torbidite bakimindan 
negatif sonug verecektir. 5 - U l t r a i s i u y g u l a n a n s i i t ; 1 c. c. nda 
1000 den fazla bakteri olmayan siittiir. 

T e r e y a g : Tereyaglann yapili§ §ekli, tereyag endiistrisi adi altmda 
geni§ bir konudur. Tereyaglar ya gig veya pastorize siit veya krema 
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kazana daldirilir. Iginde tuzlu su bulunan bu kazanin altmda devamh ola-
rak ate§ yakilir. Sepet halindeki kova igerisine konulan beyaz peynir; 
Peynir Ustasi tarafindan devamh bir sopa vasitasiyle kari§tirilir. Be-
yaz peynir dilimleri tamamen bir biriyle kaynaftigi an siizgegli kova, su 
igerisinden gikarihr. Bu hafif erimeye yiiz tutmu§ peynir, tezgahlar iize-
rinde iyiee yogrulur. Kaliplara konulaeak hale gelince, pargalar halinde 
kesilip, kalip igine konulur. Sicak halde kaliplara konulan peynir yayila-
rak kalibin her tarafini doldurur. Aradan 20-25 dakika gegtikten sonra ka-
liplarda bulunan peynire; kaliplarin lier tarafini doldurmasi igin iizerin-
den igne ile gozler agihr. Kaliplar 2-3 saat sonra alt iist edilir. 24 saat 
sonra kaliplardan gikarilir. Kaliplarda peynirin ait oldugu firmanin 
markasi meveuttur. Kaliplardan gikarilan peynirler yapildigi tarihlere 
gore raflara dizilir. Raflardaki peynirlerin havalandirilmalarina gok dik-
kat edilmelidir. Devamli havalandirma peynir igin zararlidir. Ekseri 6 
ayla 1 yil bekletildikten sonra piyasaya siiriilmelidir. Taze peynir satici 
igin zararli olarak miitelea edilmektedir. 

H i l e l i k a § a r p e y n i r i y a p i m i : Yapili§inda bir degi§iklik olma-
mayip ancak igine yagsiz peynir veya patates katilarak peynirin kimyasal 
yapisi ve ozelliginde degi§iklik meydana gelir. Once yagi alinmif siite, 
peynir mayasi katarak halk arasinda £egil Peyniri denen gokelek veya 
tel peyniri haline getirilir. Sonra bu peynirlere az nisbette yagli peynir 
ve patates de katihr. Yagsiz (yiizsiiz, imansiz) ka§arin belirtileri: 1 - Uzun 
zaman beklemeye tahammiilii yoktur. £iinkii, peynirde patlamalar 
meydana gelir. 2 - Kasar peyniri kesildigi zaman goriilen gozenekler 
m.evcut olmaz. 3 - Agiza alindiginda dialer arasinda lastik §eklini alir ve 
ezilmez, esnektir. 4 - Parmaklar arasina alinip, ufalandigi zaman par-
maklara yag bula§maz. Bu suretle yagsiz oldugu kanitlanir. 5- l̂ok gabuk 
kurur, bigak giigliikle keser. 6- Agiza alindiginda lezzetsiz ve eksi bir 
lezzet birakir. Peynirler terkibindeki yag oranina gore tam yagli, yagli, 
yarim, yagli, yavan, kremali, tuzsuz peynir olarak T. C. Saglik ve Sosyal 
Yardim Bakanligi (1952:18) Gida Tiiziigii tarafindan siniflandirilmiftir. 

Y o g u r t : Yogurt; Tam veya yan yagli, koyun, kegi, inek ve manda 
siitlerinin 80-90 C° ye kadar lsitilip, 45 C° ye sogutulup % 2-3 oraninda 
Maya Lactobacillus ve Strept. thermophilus''dan olusan Simbiont kiiltiir 
ile inokiile edilip, 2,5 veya 3,5 saat 40 C ° de inkubasyonu sonu elde edilen, 
pek az oranda alcohol ihtiva eden iistiin degerli bir siit iiriiniidiir. 

Y o g u r d u n T e r k i b i : T. C. SA&LIK ve SOSYAL YARDIM 
BAKANLI&I 'nca (1952:13) tarafindan agagidaki fekilde yag ve yagsiz 
hiilasa miktari iizerinden bildirilmigtir. 
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Bu iig metoda DI - UZ (Low Temperatur - Long Time = Dii§iik isi-
Uzun zaman) Pastorizasyonu denir. 

4 - Flag Proses denen ani pastorizasyon: Burada siit miimkiin ol-
dugu kadar siir'atle 75 C° veya 80 C° ve hatta daha yukari dereceye 
kadar lsitilir ve sonra sogutulur. 

5 - Y I - K Z ( Y i i k s k I s i - K i s a Zaman ) veya HT-ST (High 
T e m p e r a t u r e - S h o r t T ime ) denen d e v a m l i P a s t o r i z a s y o n : Bu 
metodda siit siir'atle 71-72 C° ye getirilir ve bu isi siiresinde 15 saniye 
den daha agagi olmayacak gekilde tutulur. Sonra siir'atle isi -)- 10 C° 
veya daha agagi isi dereeesine diigiiriiliir. Bu lsi-zaman iligkisi muhtelif 
memleketlerde az ayrintdarla uygulanmaktadir. Bu usulde pastorize 
edilecek siit, su ile lsitilmig miigterek merkezli borular arasindaki yuvar-
lak araliktan getirilir. Bu metodda lsitilmig su yerine, elektrigin ucuz 
oldugu yerlerde elektrikten de yararlanilir. 

6 - S t e r i l i z e S i i t : En az 100 C° nin iistiinde isi uygulanmig olan 
siitlerdir. Bunlarda spor veren bakteriler bu siitlerin kalitelerinin muha-
fazasmda miigkiilat dogurmaktadir. 

7 - £ok y i i k s e k i s i ( U l t r a - H i g h T e m p a r a t u r e : UHT) 
kullanilan devamli pastorizasyon iglemi: Bu nev'i pastorizasyon iki isi 
agamasmda yapilir. Evvela siir'atle lsitilan siit bilahare basing altinda 
135 C ° -150 C ° de bir kag saniye tutulduktan sonra ya siir'atle sogutulup, 
miimkiin oldugu kadar aseptik olarak gilenir veya 75-80 C 0 de sicak ola-
rak gigelenir. Bu 7 metod diinyanin muhtelif memleketlerinde; muhtelif 
siireler ile 75 seneye yakm bir zamandan beri her memleketin kendi gart-
lari geregi kabul ettikleri degigik isi-zaman iligkileri esasi dahilinde 
uygulanmaktadir. 

Yabanci siit nizamnamelerinden bazilarinin on goidiigii Standard-
lar: 1 - S e r t i f i y e s i i t : 1 c. c. sinde 15.000 den fazla bakteri ve 0.01 c. c. 
sinde de hig bir Coliform bakteri bulunmayan siittiir. 2- S t a n d a r d 
s i i t : 1 c. c. sinde 50.000 den fazla bakteri ve 0.001 c. c. sinde hig bir Co-
liform bakteri bulunmayan siittiir. 3 - P a s t o r i z e s i i t : 0.01 c. c. sinde hig 
bir Caliform bakteri bulunmayaeak ve Fosfataz test ile muayenesinde 1 
1 c. c. siitteki p- nitrophenoVvm. 10 mgr. mda fazla okunacak sonug ver-
meyen siittiir. 4 - Sterilize siit: Torbidite deneyi; Torbidite bakimmdan 
negatif sonug verecektir. 5 - U l t r a i s i u y g u l a n a n si i t ; 1 c. c. nda 
1000 den fazla bakteri olmayan siittiir. 

T e r e y a g: Tereyaglarm yapilig gekli, tereyag endiistrisi adi altinda 
genig bir konudur. Tereyaglar ya gig veya pastorize siit veya krema 

87 



(kaymak) veyahut ta yogurttan yapilirlar. Tereyaglarm yapiminda kul-
lanilan krema veya kaymak ya siitiin kendi haline terkedilip yagin yiizey-
de toplanmasi veya santrifiij esasina dayanan makineler kullanmak su-
retiyle elde edilir. Sagliga en uygun tereyag yogurttan yapilan tereyag-
dir. Tereyag yapimmda bildirilen bu ana maddelerden her hangi birisi, 
yayik adi verilen ve pek degisik nev'i mevcut olan galkalama eihazlarinda 
yag globiillerinin birbirlerine yapi§arak, kitlele§melerinin saglanmasi 
esasina dayanir. Yayik igindeki sivnun yiizeyinde kiigiik yag kitlecik-
lerinin olu§maga ba§ladigi goriildiigiinde, yayiktaki yayik alti sivisi, 
yayigm altmdan bo§altilir. Bundan sonra yikama i§lemine sira gelir. 
Yayiktan her defasinda bo§altilan suyun berrak bir manzara gosterinceye 
kadar bu yikama i§lemi tekrar edilir. Istendigi hallerde tereyaglara belli 
oranda tuz da ilave edilebilir. Pastorize siit veya kaymak kullanilmi? 
oldugu taktirde, Pastorize, aksi halde gig siit veya krema kullanil-
mi§tir kaydinm konmasi, besin sagligini korumak bakimindan onemlidir. 

S a d e Y a g l a r : Dii§iik kaliteli tereyaglarm bozulmamalari veya 
tereyaglarm uzun bir siire bozulmadan muhafaza edilme olanagi olmadigi 
ko§ul ve hallerde; tereyaglarm eritilerek, su ile proteinli maddelerinden 
arinmak suretile elde edilmi§ olan yaglardir. Bu nev'i yaglar, ya mari 
hamami tertibatini havi dis tarafi 50-55 C ° de su ile gevrili ve altinda 
tortusunun almacagi bir muslugu olan sistem igindeki yagm 45-50 C° 
de eritilip once dipteki tortunun bir kaba ahndiktan sonra berrak olan 
yag kismi ayri bir kaba alinmak suretile ank yag elde edilmi§ olur veya-
hut da dogrudan dogruya bir kazana konu hafif lsitilmak suretile ile elde 
edilir. Bu esnada hasil olan kopiikler alinn. Sonra yag kendi haline don-
maga terk edilir. Bundan sonra yagin dipte toplanan tortu kismi atihr. 
Bu suretle sade yag hazirlanmi§ olur. Siit yagi ve siit yagi di^indaki hay-
vansal yaglar hakkinda Saghk ve Sosyal Yrdim Bakanligi bu yaglar ile 
ilgili olarak bazi tanimlamalar yapmi§ ve bunlarin nitelikleri ile nicelik-
lerini saptami^tir. Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi (1952 : 19-22) 
Tereyaglari ; 1) Hususi Pastorize Tereyagi 2) Hususi Tereyag 3) Mutfak 
Tereyagi 4) Eritilmi§ Tereyag (Sade Yag) olmak iizere 4 simfia ayirmif 
olup, bunlara ait tanimlamalari madde 72; 73; 74 ve 75 de verilmi§tir. 

K r e m a v e K a y m a k : Siitlerin lsitilmak, santrifiije edilmek 
veyahut sogukta birakilmak suretile 100 graminda 60 gr. dan fazla siit 
yagi tutacak §ekilde elde edilen kremalara Kaymak, bu orandan a.sagi siit 
yagi tutan koyu kivamdaki siit iiriiniiiie Krema denir. 

P e y n i r l e r : Peynirler yerli ve yabanci diye iki ayri kaynakli 
olmak iizere gok geni§ variyetesi olan siit iiriinlerindendir. 
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Y e r l i P e y n i r l e r i m i z : 1 - Beyaz (Edirne) Peyniri; 2 - Ka$ar Pey-
niri; Bunlarin koyun siitiinden yapilanlari inek siitiinden yapilanlarma 
nazaran daha iistiin degerdedir. l§lenme esnasinda yrakla§ik 65-75 C0 

de isi uygulanmaktadir. 3 - Dil, 4 - Qayir, 5 - Tulum Peyniri. Bu peynir 
mayalanmak igin mutlaka siitiin lsitilin.asini gerektirmez. Bazan siit 
sagilir sagilmaz dahi mayalanir. 6 - Comlek, 7 - Mihahr Peyniri; Bu 
peynirin i^lenmesi esnasinda siite bir isi uygulanir ise de bu isi 40-45 C ° 
den yukari degildir. 8 - Qokelek (Kesmik: Lor) Peyniri. 

B e y a z P e y n i r Y a p i m i : Siit parmak dayanacak dereceye kadar 
lsitilir. Bir kilo siite yarim kahve kasigi hesabi ile maya ilave edilir. 
Yogurt gibi yuvalanir. Tutmamasi halinde bir miktar daha maya ilave 
edilmesi gerekir. Mayanin tutmus oldugu siitiin katila§mami§ olmasi ile 
anla§ilir. Suyu kalmayincaya kadar temiz bir tiilbetten siiziiliir. Talita 
altmda, diiz bir satihta baskiya konur. Kesilerek pargalara boliiniir ve bir 
kap iginde t izlanarak bir geee kendi haline terk edilir. Bir kavanoza 
konur. Kavanozdaki peynirler tuzlu su salamurasi ile ortiiliir. Uzerine 
baski konan peynir genellikle tiiketime hazir kabul edilir. Ancak pasto-
rize edilmeden bu §ekilde elde edilmi^ peynirlerin tiiketimi saglik igin 
patogen etken veya bunlardan Plasma Coagulase pozitif staphylococcus'-
lerin enterotoksinlerinden otiirii saglik igin besin enfeksiyonu veya in-
toksikasyonuna sebep olmasi nedeni ile sakincalidir. 

Gokelek , lor v e y a k e sm ik denen p e y n i r i n y a p i m i : 
Beyaz peynir yapmak iizere siit mayalandiktan sonra askida siiziilmeye 
terk edildigi zaman siiziilen peynir suyu toplamr. Bilahara baskiya ah-
nan ayni peynire ait baskidan sizan peynir suyu toplamr. Toplanan bu 
her iki peynir suyu birlestirilip, bir kap iginde kaynatilir. Bu kaynama 
sonunda gokelek tabir edilen peynir, piitiir piitiir beyaz pargaciklar 
halinde kesilmis siit m.anzarasi gosterir Bu, bir torbaya konarak tekarar 
siiziilmeye terk edil'r. Bundan sonra mevsime gore kism tuzlanmadan, 
yazin da tuzlanmi? olarak piyasaya lor, kesmik veya gokelek nami ile 
arzedilir. Bir de ka§ar peyniri yapihrken arta kalan peynir suyundan ya-
pilir. Bazan, bu peynir sulanna % 30 oraninda tam siit de ilave edilme-
ktedir. 

Ka§ar Peynirin Yapimi: Siit once pey nir mayasi ile beyaz peynir 
haline getirilir. Bu beyaz peynirin olugumundan 24 saat sonra dilim dil-m 
kesilir. Kesilen beyaz peynirden gikan sivi, ayri bir kap iginde birikti-
rilerek bilahara yag elde edilir. Beyaz peynir dilimlcri baski altmda 1-2 
saat preslenir. Agirliklar altindan gikarilan beyaz peynir siizgegli bir 
kova igerisine konulup, igerisinde 10 kg. su bulunan ocak iizerinde bir 

89 



kazana daldirihr. Iginde tuzlu su bulunan bu kazamn altmda devamli ola-
rak ate§ yakilir. Sepet halindeki kova igerisine konulan beyaz peynir; 
Peynir Ustasi tarafmdan devamli bir sopa vasitasiyle kari§tirilir. Be-
yaz peynir dilimleri tamamen bir biriyle kayna§tigi an siizgegli kova, su 
igerisinden gikarilir. Bu hafif erimeye yiiz tutmu§ peynir, tezgahlar iize-
rinde iyice yogrulur. Kaliplara konulacak bale gelince, pargalar halinde 
kesilip, kalip igine konulur. Sicak halde kaliplara konulan peynir yayila-
rak kalibin her tarafinj doldurur. Aradan 20-25 dakika gegtikten sonra ka-
hplarda bulunan peynire; kaliplarin her tarafmi doldurmasi igin iizerin-
den igne ile gozler agilir. Kaliplar 2-3 saat sonra alt iist edUir. 24 saat 
sonra kaliplardan gikarilir. Kaliplarda peynirin ait oldugu firmanin 
markasi mevcuttur. Kaliplardan gikarilan peynirler yapddigi tarihlere 
gore raflara dizilir. Raflardaki peynirlerin havalandirilmalanna gok dik-
kat edilmelidir. Devamli havalandirma peynir igin zararlidir. Ekseri 6 
ayla 1 yil bekletildikten sonra piyasaya siiriilmelidir. Taze peynir satici 
igin zararli olarak miitelea edilmektedir. 

H i l e l i k a § a r p e y n i r i y a p i m i : Yapilisinda bir degi§iklik olma-
mayip ancak igine yagsiz peynir veya patates katilarak peynirin kimyasal 
yapisi ve ozelliginde degi§iklik meydana gelir. Once yagi alinmi§ siite, 
peynir mayasi katarak halk arasinda Qegil Peyniri denen gokelek veya 
tel peyniri haline getirilir. Sonra bu peynirlere az nisbette yagli peynir 
ve patates de katilir. Yagsiz (yiizsiiz, imansiz) ka§ann belirtileri: 1 - Uzun 
zaman beklemeye tahammiilii yoktur. Qiinkii, peynirde patlamalar 
meydana gelir. 2 - Kasar peyniri kesildigi zaman goriilen gozenekler 
rn.evcut olmaz. 3 - Agiza almdiginda dialer arasinda lastik §eklini alir ve 
ezilmez, esnektir. 4 - Parmaklar arasina alinip, ufalandigi zaman par-
maklara yag bula§maz. Bu suretle yagsiz oldugu kanitlanir. 5- Qok gabuk 
kurur, bigak giigliikle keser. 6- Agiza ahndigmda lezzetsiz ve ek§i bir 
lezzet birakir. Peynirler terkibindeki yag oranina gore tam yagli, yagli, 
yarim yagli, yavan, kremali, tuzsuz peynir olarak T. C. Saglik ve Sosyal 
Yardim Bakanligi (1952:18) Gida Tiiziigii tarafmdan smiflandirilmiftir. 

Y o g u r t : Yogurt; Tam veya yan yagli, koyun, kegi, inek ve manda 
siitlerinin 80-90 C ° ye kadar lsitilip, 45 C ° ye sogutulup % 2-3 oranmda 
Maya Lactobacillus ve Strept. thermophilus''dan olusan Simbiont kiiltiir 
ile inokiile edilip, 2,5 veya 3,5 saat 40 C ° de inkubasyonu sonu elde edilen, 
pek az oranda alcohol ihtiva eden iistiin degerli bir siit iiriinudiir. 

Y o g u r d u n T e r k i b i : T. C. SA&LIK ve SOSYAL YARDIM 
BAKANLI&I 'nca (1952:13) tarafmdan a§agidaki fekilde yag ve yagsiz 
hiilasa miktari iizerinden bildirilmi§tir. 
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Yagsiz 

kuru 

Yag hulasa 

miktari miktari 

Tam yagh inek yogurtlannda kaymak dahil olmak iizere litrede en az 

" koyun " " " " " " " " 

" manda 

" ke5i " " " " " " " " 

Yanm yagli inek 

" koyun " " " " " " " " 

" manda " " " " " " " " 

" ke?i " " " " " " " " 

gram olacaktir. 

SUT ve URUNLERlNDE BOZULMA 

Siit ve iiriinlerinde bozulmayi incelerken, evela siitiin bozulmasini 
ineelemek gerekir. Siitte bozulma muhtelif sebeplerden ileri gelir. A- Siit 
ya daha hayvan memesini terketmeden bozulmugtur. Bu halde siit veren 
hayvanm, meme dokusunda bir enfeksiyon meveuttur ve siit besleyiei 
niteligini yitirmig olmaktan otede saglik igin zararli olarak meme do-
kusunu terk etmig olur. Bu hal siitiin sadece ekonomik kaybina sebep ol-
mayip, ayrica meme dokusunda Mastitis denen enfekesiyonu meydana 
getiren etkenlerin insan igin patogen karakter gostermesi halinde, insan-
larda enfeksiyonlara sebep olur. Qiinkii Mastitis pek degisik bakteri 
species'i tarafindan meme dokusunun yangisi geklinde meydana gelir. 
Bu mikroorganizmalardan en onemlileri Streptococcus ile, Staphylococcus'-
lere ait species'ler olup, Aerobacter aerogenes, Corynebacterium pyoge-
nes ve Pseudomonas aeroginosa gibi bakteri species'leri de Mastitis'e sebep 
olabilirler. DURRELL (1954; 373); E. coli'in Acute Mastitis'e sebep oldu-
gunu kaydetmigtir. Genellikle mastitis bir tek bakteri species'i tara-
findan meydana gelir ise de bazan karigik enfeksiyon §eklinde de ortaya 
gikabilir. MILLER (1943: 1-2) Kronik Mastitis'lerin % 80-90 ninin Strep-
tococcuslere ait Species'lerden ileri geldigini bildirmi§tir. MASSACHU-
SETTS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION (1951) tara-
findan Mastitis'e sebep olan Streptococcus species'lerinin her birinin 
Biyogimik ozellikleri tespit edilmigtir. Bu biyogimik ozellikler cetvel 
(13) de verilmi§tir. Bir gok Staphylococcus ve Streptococcus Species'leri 
bilindigi gibi insanlar igin de patogendir. Ancak Mycobact. tubercu-
losis'in meme dokusunda enfeksiyona sebep olmasi halinde durum gerek 
siitii saganlarin gerekse bu siitii gegerli bir pastorizasyon metodu uygu-

30 80 

60 100 

70 90 

40 85 

20 80 

40 100 

46 80 

30 85 
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CETVEL 13 

Ekseriya siitten izole edilen Streptococccus'ler ile cjogunlukla Mastitis'lere i;tirak eden Streptococcus'lerin genel Biyo?imik ozellikleri 

Stept. 
Species'leri 

At, sigir ve tav-
§an kanli Agarda 
Hemolysis 

Litmus milk 1/5000 
(Methyleneb-
leu) (lii siit) 

Sodium 
hippurate 

Arginine'-
NH4 imali 

Aesculiu'in 
parcalanmas 

Stept. 
Species'leri 

At, sigir ve tav-
§an kanli Agarda 
Hemolysis A B c 

1/5000 
(Methyleneb-
leu) (lii siit) 

Sodium 
hippurate 

Arginine'-
NH4 imali 

Aesculiu'in 
parcalanmas 

Str.agalactiae 

Nonhemolytic, alpha, 
beta, dar alanli veya 
beta <jift alanli 

+ + — 

Beyaz tortu 
+ — 

Str.dysgalactia 
Nonhemolytic veya 
alpha 

+ ± 
veya kismi 

+ — + veya az 

Str. uberis 
Nonhemolytic veya 
alpha 

_L + 
veya kismi 

+ + + 

Group G.(Miller 
ve Heishman) Beta 

+ T 
veya kismi 

± — + 

Str.zooepidemicus Beta + ± — — — + 
Str.eguisimilis Beta + ± — — — + ± 
Str.salivarius Nonhemolytic + ± — — — + -L 

Str. bovis Nonhemolytic + ± — — — — ± 
Str.thermophilus Nonhemolytic + + — — — — — 

Str. lactis Nonhemolytic + + + + ± + + 
Str.cremoris Nonhemolytic + + + + — — ± 
Str. fecalis Nonhemolytic + + + + ± + + 
Str.liquefaciens Nonhemolytic + + + + ± + + 
Str. zymogenes Beta + + + + ± + + 
Str. durans Beta + + + ± + + + 
Str. pyogenes Beta + ± — 

A = Asit 

C = Coagulation 

R = Reduction 



lanmadan igenlerin Tuberculosis enfeksiyonunu almasina sebep olur. 
Gergi meme Tuberculosis'ini almi§ siit ineklerinin imhasi gerekmekte-
dir. l§te siit, hayvan siit sekrasyonu dokusu olan memenin enfeksiyo-
nu (Mastitis) sonu; bozulmus? olarak meme dokusunu terkeder ki bu 
siitiin istihsal edildigi mahal olan ahir hijiyeni ile siitii veren hayvanin 
saglik kosullrinin, insan sagligma zarar verecek derecede bozuk ol-
dugunu gosterir. Bu husus Veteriner Isleri Genel Miidiirliigii ile m.a-
halli idarelerin kontrol ve murakebesi sorumlulugu iginde miitalea edi-
lir. Bu hususta yetki ve sorumluluklar Eczacdik meslegi di§inda; Beseri 
ve Veteriner Hekimligi gibi ilgili Tababet meslek kuruluflarina aittir. 
B - Siitte; siit hayvanmdan elde edildikten sonra gevre ko§ullarin etkisi 
altmda meydana gelen bozulma muhtelif sebepler altmda ve kademeler-
de meydana gelir. Bunda baflica sorumluluk degi§ik faktorlere bagli ola-
rak mikroorganizmalara aittir. 1 - Siitiin sagildigi ahir, sagima elveiisli ol-
mayacak yiiksek oranda, degi§ik nev'i mikroorganizmalar ile yiikliidiir. 
2 - Hayvan sagim igin liazirlanmami§tir. 3 - Eger sagim el ile yapiliyor ise; 
sagici sagim ve dolayisi ile siit hijyeni hakkinda yetcrince egitilmemi§tir. 
4 - Eger sagim makine ile yapiliyor ise, sagim makinesi, bir onceki sa-
gimdan hemen sonra dezenfekte edilmemi§ ve gerekli temizligi yapd-
mami§tir. 5 - Siitiin kondugu veya sagildigi kabin temizligi layiki veghile 
yapilmami§tir. 6 - Siit sagimi miiteakip, + 10 C° nin altinda muhafaza 
edilmemi§tir. I§te mi ko§ullar altinda siit; Bacillus genusuna dahil Bacil. 
laterosporus, Bacil. circulans, Bacil. p olymyxa, Bacil. pulmilus, Bacil. 
cereus var. mycoides, Bacil. coagulans i l e ; Pseudomonas genusuna d a h i l 

Pseud, fluorescens, Pseud, fragi, Pseud, viscosa, Pseud, putrefaciens, 
Pseud, nigrifacienes ve Escherichia ile Aerobacter genuslarma dahil 
species'ler ile Clostridium genusuna dahil Clost. perfringens, Clost. 
sporogenes, Clost. butyricum, Clost. putrefaciens gibi bakteriler ile kon-
tamine olur. Bunlardan Alcaligenes viscosus, Alcaligenes metalcaligenes, 
Achromobacter lipolyticum, Flavobacterium aqualite, Bact. linens, Bact. 
erythrogenes gibi bakteri tiirleri ile Saccharomyces fragilis, Sacch. che-
valieri, Sacch. delbruckii, Sacch. lactis gibi hakiki maya species'leri ile 
Candida lypolitica, Pichia membranefaciens, Candida pseudotropicalis 
var. lactosa gibi hakiki maya ozelliginde olmayan mikroorganizmalar 
siitii kontamine ederek siitiin degifik §ekil ve derecelerde bozulmasma 
sebep olurlar. Burada rolii olan bakteriler genellikle psikrofilik olup, 
siitiin sogukta muhafaza edilmemesi halinde mesofil bakteriler de bu 
bozulmaya katilirlar. 3 - Siitiin pastorize fabrikasindan giktiktan sonraki 
bozulmasi ise, bu; iki §ekil di;mda kalan husustur. Burada a) Siit usulii 
vechile pastorize edilmemistir. b) Usuliine uvgun olarak pastorize edil-
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digi lialde siitiin gig halde iken 1. c. c. sinin ihtiva ettigi bakteri yiikii 
milyonlari asacak miktarda oldugu igin pastorizasyon sonundaki rediik-
siyonda canli kalan bakteri sayisinin gok yiiksek olufuna baglidu. c) 
Yeya §i§elerin kapatilmasi esnasinda kontaminasyon vukua gelmigtir. 
d) Veyahut siitlerin dolduruldugu §i§e veya karton kaplar usulii veg-
hile sterilize edilmemistir. e) Veyahut da pastorize cihazinin boiulannin 
ek yerlerindeki baglantilar veya bizzat cihazin kendisinin, pastorizas-
yon lslemi sona erdikten sonra temizlik ve dezenfeksiyonu ya hig yapil-
mami§ veya usuliine uygun olarak yapilmami§tir. f ) En son olarak da 
siit pastorizasvondan sonra veya sati§a arzina kadarki siire iginde buz-
lukta muhafaza edilmemi§tir. 

Pastorizasyondan sonraki bakteriyel bozulmaya, pastorizasyon 
cihazinin sebep olmasi halinde Thermoduric veya Thermophylic bak-
teriler soz konusudur. Thermoduric bakteriler genellikle pastorize isi 
derecesine dayanabilen fakat 30-32 C° de iiretebilen bakterileri kapsar. 
Thermophylic bakteriler ise pastorizasyon ISISI olan 61.7C 0 de bolca iirerler. 
Bunlarin optimum iireme dereceleri, Thermoduric bakterilerinkinin ak-
sine 45 C ° dir. Lactobacillus thermophilus, Lactobacillus enzymothermop-
hilus, Thermophilic bakterilerinin tipik ornegidir. 

§imdiye kadar bildirilmis olan bu mikroororganizmalarui bir kismi 
lipolitik bir kismi proteolitik, bir kismi da ayni zamanda hem lipolitik 
ve hem de proteolitik aktivite gostererek siitii pargalarlar. Bir kismi 
da asit te§kil eder, siitiin koagiile olmasina sebep olurlar. Leuconostoc, 
Lactobacillus ve Steroptococcus'lei ise siitii Lactic acid meydana geti-
rerek siitiin kesilmesine sebep olurlar. 

Kr ema ve t e r e y a g l a r d a bozu lma : Siit ve siit iiriinlerinin gevre-
den kontaminasyonuna neden olan mikroorganizmalar ve bunlara ait flo-
ra siit ve iiriinlerinin dayanma siireleri ve dolayisiyisi ile bunlarin dekom-
pozisyonu ile siki sikiya ilifkilidir. Bu bakimdan mikroorganizmalar 
ile dekompozisyon siitiin iflenmesi ile elde edilen iiriinlerin i§lenmeleri 
esnasinda indiistriyel maniiplasyonlarin hijiyenik olmalari bakimindan 
ozel bir onenxi vardir. Ancak genel boliimde de bildirildigi iizere mikroor-
ganizmalarm yam sira diger bazi faktorlerde rol oynamaktadir. Bu ne-
den ile de tereyaglarda husule gelen degisiklidlerde rolii olan etken, 
ba§h barilla mikroorganizmalar degildir. Burada tereyaglarda meydana 
gelen bozulmada, tereyagin kendi biinyesine bagli bir seri ig ve di§ fak-
torler de birlikte rol oynar. Ancak tereyagin biinyesinde vukua gelen ra-
yiha ve sutrukturunun degi§mesi sonu ortaya gikan bozulmada mikroor-
ganizmalar da gok onemli rol oynar. Tereyaglarda husule gelen bu degi-

94 



§ikliklerin mekanizmasini iyice anlayabilmek igin tereyagin kim.yasal 
yapisma deginmekte yarar vardir. Tereyag; glycerin ile bir gok yag asit-
lerinin birlegmesi sonu meydana gelen bir esterdir ve bu reverzibil bir 
olay olup tereyagm hidrolizine sebep olan etkenler tereyagin tekrar 
yag asitleri ile glycerine ayri§masma sebep olurlar. Buna ait reaksiyon; 
formiil (4) goriildiigii tarzda vukua gelmektedr. 

H 
/ 

C—H 

OH 

OH 
+ 

C15 H31 COOH 

Palmitic acid 

C17H33COOH 
Oleic acid 

c15 H31 COO CH2 

Palmitin 

C17H33COO 
Olein 

— CH + 3H ,0 

H 

OH 
/ 

C—H 
\ 

H 
Glycerin 

C3H7COOH 
Butyric asid 

C3H7COO CH2 

Butyrin 

Tereyag Su 3 Molekiil 
yag asidi 

Formiil (4): Tereyagin olu§umu ve hidrolizi sonu meydana gelen 
reversible reaksiyon 

Tereyagm Terkibi : 

% 77-84 (ortalama % 80.85) Siit yagi ; 
% 13-19 (ortalama % 15.38) Rutubet; 
% 0.4 Laktoz; 
% 0.15 Kiil; 
% 0.78 Protein'dir. 

Phospholipid'leiden de 1 - Lecithin (C 4 2H 8 4NP0 6 ) % 0.247 ve 2 - Cep-
halin'i ihtiva eder. Ayrica siit, vitaminler ile Anzimleri ihtiva eder. Son-
radan ilave edilen tuz ise % 1-4 (ortalama % 2,39) dir. 

Tereyagda dekompozisyonun incelenmesinden once bu olayda rolii 
olan siit anzimlerinin bilinmesinde yarar goriilmiigtiir. Siitte bulunan 
anzimlerin bir kismi siitiin kendisine ait, diger bir kismi ise sonradan tere-
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yagm i§Ienmesi esnasmda veya depo edildigi sure iginde (lis gevre ile 
ili§kisi sonu mikroorganizmalann hasil ettigi anzimler olmak iizere iki 
degi§ik orijinlidir. Bu suretle tereyagin i§lenmesindeki Amylase, Catalase, 
Lactase, Lipase, Oleinase, Oxidase, Peroxidase, Phosphatase, Protease, 
Salolase gibi anzimlerden sozedilebilir. Ayrica siit yaginin bozulmasinm 
incelenmesinde, siit yaginin yapisinm da incelenmesi gerekmektedir. 
Siit yagi; tereyagin 4 /5 ini teskil eder. Siit ve kremada gaplari 1 mikron-
dan 20 mikrona kadar olan kiigiik yag Globiil'leri halinde siitiin yagsiz 
kisminda suspansiyon halinde bulunur. Her bir yag globiilii koruyueu 
tabaka denen ince bir zar ile 6rtiiliimii§tiir. Bu protektif ortiiniin, ya-
gin sathina yakin i<j yiizii tahminen Phospho-lipid-protein tabiatinda bir 
bir tabakayi olu§turur. Bu koruyueu tabakanin siitiin sulu kismi-
na bakan safihasi, esasi kazeyin olmak iizere fazla miktarda yagsiz 
siit adsorbe etmislir. Bu adsorbe edilmi§ dis safiha ig safihadan daha 
gev§ek olarak bulunur. HUNZIKER (1940 : 586-618) Yag globiillerinin 
koruyueu tabakasi olan fosfolipid tabakasmm yirtilmasi sonu serbest 
kalan yag globiillerinin birbirlerine yapi§tiklarmi kaydetmektedir. Tere-
yagin yapiminda yayiklama isleini elektrik yiikii negatif olan tereyag 
Graniil'lerini meydana getirir. Bunun sonucu olarak da birbirlerini iter-
ler. Kaymakta asiditenin artmasi ile elektriksel potansiyel azalir. Bun-
dan ba§ka kazeyinin dehydration'u da artar. Bu iki olay yag globiil-
lerinin birlesmesiru ve tereyag graniillerinin olu^umunu hizlandirir. 
Siit yaginin olu§umunda biri yag asitleri ve digeride Glycerol olmak iizere 
iki degi§ik esas unsur roi oynadigi cihetie, siit yaginin terkibini olusturan 
bu unsurlardan yag asitleri hakkinda bilgi verilmesi uygun g6riilmii§tiir. 
ROGERS (1935) siit yaginda Arachidic, Butyric, Capric, Caproic, Capry-
lic, Laurie, Linoleic, Myristic, Oleic, Palmitic Stearic asit olmak iizeie 
11 adet degi§ik yag asidinin mevcudiyetini bildirmi§tir. Bunlarin siit 
yagindaki % nispetleri; hayvanin sahsma ve yeti§tirilmeine, laktasyon 
periyoduna ve siit veren hayvanlarin yemlenmesine bagli olarak degi-
siklikler gosterir. Bu nedenle de bu asitlerin siit yagindaki % nispetleri 
biiyiik bir farklilik gosterir. Tereyag ile ilgili bu kisa bilgiden sonra; 
tereyaglardaki bozulmanm mekanizmasmi agiklayacak olan kimyasal 
olaylarm siniflandirilmasi daha kolay yapilabilir. Tereyagin bozulma-
sinda I) H y d r o l y s e , II) Ox ida t ion , III) P r o t e o l y s e gibi iig kim-
yasal olay ya tek ba§ma veya bir kagi birlikte rol oynar. Yalniz bu kim-
yasal olaylar ya tereyagin kendi biinyesine ait veya i§Ienmesi ile ilgili di§ 
faktorlere bagli olarak vukua gelebilir. Bu hususun etraflica agiklanabil-
mesi igin bu iig temel olavi husule getiren nedenler hakkinda bilgi edinil-
mesinde yarar vardir. 

96 



I) Tereyaglardaki Hydrolysis'e tereyagdaki Glyserid'lerin, serbest 
yag asitleri ile glycerin'e pargalanmasi sonu Rancid denen bir nev'i 
bozulmug koku ile birlikte lioga gitmeyen lezzet ile karakterize edilen bir 
hal sebep olur. Tereyaglarda bozulma sonu ortaya gikan koku ve rayiha; 
ugucu serbest yag asitlerinden Butyric acid kokusu karakterinde olup; 
igneleyici ve sert bir kokudur. Bununla beraber bu bozulma esnasinda 
Capric, Caprylic gibi volatil karakterde serbest yag asitleri de olugabilir. 
Tereyag'in hidrolizi; tereyagin tegekkiil tarzinin aksine bir goziiliis veya 
reaksiyonun reversible bir hal almasi sonu ortaya gikan bir olay olduguna 
daha onceleri de temas edilmigti. Tereyaglarm hidrolizi gok kerre gig siit-
lerden yapilan teryaglarda goriiliir. Yogurttan yapilan tereyaginda bu 
hal genellikle goriilmez. Pastorize edilmig siitlerden yapilan tereyaglarda 
hydrolysis seklinde bozulma meydana gelmez. Qiinkii, hidrolizi husule ge-
tirecek lipase anzimleri pastorizasyon isi derecesinde pargalanmaktadir. 
Ancak pastorize edilmig olan siitler ya rekontamine olur veya gevre 
lsisinda bulundurulur ise boyle siitlerden yapilan tereyaglarda yine hyd-
rolysis'e bagli dekompozisyon goriiliir. Bu lipase anzimleri siitiin kendi 
biinyesine ait oldugu gibi mikroorganizmalara da ait olabilir. Siitiin kendi 
biinyesine ait lipase anzimleri bir tek degildir. Bunlardan bir kismi For-
maldehide duyar (Formaldehyde-sensitive), Formaldehide direngli (For-
maldehyde-resistance) ve pH derecesi ile farkli iligkiler gosterirler. Ancak 
bu anzim.lerin tiimii bir seri faktorden etkilenir. Formaldehyde-resistan-
ce ve Formaldehyde sensitive ve farkli pH optimum ozelliklerinde ol-
malari bize, siitte mevcut bu anzimlerin birden fazla oldugu kanaatini 
vermektedir. Bu faktorler sirasi ile, 1- Qalkalama (Agitation), Tereyagin 
iglenmesi esnasinda gig siitiin yayiklanmasi, lipace anzimininin aktivas-
yonunu arttirir. Yayiklanmi§, homogenize edilmi§ siit ve kaymak-
larda meydana gelen lipolysis; yiiksek isi derecelerinde, agagi isi dere-
celerdekinden gok daha hizli ilerler. 2- Isi: Isi aktivasyonuna ugramig siit-
teki lipolysis, agagi isi derecesinde yiiksek isi derecesinden daha siir'-
atli ilerler. 

HUNZIKER (1940: 590); Siitler, 45 C° de 10' bulundurulur ise, Li-
pase anziminin aktivasyonu azalmakta 60 C° de 10' da ise tamamen par-
galandigini bildirmektedir. HAMMER ve BABEL (1957) bu anzimden 
miitevellit ransid rayihanin geligmesini onlemek igin ihtiyag olunan isi 
ve zaman iligkilerini saptamiglardir. Bu husus cetvel (14) de verilmigtir. 

3 - pH: Lipase aktivasyonuimn, pH 6,19 dan 8.50 degerlerine yiik-
selmesi oraninda artmakta, pH 8.4 - 8,6 arasinda da Lipolysis'in maksi-
mal dereceye ulagtigi ROAHEN ve SOMMER (1940) tarafindan bildiril-
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CETVEL 14 

HAMMER ve BABEL (1957) tarafindan bildirilen Lipase anziminin sebep oldugu aci 

lezzetin giderilmesi i<;in lsi-zaman ili$kisi 

Isi Derecesi (C) 

63 
66 
68 
71 
75 
78 
86 

Zaman Siiresi 

Dakika 

8.03 
2 . 0 

Saniye 

22 
10 

2 
1 
0.03 

mi§tir. 4 - Yag Globulleri: Bunlarin biiyiikliikleri de lipase aktivasyonu 
igin onemli bir faktordiir. Kiigiik yag globiillerinin yiizeyleri, biiyiik yag 
globiillerinin yiizeyine nazran daha biiyiik olmasmdan otiirii, lipase ak-
tivasyonu kolayla§ir. Bunun igindir ki homogenize olan fakat hemen 
pastorize edilmeyen siitlerde lipase'm siir'atle aktivasyonu sonu aeihk 
daha gabuk vukua gelir. 5- Maden ve maden benzerleri: DAVIS (1952: 
254), 25 /I 000 000 miktarina kadar iz haldeki agir metallerin, pastorize 
edilmemi§ tatli kaymaktan yapilan tereyaglardaki lipase'm aktivasyo-
nunu onledigini, bu inhibe edi§ derecesinin metalin cinsi ve yogunlugu-
na gore degi§ik oldugunu bildirmistir. Yazar bu metaller arasinda (Cu)'in 
inhibe etme ozelliginde oldugunu, (Fe), (Ni), (Co), (Mn), (Cr)'in ise (Cu)'a 
oranla daha az aktif fakat (Sn) ve (Al)'m ise hig bir etki gostermedigini 
bildirmi§tir. GOULD (1944: 779) homogenize edilmi? gig kaymaga % 
2 oraninda NaCl ilave edilmekle lipolysis'in belli bir derecede azaldigini, 
% 5-8 oraninda ilave edildigi taktirde tamamen durdugunu bildirmistir. 
Bazi mikroorganizmalar lipase anzimi imal ederler. Bir gok bakteri ve kiif 
nev'ileri lipolytic'tirler. Bu mikroorganizmalar arasinda Pseudomonas 
fragi, Achromobacter lipolyticum, Alcaligenes florescens, Serratia marcescens 
gibi bakteri species'leri ile, Micrococcus genusundaki bakteriler ve Candi-
da lipolytica, Geotrichum candidum, Penicil. roqueforti gibi kiiflerden soz 
edilebilir. Siit, krema ve tereyag gibi siitten yapilan iiriinlerde, Caproic 
ve Butyric acid gibi; az karborlu yag asitlerinin kokusunun bulundugu 
zaman, bu hal ransidite (aciiru§) deyimi ile tanimlanir. Ancak az karbon-
lu yag asitleri bir gok bakteri nev'ileri igin toksik oldugundan ozellikle 
tereyag gibi siitten yapilan iiriinlerde bulunan mikroorganizma sayisi 
siir'atle azalir. Yaglarm hidrolizinde rol oynayan lipolytic mikroorganiz-
lar dogada; su, toprak ve havada bulunduklanndan, siit ifleyen yerler-
de temizlikte kullanilan sular, siithane ekipmani ve nihayet siithane ha-

98 



vasinin mikro-florasi ile tereyaglan kontamine etmek sureti ile etkilerini 
yaparlar. Bu mikroorganizmalardan bir kismi psikrofil olduklanndan don 
ma derecesine yakin dahi iireyebilirler. Bundan dolayi lipolitik mik-
roorganizmalar ile kontamine kaymak veya bundan yapilan tereyaglar 
buzluk derecesinde saklansalar dahi ransiditeden korunulamaz. Lipoly-
tic mikroorganizmalarin hasil ettigi lipase anzimi de aynen siitiin kendi 
biinyesine bagli lipase anzimleri gibi pastorizasyon ile pargalamr. Bu 
giin tereyagcilik endiistrisinde pastorize siit iflenme sureti ile yapilan tere 
yaglarda lipolitik mikroorganizmalarin aktivasyonlari sonu, husule 
gelecek lipase anzimine bagli ransidite goriilmemektedir. Kisaca; lipase 
anziminin sebep oldugu ransidite; gig siitlerden i§lenmi§ bir tereyag 
hatasi veya rekontaminasyona ugrami§ pastorize siitten yapilmi§ bir 
tereyag bozulmasidir. 

I I - Tereyaglarin Oksidasyonu: Tereyaglarda oksidasyon daha zi-
yade siit yaginin oksidasyonu §eklinde goriiliir. Mamafih Lecithin1 in 
oksidasyonunun da onemi vardir. Yaglarda oksidasyon, bir kisim doyma-
mi§ yag asitlerinin gift baglarinda ba§lar. Tereyagin oksijen absorpti-
on'u onceleri gok y ava§tir. Bundan dolayi farkedilen bir rayiha bozulmasi 
goriilmesi igin kafi oksidasyon vukua gelinceye kadar oldukga bir zamana 
ihtiyag vardir. HUNZIKER (1940); oksidasyon ba§layincaya kadar 
gegen ve uzun siiren bu ba§langig devresini, ba§langig devresi (Induction 
period^u) olarak tanimlami§tir. Induction period'u esnasinda oksijen ob-
sorption'unu yagda iz halinde bulunan "Anti-Oksidan" ozelligine sahip 
yagsiz bilefikler geciktirmektedir. Bir kere oksidasyon olu§maya ba§la-
diktan sonra artik molekiillerin oksidasyonu devam eder. Sonug olarak 
reaksiyonun devam miiddetine bagli olarak muhtelif deyimlerle ta-
nimlanan degi§ik koku ve tat olu§ur. Bunlar arasinda; ig yag, sivi yag, 
madensel yag, kagit, mukavva, okside olmu§ yag diye tanimlanan 
rayiha ve lezzet olu§ur. Oleic acid'in oksidasyonu; diger ansature asitlerin 
oksidasyonundan daha fazla koku hasil eder. Ho§a gitmeyen bu koku 
her hangi bir oksidasyon goriilmeden evvel direkt olarak tesbit edilebilir. 
Pastorize edilmi§ siitlerde okside olmus rayihaya o kadar ali^ilmiftir ki; 
pastorize siit igmeyi adet hiikmiine getirmif olan bir goklanmiz artik 
bunun, siitiin kendi normal rayihasi oldugunu kamksanz. Hatta o kadar 
ki bir goklanmiz bu siitiin lezzeti hig de siite benzemiyor dedigimiz za-
man bu siit hakikatte okside olmami§ normal siit rayihasidir. £ig siit-
lerde okside olmuf lezzet olu§umuna hemen hemen hig rastlanmaz. Bazi 
siit numuneleri kolayhkla okside olurlar. Okside olmu§ rahiyanm te§ek-
kiiliinde rolii oldugu bilinen faktorler: 1 - M i k r o o r g a n i z m a l a r a a i t 
o x i d a s e a n z i m i : Oksidaz imal edici bakterilerden; Pseudomonas ve 
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Achromobacter en kuvvetli oxidase tevlit eden tiplerdir. Alcaiigenes ve 
Brucella species'leri biraz daha az, fakat yine de kuvvetli oxidase anzimi 
imal ederler. Aerobacter, Escherichia ve Proteus genuslanna dahil bakteri-
ler ise zayif positif, degi§ik veya negatiftirler. Bacillaceae familyasina da-
hil genuslardaki species'ler zayif pozitif veya negatif, Coccuslar ise oxidase 
negatifdirler. Kuvvetli oksidase anzimi imal eden biitiin mikroorganiz-
malar gram negatif ve kesin olarak okside edici olmayanlar ise gram 
pozitifdirler. CASTELL ve GARRARD (1940; 215) kuvvetli oksidaz 
pozitif bakterilerin tereyaglarda gok ciddi rayiha bozulmalan husule 
getirdigini bildirmi§lerdir. STORGARDS ve HIETARANTA (1949: 
280) ozellikle oxidase pozitif olan Micrococeus'ler ile Pseudomonas'-
lann, tereyaginin Peroxide degerini siir'atle yiikselttigini goster-
mi§lerdir. 2 - S i i t i in k end i b i i n y e s i n e a i t o x i d a s e a n z i m i : 
Bu anzim, 77 C° de 15 dakikada tahrip edilir. HERRINGTON (1948; 
115); siitiin Oleinase ismi veiilen ve bakir veya demir kar§isinda yagi 
okside edici bir anzim ihtiva ettigini bildirmi§tir. Yazar, iz miktaraa 
bakir tuzu ilave edilen siitlerde okside olmu§ rayihanin gelistigini, fakat 
siit bu iz miktar bakir ilave edilmeden once 85 C ° de 30 dakika lsitildigi 
takdirde bakira olan duyarliginin biiyiik bir kismini kaybettigini kaydet-
mektedir. Bu anzim tahrip edilmemi§ olmasi halinde yurdumuzda genel-
likle kullanilmasi adet olan bakir kaplaia kondugu takdirde tesekkiil 
eden oleinase anzimi ile bakir bile§imi, siitte kisa zaman iginde Okside 
olmuf rahiya meydana getirir. Bundan dolayidir ki tereyagcihk endiistri-
sinde tereyagdaki okside olmu§ rayihanin husuliinii geciktirmek igin siite 
mutad olan pastorizasyon derecesinden daha yukari derecede isi islemi 
uygulanmalidir. Pastorize siitten yapilan siit tozlarma, kurutma, i§le-
minden evvel bu anzimi inhibe edici madde ilave edilir ise inhibitor mad-
de ilave edilmeden yapilmi§ siit tozlarina nazaran kalitesini muhafaza 
eden iistiin nitelik kazanir. 3 - I § l k: Siit iiriinlerinin giine§ lsigma veya 
yapal olarak ultraviole, mavi veya viole i§iga tutulmak surti ile siit yagi-
nin oksigenle olan reaksiyonu hizlandirilabilir. Bundan dolayi tereyag 
veya siit mamullerinin bu gibi ahvalde kahverenkli cam kaplarda sak-
lanmalari gerekir. 4 - I s i : Siit ve kaymaklar igin soz konusu olmamakla 
beraber tereyagi ve siit tozundaki siit yaginin oksidasyonunda isi onemli 
bir rol oynar. Esasen isi bir 50k kimyasal olaylari hizlandirir. Bakterilerin 
inaktif oldugu diisiik isi derecelerinde siitte eriyik halde bulunan ok-
sigen ; yagi yava§ bir §ekilde etkiler. Fakat optimal isi derecesi bakteri-
lerin iiremesine imkan verdiginden, bu miinhal oksigen bakteri tarafmdan 
kullanilir. Bunun sonucu olarak siit yaginin oksidasyonu geciktirilmis 
olur. Bundan dolayi okside olmus lezzetin sebep oldugu onemli bozulma-
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yi onlemek amaci ile siithaneler bu gibi tereyaglaia zararsiz nev'i bakteri 
kiiltiirleri ilave etmek suretiyle gidermeye gahfirlar. Ilave edilen bu bak-
teri kiiltiirleri iiremeleri esnasinda tereyag igindeki oksijeni tiiketirler. 
5 - P a s t o r i z a s y o n : Pastorize sutler ile gig siitler arasinda bakteri 
sayisi ve nev'ileri bakimindan kesin ayricaliklar vardir. Yani pastorize 
edilmi? siitlerin bakteri sayisi 50k az oldugundan bunlarin aktivasyonlari 
da gig siitlerdekinc oranla ileri derecede degildir. Boylece siitte eriyik 
halde bulunan serbest oksigen, pastorize siitlerde daha fazladir. Bu eri-
yik halde bulunan serbest oksigen, siitiin yagnu etkileyerek onu okside 
eder. Siit yagmin bu oksidasyonuna ili^kin reaksiyon, siit kaplannda siite 
gegen iz miktarda erimjs (Cu) tarafindan gabukla§tirihr. 6- S e rbe s t 
y a g a s i t l e r i : Serbest yag asitlerinden ozellik ile yiiksek molekiillii 
olanlar, yaglarin oksidasyonunda katalitik rol oynarlar. 7 - B a z i ma-
den ve b u n l a r i n t u z l a r i : Bazi maden ve bunlarin tuzlari; siit ya-
ginm oksidasyonunda katalitik bir etki gosterirler. Bakir ve bunun 
ala§imlarindan olan piring bronz ve monel metal denen nikel, manganese, 
silicium ve carbon kari§imi olan bir nev'i bakir ala§imi ile yine nikel gii-
mii5 denen nikel, bakir ve ginkodan olu§an diger bir bakir karigimi da 
siitte az miktarda erir. Bildirilen bu bakir alasimlari siitte gayet iz mik-
tarda bile erimi§ olsalar, normal olarak oksidasyona direngli olan siitte 
dahi belli olacak derecede rayiha degi§ikligine neden olurlar. Bunun so-
nucu olarak da okside olmus rayiha ortaya gikar. Bunun igindir ki siit 
endiistrisinde oksidasyona uygun neden olan kaplar kullamlmamalidir. 
Aliiminyum teneke ve paslanmaz gelik; yag oksidasyonu yapmayan ve 
bundan dolayi da siitgiiliikte kullamlan madenler arasindadirlar. Siit 
ve mamiillerindeki bu oksidasyon olayi, tereyagcihk endiistrisinde anti-
oksidan maddeler kullanilmak suretiyle onlenmektedir. Bir yag, uzun bir 
zaman oksidasyona ugramadan, serbest oksigene maruz kalmi§ olabilir. 
Fakat bu gibi hallerde bir kerre oksidasyon baslarsa, artik bu reaksiyon 
luzla ilerler. Bunun nedeni, bir kisim oksidasyon iiriiniiniin, okside ol-
madan geriye kalmis yagm oksidasyonunu hizlandirmak igin bir katali-
zor gibi etki gostermesi sonucudur. Oksidasyonun bariz bir durum al-
madan evvelki ilk devresinde Induction periodu denir. Bu Induction 
periodu yaglara anti-oksidan ilave etmek suretiyle uzatilabilir. Fakat 
anti-oksidan maddeler oksidasyon ba§ladiktan sonra artik bir etki gos-
teremez. Oksidasyon da normal hizini siirdiiriir. Yalniz unutulmamali-
dir ki antioksidan maddelerden bir kismi saglik igin zararlidir. Carbo-
lic acid buna bariz bir ornektir. Bu sebepten besin maddelerinin muha-
fazasinda kullanilmaz. Bununla beraber sagliga zararli olmayan bir ki-
sim anti-oksidan maddeler de yok degildir. Ancak anti-oksidanlarin etki 
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tarzi heniiz kesin olarak aydinlatilmig degildir. Fakat buna ait bazi esas-
lar vardir. Bir yag molekiilii bir oksigen moleklilii ile reaksiyon verme 
egilimindedir.Ancak bunun igin oksigenin ortalama bir enrjiden daha yiik-
sek bir enerji ihtiva etmesi lazimdir. Bunun igin de oksigen molekiiliiniin 
aktive edilmesi ve lsmmig olarak nazari itibara almmasi gerekmektedir. 
Igte bu veghile aktive edilmig bir oksijen molekiilii bir yag molekiilii 
ile reaksiyon verebilir. Bu reaksiyon ikinci bir oksigen molekiiliinii ak-
tive etmege yetecek miktarda enerjiyi serbet hale gegirir. Bu suretle ak-
tive edilmig ikinci oksigen molekiilii de ikinci bir yag molekiiliinii etkile-
yebilir. Bu iglem bir kere baglarsa artik devam eder gider. Bu zincirleme 
reaksiyona "Zincir reaksiyonu" denir. Anti-oksidanlarm, yaglarm oksi-
dasyonundaki rollerinin agiklanmasi gerekirse; gu gekilde agiklanabilir: 
Anti-oksidanlaTin aktive olmug her hangi bir oksigen molekiiliine kargi 
biiyiik afiniteleri vardir. Bundan dolayi aktive olmug oksigen, yag 
molekiilii ile birlegmekten gok daha fazla anti-oksidan madde ile biileg-
mek egilimindedir. Ancak aktive olmug bir oksigen molekiiliiniin bir an-
ti-oksidan ile birlegmesi sonu ikinci bir oksigeni aktive edecek bir enerji 
husule gelmemektedir. Bundan dolayi da ikinci bir baglanma reaksiyonu 
husule gelemediginden Antioksidan-Oksigen zincir reaksiyonu vukua 
gelemez ve bunun sonucu, zincir reaksiyonu yerine sadece bir mole-
kiil okside olmug olur. Tabii mevcut antioksidan bu gekilde baglanmagi 
miiteakip, tekrar zincir reaksiyonu baglayacak ve yag da siir'atle okside 
olacaktir. Tereyagmin oksidasyonunda Lecithin'in oksidasyonu da 
5nem tagimaktadir. Lecithin'in iizerinde miinakagali olan muhtelif yar-
dimci faktorlerin etkisi altindaki oksidasyonu sonu tereyaglarda agiri de-
recede rayiha bozukluklan meydana gelmektedir. HERRINGTON 
(1948 : 93-94)) bu rayiha bozukluklannm ilk kademede okside olmug 
rayiha degigikligi geklinde ortaya giktigim, daha ileri derecelerde ise olu-
gan Trimethylamin'den otiirii bahk kokusu rayihasi verdigini bildirmek-
tedir. Bu Trimethylamin kokusunun olugumunda NaCl, pH degeri ile 
(Cu)'m rolleri ileri siiriilmug olmasina ragmen, bunda; siitiin kendi 
biinyesi ve mikroorganizmalara ait oxidase anziminin onemi biiyiiktiir. 
Bu sonuca gore; bu anzimlerin olugumunu onleyici hijiyenik kogullari 
yerine getirecek tedbirlerin alinmasi ile Trimehtylamin'in olugumuna 
olanak saglanmadigindan balik kokusu onlenmig olur. 

I l l - P r o t e o l y s i s : Genellikle siitte proteolysis; proteolytic anzimler 
tarafindan Casein'in yikilmasi (parqalanmasi=Dekompozisyonu) olayidir. 
Boylece bu deyim altmda proteolytic etki gosteren anzimler tarafindan 
siit ve mamullerinin terkibindeki kazeyin veya kazeyin'in suda erime-
yen derivatlari, suda eriyen bilegimler halinde yikilir. Bunun sonucu 
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olarak Pepton'lar, Amino asitler, amonyak ve serbest nitrogen gibi yi-
kinti iiriinleri ortaya gikar. Meydana gelen bu proteolysis olayi sonu; 
tereyag, kaymak veya siitte bir acdik goriiliir. Sebebi, proteinin dekom-
pozisyonu sonu ortaya gikan yikmti maddelerinin aci lezzetli olu§lan-
dir. Genellikle proteolysis olayi dii§iik isi dereeelerinde muhafaza edilen 
siit mamiillerinde goriiliir. Proteolysis olayi, ya siitiin kendi biinyesine 
veya proteolytic mikroorganizmalara ait anzimler tarfindan vukua 
gelir. Orijin bakimindan bir birinden ayri olan bu anzimlere, Protease 
anzimleri denir. 

1 - S i i t i in kend i b i i n y e s i n e a i t P r o t e a s e a n z i m i : Bu anzim 
ozellikle 37 C° de, 21 C° den daha aktiftir. Bu anzim Chloroforme, Et-
her, Benzene ve Toluene karsismda aktiftir. Fakat Civa (2) kloriir, For-
maldehyde, Phenol ve Carbon bisulfide gibi kimyasal maddeler bu anzi-
mi pargalar. ROGERS ve arkada§lari (1912), bu anzimin 71 C° ve 77 C° 
lerdeki pastorizasyonda 90k zayifladigim fakat 93 C 0 gibi yiiksek lsida 
dahi pargalanmadigini bildirmi§Ierdir. Bu anzimin sert peynirlerin ol-
gunla§masindaki rolii onemlidir. Qiinkii kompleks yapida olan azotlu 
maddelerin dekompozisyonuna sebep olur. Ancak buradaki dekompo-
zisyon peynire arzu edilen rayiha ve ozelligi verir. Peynirler igin arzu 
edilen bu durum tereyaglar igin tamamen aksinedir. Qiinkii tereyagin 
terkibinde arzu edilmedigi halde kalabilen ayrandan dolayi, siitiin 
biinyesine ait bu anzimin aktivasyonu, tereyagin bozulmasinda bir faktor 
olarak yorumlanir. 

2 - M i k r o o r g a n i z m a l a r a a i t p r o t e a s e a n z i m i : Mikroorga-
nizmalarin proteolytic anzimleri tereyaglarda oldugu kadar diger siit 
mamiillerinde de kazeyini dekompoze ettiklerinden bu anzimi olufturan 
mikroorganizmalarin siit endiistrisindeki onemleri biiyiiktiir. Lipase 
yapan mikroorganizmalarin pek gogu ayni zamanda protease anzimi de 
yaparlar. Fakat ozellik ile proteolytic olan mikroorganizmalarin lipase 
anzimi yapma ozellikleri yoktur. Bu durum tereyaglar hakkinda karar 
verebilmek igin yapdacak mikrobiyolojik analizlere temel tefkil eder. Ge-
nellik ile Lactic acid yapan bakterilerin oldiiriilmesi igin yiiksek isi uy-
gulanan siit iiriinlerinde ortaya gikan proteolysis; spor veren anaerop 
ve aeiop bakteriler tarafmdan meydana getirilmektedir. Bu bakimdan 
tereyag olmak iizere islenecek siitlerin bu nev'i bakteriler ile kontamine 
olmamasi gerekmektedir. Siit veya kaymak buzluk derecesinde saklansa 
bile; Proteolysis yapan mikroorganizmalar arasinda; Pseudomonas mev-
cut ise; proteolysis olayi yine meydana gelir. Cunkii bu mikroorganiz-
malar pyscycrhophyl'dirler. FOSTER ve arkada§lari (1957: 45-54) 
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Micrococcus caseolyticus ve Streptococcus liquefaciens gibi mikroorganiz-
malarin diifiik asit derecelerinde siitii koagiile ettigini ve sonra kazeyini 
pargaladigini bildirmi§lerdir. Bu mikroorganizmalar her ne kadar gig 
siit ve gig kremada biiyiik bir onem ta§imaz ise de; iiredikleri taktirde 
sebep olduklari proteolysis olayi sonucu aci bir rayiha meydana gelir. 
Aym veghile, Bacil. amarus, Bacil. panis gibi spor veren bakteriler de 
proteinleri yikmak suretile aci rayihanin olu§umuna sebep olurlar. Bu 
aci rayiha tereyagin tiiketimini engeller. Bu bakterilerin sporlarmin ISI-
ya direnglikleri fazladir. Siitte Lactic asid yap an diger bir kisim Coccu s 
ve Qomaklarm proteolytic aktivasyonlari zayiftir. Bacil. thermopliilus, 
Bachil. aerothermophilus, Bacil. coagulans gibi spor veren aerop prote-
olytic bakterilerin kiiltiir filtratlari pH si 7,5 olan kazeine karsi asiri ak-
tiftirler. Diger bir gok bakteri nev'ileri de keza pH 7-8 arasinda proteine 
kar§i afjiri derecede aktiftirler. Bunlar arasinda ozellikle Bacillus ve Mic-
rococcus'lere ait tiirler de vardir. Aym nev'i protease, Ficus caria 
nev'i incir agacinda bulundugundan, ascarid'lerin proteolysis'ini temin 
etmek amaci ile tababette kullanilmaktadir. Calsium ile kompleksler 
y a p a n Fluoride, Citrate, Oxalate, Nitrilotriacetate, Ethylendiamine, 
Tetraacetate ve Hexametaphosphate gibi kimyasal maddeler mikroor-
ganizma orijinli bu anzimin aktivasyonunu engeller. Proteolytic olan 
mikroorganizmalarin her biri degi§ik pH derecelerinde aktif olan muh-
telif tiir proteolytic anzim meydana getirirler. Cetvel (15) de Pro-
teolytic olan mikroorganizmalara ait proteolytic anzim tiirleri goriil-
mektedir. 

CETVEL 15 
Degisik tiir mikroorganizmalara ait proteolytic anzim <;e§itleri 

Mikroorganizma Ismi Proteolytic anzimler Mikroorganizma Ismi 
Proteinase Pepdidase Protease 

Streptococcus liquefaciens + + — 

Streptococcus lactis + + — 

Lactobacillus casei + + — 

Bacillus linens + — _ 
Penicillium roqueforti — + 

PEYNlRLERDE BAKTERIYEL BOZULMA 

Ekseriya peynirlerde Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Mu-
cor, Monilia, Alternaria genusuna ait kiifler gayet rahatlikla iirerler. 
Ancak Geotrichuin species'leri, su orani yiiksek olan Cream cheese ve 
Cottage cheese denen yabanci orijinli peynirlerde bolca iirerler. Ancak 
bu giin krem giz denen peynirlere yurdumuzda da ratlanmaktadir. 
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B a z a n Clost. pasteurianum, Colst. sporogenes, Clost. butyricum v e 

Clost. lentoputrescens gibi spor veren anaerop bakteriler, peynir irna-
linden bir kag hafta sonra, gaz te§kil ederek peyniri, pargalayarak boz-
duklari izlenebilir. Bunlar, toprak, su ve gubreden kaynagim alan sap-
rofit bakterilerdir. 

Bazi ahvalde kasar peynirlerinin ig kisnnlarinda anaerop kosul-
lardan otiirii, uygun isida CI. nigrificanshn iiremesi sonu bu nev'i pey-
nirlerde siyah renkte bozulmalar goriilebilir. 

SUT ve URUNLERiNIN INSANLARDA SEBEP OLDU&U 
INYASiON, ENFEKSIYON ve INTOKSlKASYONLAR 

HAMMER ve BABEL (1957: 252-291); bir gok hastahklann, bu has-
taliklari havi sahislarm bula§tirdigi sutler araciligi ile insanlara bula§-
tigimn, ilk defa TAYLOR tarafindan 1857 de Ingiltere'de tespit edilmi? 
oldugunu bildirmektedirler. TAYLOR'un bu mii§ahadesi ile Typhus 
abdominalis denen karah.um.mayi gegirmis olan hastalar tarafindan 
sagimi ve satimi esnasinda kontamine edilmis siitlerle bu enfeksiyonun 
insan topluluguna yayilnug oldugu tespit edilm,i§tir. Bundan sonra yi-
ne 1867 de; Ingiltere'nin Penrith yoresindeki insanlar arasinda goriilen 
Scarlatina1 nin keza bu hastaligi gegirmis olan hastalarin kontamine etmi§ 
oldugu siitlerle yayilmis oldugunu bildirmistir. 1865 yilinda YILLEMIN 
tarafindan Tuberculosis''li sigir marazi maddesinin, aynen Tuberculosis'li 
insan marazi maddesi gibi tav§anlari enfekte ettiginin tespit edilmesin-
den sonra, Tuberculosis'li sigir siitleri, Tuberculosis'in insanlara intika-
linden sorumlu tutulmu§tur. Bu suretledir ki canli organizma igin gok 
iistiin degerdeki bu besin maddesinin, hijiyenik kontrolen uzak tutul-
dugu zaman gerek bunu iireten ve gerekse bunu tiiketenlerin saghgi ba-
kimindan gok onemli sorunlara yol agtigi 100 seneyi a^kin bir siiredir 
kesin olarak saptanmi§ bulunmaktadir. Bu giinkii epidemiyolojik bil-
giye dayanilarak siit araciligi ile sagligi tehdit eden hastaliklar iig boliim-
de miitalea edilebilir. 1 - Biinyesinde Zoonotik hastaliklari tasiyan 
hayvanlarin siitleri veya tereyag, krema, peynir, dondurma, gibi iiriin-
lerinin tiiketilmesi, II- Portor veya hasta veyahut da enfekte olimis 
insanlarin gikardiklari bu hastalik etkenleri ile siit veya iiriinlerini bnlas-
tirmasi sonu, bu iiriinlerin besin maddesi olarak tiiketilmesi, III- Enfek-
siyon etkenleri ile kontamine sularin siitciiliikte kullanilan Jevazimatm 
temizligi amaci ile yararlanilmasi esnasinda bu kap] an bula^tirmasi so-
nu insanlar; Zoonotik karakterde veya sadece insanlara ozgii enfeksi-
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siyon, invasion ve intoksikasyonlara yakalamrlar. Ancak burada bu 
smiflandirmaya ragmen, konuyu incelemede bir kolaylik olmak iizere 
I - Zoonotik hastaliklara yakalanm.i§ hayvanlara ait siit veya iiriinleri 
ile insanlara gegen enfeksiyonlar ile I I - Portor, liasta veya li.astaik et-
lcenini arizi olarak tasiyan insanlarm meslekleri geregi veyra hastalik et-
kenleri ile kontamine sularin siitgiiliikte temizlik amaci ile kullamlmasi 
sonu bulastirdigi sutler ile insanlara gegen enfeksiyon ve invasionlar diye 
iki esas boliimde gozden gegirilmesi uygun goriilmii^tiir. Fakat siitlerin 
mikrobiyolojik muayenelerinde I - Patogen olan mikroorganizmalar, 
I I - Hijiyen indeksi mikroorganizmalar ve I I I - Indiistri indeksi olarak 
kabul edilen mikroorganizmalarin diagnostigini gerektiren sistematik 
analiz uygulanmasi esas kabul edilmesi burada tarafimizdan 6nerilmi§tir. 

I - Zoonotik enfeksiyona yakalanmi§ hayvanlara ait siit veya iiriin-
leri ile insanlara gegen hastaliklar. 

1 - S i g i r g igeg i v i r u s u (Poxvirus bovis: Kuchpocken: Variola 
vaccina : Coivpox.) : Bu viral enfeksiyon; bu enfeksiyonu tasiyan hayvan-
larm siitlerini saganlara bula§tigi gibi boyle enfekte hayvanin siitiinii gig 
olarak igen a§ilanmami§ §aluslara da geger. 

2 - K u d u z (Lyssa: Hydrophobia: Hundsivuth: Rabies: Rage: Bes-
henstvo: TollwuU Rabbia: Ravia: Rabia): TANNER ve TANNER (1953: 
610); kuduz sigir siitiiniin enfeksiyoz olup olmadiginin muhtemelen 
malum olmadigim bildirmektedir. MUGRAGE (1930: 460) kuduz 
tavsan siitiinde kuduz virusunun m.evcudiyetinin gosterilmemif oldu-
gunu kaydetmislir. Von SCHEITZ (1934: 630) kuduzlu sigir siitiinii 
gig olarak igen insanlarm kolayca enfekte oldugunu kaydetmi§tir. 
Siite hamledilen bu gibi vak'alarm gergek nedeninin siit olup olmadigi 
kesinlikle ispat edilememi§tir. Esasen; kuduz hayvanin siitiinii igmesi 
iizerine vaksinasyona tabi tutulan iki vak'a harig, siit ile kuduzun in-
tikal edildigine dair hig bir vak'a kaydedilmemi§tir. Bundan ba§ka ku-
durmu? bir sigirdan alinmif siitten kobay ve tav§an gibi deney hayvan-
larma yapilan deneysel inokiilasyonlar negatif sonug vermi§tir. Yani bu 
deneme hayvanlarinda, hastalik husule getirilememi§tir. Bundan bafka 
yavrularini emzirme siiresi iginde kuduran tav§anin emzirmi§ oldugu 
yaviulari bir sene miiddetle izlenim altinda bulunduruldugu halde sih-
batte kaldiklari gorulmustiir. Bunlarin aksine olarak MERCHANT 
(1950: 786), MERCHANT ve PACKER (1969: 705) gibi yazarlar ise 
kuduza yakalaiums hayvanlarm, kan ve siitlerinin virus ihtiva ettiginin 
gosterilmi§ oldugunu bildirmektedir. Ayrica Rabies virusunun pasto-
rizasyon ile de oldiiriilemiyecegi bildirilmektedir. 
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3 - § a p (Aphtha epzootica: Aphtha contagiosa: Maul und Klauen 
seuche: Foot and Mouth Disease: Aphthous Fever: Fievre Aphthouse): 
Etkeni Aphta epizootica ismini tagiyan bir virustur. Jiasta sigir olmak 
iizere diger gift tirnakli evcil ve yabani hayvanlarm enfeksiyoz bir has-
taligidir. Enfeksiyon; virusu havi hasta hayvan siitleri ile insanlara geg-
mektedir. Bilhassa gocuklar hastaliga daha gok duyardir. Virus; apht, 
vesicul'lerinin igindeki sivida bulunur. Bu vezikiiller daha sonra iilser-
legirler. Bu iilserler enfeksiyonun isminden de anlafilaeagi veghile gatal 
tirnakli hayvanlarm, regio interdigitalis'leii ile oris ve lingua'larinda lo-
kalize olur. Bununla beraber glandula mammalis'lerinin siit salgilayan do-
kulari ile siit kanallari istilasma ugrar. Bunun sonucu olarak siit agin bir 
derecede enfeksiyozite kazamr. Boyle siitlerin goriiniig ve lezzeti anor-
mal bir hal alir. Insanlar bu enfeksiyonu ya hasta hayvanlar ile temas 
veya enfeksiyona yakalanmig hayvanlarm pastorize edilmemi§ siitlerini 
igmek sureti ile alirlar. Bu hal Avrupa'da insanlar arasinda bazan Epide-
mic gekiller dahi alir. Qogunlukla insanlarda selim seyrederse de bu genel 
bir kural degildir. HAMMER ve BABEL (1957 : 252-291) bazi ahvalde 
insanlar arasinda oliim ile sonuglanan §iddetli vak'alarm kaydedilmi§ 
oldugunu bildirmektedirler. TANNER ve TANNER (1953, 608) virusun, 
pastorizasyon ile tahrip edildigini kaydetmektedirler. 

4 - F a r e a s t e r n e n c e p h a l i t i s : (Uzak dogu ensefalitis: Rusyanin 
Ilkbahar-Yaz ensefalitis''i: Russian Spring Summer encephalitis: Merkezi 
Avrupa'nin Kene orijinli ensefalitis'i: Control Europian tick-borne encep-
halitis'i: Biudulant meningoencephalitis: Diphasic milk fever): gibi isim-
ler verilen insan ve hayvanlarda merkezi sinir sisteminde patolojik 
bozukluklara sebep olan Meningoencephalitis''i meydana getirir. Virusa; 
Dermacentor marginatus, Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus isimli keneler 
reservoir'lik yapar. Virusa reservoir'lik yapan bu keneler yumurtalari 
ile kenenin nesilleri boyunca bu virusun intikalini saglar. Boylece Trans-
ovarial bir transmission meydana gelir. Ancak bu virusa reservoir 
olan kenelerin soktugu siit hayvanlari, bu enfeksiyonu alir ve bu hayvan-
lar siitlerini pastorize etmeden igenlerin bu enfeksiyonu almasina sebep 
olurlar. Sigir siitlerinin Pastorize edilmesi biitiin Avrupa vilkelerinde ve 
yurdumuzun niifusu 200.000 den yukari olan Kentleriiide Kanun hiilt-
miine baglanrni§tir. Ancak yurdumuzda niifusu 200,000 den az olan 
kentlerinde pastorizasyon zorunlulugu yoktur. Ayrica Avrupa'da kegi 
siitleri Pastorize edilmez. giinkii kegi siitlerinin pek az oranda Phosp-
hatase anzimi ihtiva etmesi, boyle siitlerin Phosphatase Test ile pasto-
rizasyon kontrollerini imkansiz kilmaktadir. HORSFALL ve TAMM 
(1965:636) enfeksiyonu ilk de f a 1934 de PANOV tarafindan Rusya'nin 
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uzak dogu l»o]gesinde bir klinik vak'a olarak tespit edildigini, 1937 de 
StLBER ve arkada§lari tarafmdan virusun izole edildigini ve 1937-1938 
de de enfeksiyonun keneler ile intikal ettiginin gosterilmis oldugunu kay-
detmektedirler. SMORODINTSEV ve arkada? lari (1963: 221-248) 
enfeksiyonun yalniz virusu reservoir olan kenelerin insanlari sokmasi 
ile degil, aym zamanda, bu kenelerin sokdugu kegilerin siitlerini igen 
insanlardan da enfeksiyonu almi§ olduklarmi gostermi§lerdir. BLAS-
KOVIC (1958:867-883) tarafmdan 1951 de Cekoslovakya'nin Roznava 
mmtikasindan 600 den fazla insamn enfeksiyonu almi§ oldugu tespit 
edilen ; siitle nakledildigi bilinen belki en biiyiik bir epidnidir. POGO-
DINA (1961:75-79) ve BLASKOYIC (1958: 867-883) siitle gegen bu viral 
enfeksiyondan korunmada, siitlerin geregi veghile sterilize edilmesini, 
me. alarm kene enfestasyonundan arinmasmi ve kegileiin bu viral en-
feksiyona kar§i a§ilanm.asim onermektedirler. HORSFALL ve TAMM 
(1965: 636) bu enfeksiyonun Russian Spring-Summer Encephalities 
virusu denen bir tek virustan ileri geldigine deginmektedir. Ancak 
MERCHANT ve PACKER (1969: 651, 652, 654) Spring-Summer En-
cephalitis virusunu, B guruhu Arbovirus'lara; Central European Encep-
halitis'' i ve diger B grubu Arboviruslara dahil olarak miitalea etmekte-
dirler. MERCHANT ve PACKER (1969: 651, 652, 654)'in siniflandirma-
sini esas alan OMURTAG (1973: 114, 120) aktarisinda, bu hususa uy-
mu§tur. Ancak (1973: 5) bunun; kegilerin siitleri ile insanlara intikal et-
tigini kaydetmi§tir. Fakat PRIER (1966: 351)'e gore; Rusya'nin Ilk-
bahar- Yaz Ensefalitis (Russian Spring-Summer Encephalitis) virusunu 
a ) Merkezi avrupa (Central European) v e b ) Rusya'nin uzak dogu (Far 
eastern Russian ) virusu olmak iizere iki tip virusun mevcudiyetine degin-
mektedir. Yazar bu iki tip virus arasinda antigenik farklarin nispeten 
az olmasi di§inda insanda meydana getirdigi hastaligin §iddeti bakimin-
dan birbirlerinden farkh olduguna isaret etmektedir. Yazar; Central 
European tip virusun giiney dogu Isveg; Finlandiya'nin Aaland ada-
larinda; Polonya; Dogu Almanya; Avusturya; Yugoslavya; Cekos-
lavakya; Macaristan ve Rusya'nm Avrupa kitasinda kalan kismindaki 
insanlarda; birinci fazi influenzal tip denen, sonunda semptomsuz so-
niip giden tip ile; meningeal veya encephalitis faz denen ekseriya iki fazli 
bir enfeksiyon meydana getirir. Far Eastern Russian tipi virusun mey-
dana getirdigi enfeksiyon ise daha §iddetli semptomlar ile karakterize 
edilip oliim vukua gelebilir. Keza aym yazar da insanlarin kenelerin 
lsirmasi ile hastaligi aldigi gibi kenelerin enfekte ettigi kegilerin siit-
lerini gig olarak tiiketenlerin enfeksiyonu aldiklarini kaydetmektedir. 
RHODES ve Van ROOYEN (1968: 723-725) da keza Kene kaynakli B 
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grubu Arboviruslar arasinda miitalea ettigi Rusyanin Ilkbahar-Yaz 
Ensefalitis (Russian Spring-Summer encephalitis) virusunun iig Pro-
totype strain'i bulundugunu kaybdetmektedir. 

A- S O F J l N ' i n R . S. S . E. ( R u s S p r i n g - S u m m e r Encep-
ha l i t i s ) ' ] : ilk def'a 1937 de Rusya'daki ormanlik bir kampta ya§a-
yan ensefalitis'li bir insanin beyninden izole edilmistir. Ixodes persulca-
tus isimli kenelerin tasidigi orman kemiricilerinin reservoir oldugu §id-
detli Encephalitis veya iskelet kaslarmm paralysis'i ile seyreden insan-
lar igin fatal olan R. S. S. E nin bir serotipitir. 

B - A B S E T T A R O V ' u n ik i f a z l i M e n i n g o e n s e f a l i t i s ' i : 
ABSETTAROV'un biphasic Meningoencephalitis'i (BME): ilk defa 1951 
bifazik, fiyevr ile gelisen ve selim seyreden Meningoensefalitis semp-
tomlari ile birlikte goriilen ormanlik bir mintikada ya^ayan bir hastanin 
kanmdan izole edilmi§tir. Yazarlar bu ABSETTAROV strain'i Anti-
genik yapi bakimindan tamame Central European Encephalitis (CEE)'-
in ayni oldugunu, ancak bunun CEE den daha hafif seyrettigini, Ixodes 
ricinus ve Ixodes persulcatus denen keneler ile, leservoir hay van olarak 
orman kemiricilerine ve kegilere intikal ettigi ve bu kegilerin siitleri ile 
de insanlarin enfekte edildigini kaydetmektedirler. 

C- Ugi inc i i P r o t o t y p e CEE: Ixodes ricinus denen kenelerle 
bu virusa reservoir olan orman kemiricilerine geger. Ashnda insanlar 
igin patogen olan virus bu keneler araciligi ile insani enfekte eder. RHO-
DES ve Yan ROOYEN (1968: 725) RSSE enfeksiyonunun insanlara inti-
kalinde; vak'alarm 1 /3 niin enfekte kegilerin siitiiniin gig olarak igil-
mesi, geriye kalan vak'a orantisinda ise kenelerin insanlari sokmasinm 
rol oynadigini bildirmektedirler. 

Topluca ozetlemek gerekirse; hayvanlara keneler ve bazi ektopa-
razitleri ile intikal eden ensefalitis; insanlara Ixodes persulcatus ve Ixodes 
ricinus gibi keneler araciligi veya enfeksiyonu alnus kegilerin usuliine 
uygun olarak termal i§lem uygulanmami§ siitlerinin igilmesi ile geger. 
Virus; enfekte siitlerden yapilmi§ olan Krem, Tereyag veya peynir 
gibi koagiilasyon malisiilii siit mamullerinden de izole edilmi§tir. Yirus 
+ 4 C ° de saklanan krem ve tereyaglarda 2 ay canli kalmaktadir. Yirus 
peynir gibi koagiile edilerek hazirlanmig siit mamiillerinde iki hafta canli 
kalabilmektedir. Virus cottage peynirinde 2 aydan fazla hayatta kala-
mamaktadir. Virus nispeten lsiya dayaniklidir. 60 C ° de nadiren de 65 C ° 
de 20 dakika lsida bulundurulursa aktivitesini kismen muhafaza ede-
bilmektedir. Fakat 70 C ° de 20 dakikada tamamen inaktive olmak-
tadir. 62-63 C°de30 dakika pastorize edilen siitte tahrip edilmek-
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tedir. Keza virus 72 C ° de ve 85 C0 de 10 saniyede inaktive edilebilinek-
tedir. Yirusla enfekte siitlerin igilmesi ile insanlara gegen hastalik 
meningo-encephalitis seklinde seyreder. Bu yol ile insanlarda enfeksi-
yonun inltiibasyon siiresi 4-7 giindiir. Inek siitleri de hastaligin insanlara 
naklinde araei olabilir. Fakat bu; kegi siitii ve hatta koyun siitii ile intika-
line nazaran pek az onem tasir. Artropodalardan kenelerle bula§an koyun-
larin siqrama hastaligi (Louping-ill) ile Kyasanur orman hastaligi gibi 
diger ensefalitislerin siitlerle nakli enderdir. Ancak sigrama hastaligina 
yakalanmis koyunlarin enfekte kenelerden hastaligi aldiktan 7-8 giin 
sonra siitleriyle virus gikardiklari tespit edilmistir. Bugiinkii bilim i§igi 
altinda siitlerle gegen ensefalitis'lerin kontrolu igin miimten mintika-
lardaki siitlerin 72-85 C 0 de 10 saniye veya 65-70 C ° de 20 dakika pas-
torize edilmesi gerekmektedir. Mamafi pastorizasyon kontrolunda metod 
iiniformitesi temini bakimindan 85 C° de 10 saniyede pastorizasyon 
ideal bir metod olacagi kabul edilmek gerekir. 

5 - R e o v i r u s l a r : Insan ve hayvanlar arasinda gok yaygin olarak 
bulunan Respiratory - Enteric - Orphan grubu (REOVlRUS) viral en-
feksiyonlari; insanlar enfekte sigirlarin pastorize edilmemif siitlerini 
igmek sureti ile alirlar. 

6 - Q h u m m a s i : Etiyolojik etken Coxiella burneti denen bir Ric-
kettsia'dir. Hayvanlarda insanlara gegen bu zoonose'un transmisyonu, 
bu enfeksiyona yakalanmis inek, ketji veya koyun siitlerinin gig olarak 
veya LT-LT usulii ile veyahut ta hatali, hatta hatasiz olarak uygulanan 
HT-ST usulii ile pastorize edildikten sonra igilmesi sonu vukua gelmek-
tedir. Esasen gig siit igen bir kisim memleketler halkinin; Q fever'o 
yakalanmi§ olmalarinin sebebi bu suretle agiklanmis bulunmaktadir. 
Ancak insanlar arasinda bu zoonose'un yayilmasinda diger bir iiziicii 
olay da, Dii§iik I s i - U z u n z a m a n LT-LT usulu ile pastorizasyon a 
tabi tutulan ve Coxiella burneti ile bulasik siitlerde, bu etkenin imha 
edileinemesidir. Bu konu iizerine; California'daki Yeteriner Halk Sag-
ligi Kiirsiisii ile Ohio Eyaletinin Cincinnati fehrindeki Halk Sagligi 
Servisinin, Senitasyon Miihendislik merkezi kollaboratif olarak gali§-
maktadirlar. Bu her iki te§ekkiilde ara§tirma yapan HUEBNER, 
JELLISON, BECK, PARKER R and SHEPARD (1948: 214-222); 
HUEBNER JELLISON, BECK and WILCOX (1949: 499-511); EN-
RIGHT, SADLER and THOMAS (1956: 313-318), (1957: 1-30), (1957: 
695-700) galismalarina gore Coxiella burneti'nin imha edilmesi igin LT-
LT metodu ile pastorizasyon (61.7 C°) 143 F° de 30 dakika tutulma kafi 
gelmemektedir. Ancak zaman 30 dakika olarak baki kalmak §arti ile isi 
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62.8 C° (145 F°) ye gikarildigi taktirde Coxielln burnetiVnia tahrip edile-
bilecegi bildirilmektedir. Adi gegen bu ara§tiricilar HT-ST metodu ile 
yapdan pastorizasyonda (71. 72 C°) (161.6 F°) de 15 Saniye gibi bir 
I s i - Zaman l l i §k i s in in siitte meveut bulunan Coxiella burnetiVyi 
tamamen oldiirdiigiinii bildirmektedirler. Fakat eger, HT-ST metodu 
ile pastorizasyonda isi (71.10°) (160 F°) ye dii§er ise yine Coxiella 
burnetiVnin oldiiriilemeyecegi ayni ara§tiricilar tarafmdan bildirilmi§tir. 
Pastorizasyonun yapildigi siithane sartlari dikkat nazarina alinaeak 
olur ise Isi ve Zaman ilifkisinin kesin olarak ayarinin her zaman biiyiik 
bir duyarlik ile uygulanmasi ve takibi kabil olmayabilir. Bundan dolayi 
bir emniyet payi her zaman igin elzemdir.^iinkii isi; regiilatoriin ayarlan-
mi§ oldugu dereeeden a§agi dii§tiigu an, siitiin pastorize olmak igin, 
iginden gegmekte oldugu boruya ait valv kapanacak; ancak isi, regiila-
toriin ayarlanmi§ oldugu dereceye gikinca valv tekrar agilacaktir. Yal-
mz valv'in isi dereeesi dii§tiigii anda kapanmasi igin '-egiilatorden gelen 
mekanik harekete intikali esnasinda gegen zaman siiresi iginde bir kisim 
siit istenilen lsiya eri§emeden pastorizasyon igin icap eden lsidan daha asa 
da bir lsiya tabi tutulmu§ olarak gegmi§ olacaktir. I§te bu gibi hallerde 
post p a s t o r i z a s y o n kon t ro l m e t o d l a r i n a miiracaat edilmek-
tedir. 

7 - A c t i n o m y c o s i s : Etken Actinomyces bovis''dir. Dokularda 
abseler ve karmakariijik kitleler tcskil etmekle karakterize olan kronik 
supratif veya granulomatous tabiatta bir enfeksiyondur. Actinomyces 
bovis'' den miitevellit meme actinomycosis''in Ac enfekte sigir siitlerinin 
tiiketimi sonu insanlarda actinomycosis goriilmesinin oldukga nadir 
oldugu bildirilmektedir. Vakia sindirim kanalinda enfeksiyon etkeninin 
girmesine miisait her hangi bir giri§ kapisi mevcudiyetinin, enfeksiyo-
nun meydana gelmesinde sebep olabilecegi bildirilmektedir. 

8 - A n t h r a x , (Milzbrand, Splenic fever, Charbon, §arbon, Dalak): 
Bacillus anthracis'in kandaki gogalmasi aktif hal almadan, etken siite 
gegememektedir. Anthrax basillerinin hayvanin oliimiinden kisa bir siire 
evvel kandan siite gegtigi bildirilmi§tir. Ancak bu taktirde hastalik bel-
dekleri de gok ilerlemi§ olur. Bu ciimleden olarak hayvanin beden ISI-
sinda yiikselme ve hastaligin diger beledekleri goriiliir. Bu meyanda siitte 
gekilme ile birlikte siitiin kanli, kirli esmer bir renk alarak fiziksel karak-
rinde degi§iklikler meydana gelir. Bundan dolayidir ki Antrax'u yaka-
lanmi§ ineklerin siitleri ile bu hastaligin insanlara intikali tehlikesi, 
hastalik symptom'larinin izlenilmesinden evvel enderdir. Ancak zayif 
bir olasilik ile dahi olsa insanlar Anthrax'h hayvana ait sutler ile enfek-
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te olabilirler. HAMMER (1948: 240); HAMMER ve BABEL (1957:266); 
MORRIS'in Anthrax'dau olen bir inegin siitiinde 10 sene gibi uzun bir 
siire sonra dahi Bacillus anthracis'in sporlarimn hayatiyetini muhafaza 
ettigini bildirmig oldugunu kaydetmektedirler. Ingiltere'de siite bagli 
Anthrax vak'asmin rastlanmadigi, fakat Amerika'da siit ile insanlara 
Anthrax'm intikal etmig oldugu bildirilmigtir Ant rax'dan kurtulmug 
hayvanlarm siitiin de enfeksiyon etkenlerinin nadiren bulunabilecegi, 
diger bazi yazarlar tarafindan da bildirilmigtir. 1957 de Di inya S a g l i k 
O r g a n i z a s y o n u Si i t I l i j y e n i Ekspe r t Komi t e s i ; Anthrax 
gikan bir siiriide son klinik vak'amn goriilmesinden itibaren iki hafta 
gegmedikge, bu siiriiye ait bir hayvan siitiiniin, insanlar tarafindan igil-
mesine miisaade edilmemesini tavsiye etmektedir. 

9- S a lmone l l o s i s : Dana iken Salmonella dublin'den miitevellit, 
danalarin ishali diye bilinen barsak enfeksiyonu gegiren sigirlar, erigkin 
hale geldiklerinde portor olarak kalirlar. Boyle sigirlara ait siitlerin Sal-
monella dublin'den miitevellit Salmonellosis salgmlarina sebep olduklari 
tesbit edilmigtir. Enfeksiyon kiigiiklerde Meningitis geklinde cereyan 
ederse de gogunlukla besin enfeksiyonu geklinde seyretmektedir. CHRIS-
TENSEN ve GRINSTED (1923) de; siitii sagilarak, dagitildiktan son-
ra olen bir inegin siitiinii igen 95 kiginin 2-3 giin devam eden giddetli 
Gastroenteritis symptomlari ile beliren enfeksiyon geklinde bir besin ze-
hirlenmesi gostermig oldugunu bildirmiglerdir. Hastalardan hig biri ol-
memig fakat siitiin sagildigi olii inekten ve zehirlenen hastalardan Salmo-
nella enteritis izole edilmig oldugunu bildirmiglerdir. PULLINGER ve 
MILLAR (1945: 313-315) Salmonella dublin'den miitevellit mastitise 
yakalanmig bir inegin siitiinii gig olarak igmegi miiteakip besin enfeksi-
yonu geklinde zehirlenenlerden ayni etkeni izole etmiglerdir. Ayni arag-
tiricilar sihhatli olarak goriinen bir inegin siitiinii gig olarak igen 162 
kiginin Salmonella dublin'den miitevellit enfeksiyon geklinde bir besin 
zehirlenmesi tesbit ve ayni etkeni zehirlenenlerin, siitiinii igtikleri portor 
inekten izole etmig ohluklarmi bildirmiglerdir. 

10- T u b e r c u l o s i s : 1843 de KLENCKE, Tuberculosis'lu dokulari 
tavganlara inokiile etmek sureti ile, Tuberculosis'u ilk defa deneysel 
olarak nakletmege muvaffak olmugtur. Bundan sonra 1882 de KOCH 
tarafindan enfeksiyon etkeni olan mikroorganizma bulunmustur. Bu 
bulugtan soma yapilan galigmalar ile insan ve sigir tuberculosis'inin, ayni 
bir mikroorganizma tarafindan meydana geldigi ileri siiriilmiigtiir. Fa-
kat SMITH 1896 ve 1898 yillarindaki aragtirmalari ile Insan Tubercu-
losis'i ile Sigir Tuberculosis etkenlerinin Typus humanus ve Typus 
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bovinus olmak iizere birbirinden farkli iki tip olduklari sonucuna varmi§-
tir. SMlTH'in bu gali§malarindan sonra Mycob. tuberculosis typus bovinus-
un insanlarda tuberculosis yapip yapamayacagi hakkinda bii soru ortaya 
gikmi§tir. 1901 de I n g i l t e r e ' d e t o p l a n a n T u b e r c u l o s i s Kongre-
s inde RAYENEL'in Mycob. tuberculosis typus bovinus'un insanlar igin 
de patogen oldugunu bildirmesi ile bu .siiplie giderilm.i§tir. Fakat KOCH 
daha sonra yaptigi gali§malara dayanarak, Mycob. tuberculosis typus bovi-
nus'un insanlar igin patogen olduguna inanmadigini bildirmi§tir. Bu 
bir birine zit iki fikirden, sonradir ki bir gok memleketlerde bu konu 
iizerinde geni§ aragtirmalarin yapilmasina yol agilmiftir. Bunun sonucu 
olarak da insanlarin, Tuberculosisli sigirlardan Tuberculose'u alabilecegi 
kesin olarak saptanmigtir. PARK ve KRUMWIEDE (1911: 313) 1911 
de New York'da insanlar iizerinde yaptigi Tuberculose ara§tirmasinda 
477 vak'anin 35'inin yani % 7.34 iiniin Mycob. tuberculosis typus bovi-
nus'dan ileri geldigini tespit etmi§lerdir. PRICE (1934: 13), Toronto'-
da ondort ya§mdan a§agi Tuberculose''lu iig yiiz gocuk iizerinde yaptigi 
aragtirmada, % 15 oraninda ki tespit ettigi k emik , o y n a k , bobrek , 
der i ve l y m p h bez l e r i gibi o rgan ve doku T u b e r c u l o s e (Akc i -
c i ge r Tubercu lose 'u harig) nun Mycob. tuberculosis typus bovinus'-
dan miitevellit oldugunu tespit etmigtir. Bu nev'i tuberculose'lu gocuk-
larin Toronto'ya , siit pasterizasyonu fabrikasi olmayan ve gig siit igil-
mesi mutad olan mmtikalardan gelmi§ olduklari ayrica saptanmigtir. 
Buna mukabil Toronto'nun siit pasterizasyonunun kanunen uygulan-
digi ve takip edildigi mintikasmdaki §ahislar iizerinde yapilan araftirma-
larda Sigir tipi tuberculose tespit edilememi§tir. Ancak Tuberculose'lu 
gocuklarm Mycob. tuberculosis typus humanus ile enfekte olduklari tespit 
edilmi§ olup, bunlarin da human tipi ile enfekte insanlar ile temas ne-
ticesi hastaligi aldiklari kanitlanmi§tir. Bu da Sigir tipi Tuberculose'un, 
Tuberculose'lu sigir siitlerinin; £ig veya p a s t o r i z e e d i l m e d e n ig i l -
mek v e y a b o y l e s i i t l e rden i § l enmi§ si i t i i r i i n l e r i n in bes in 
maddesi o l a r a k a l i n m a s i sonu insanlari bula§tirdigi kesin ola-
rak ortaya koymu§ bulunmaktadir. Sigir tipi Tuberculose bakterisi-
ni havi siitlerin insanda alimenter yol ile enfeksiyon tevlit ettigi 
tespit edildikten sonra, siitlerin Mycob. tuberculosis bakimindan 
muayenelerine onem verilmi§tir. Bu nev'i bir muayenenin, Amerika 
Birle§ik Devletleri'nin biiyiik §ehirlerinden bir kismmda 1907-1925 
seneleri arasinda yapilan araftirmalarda siit numunelerindeki Mycob. 
tuberculosis ihtiva etme yiizdelerinin % 2.7- % 44 oldug^i bildi-
rilmi§tir. Mycob. tuberculosis'in, Tuberculose' lu sigirlarin siitlerine intikali, 
daha ziyade Tuberculose lesion'unun lokalize oldugu organa ve bu le-
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sion'un karakterine baglidir. Umumiyetle klinik belirtili meme Tuber-
cu/ose'unda Mycob. tuberculosis'in siite gegtigi ve bazi ahvalde siite ge-
gen bu mikroorganizmalar siitiin sediment veya kremasindan yapilan 
preparatlarm, direkt muayenesinde her mikroskop sahasinda goriilebil-
digi, K l i n i k m a n Meme tube r cu lo se ' u gostermeyen inek siitleri 
iizerinde yapilan ara§tirmalarda, % 17,5 oranindaki siit numunesinin 
Tuberculose etken'' ihtiva ettigi bildirilmi§tir. Bu gibi ahvalde etkenin siite 
gegisinin ya R a h i m Tubercu lose 'u vak'alarinda, Tuberculose bak-
terileri ile bulafik materyalin veya A k c i g e r Tubercu lose 'u vak'a-
larinda yutulan enfekte materyalin feges ile di§ari gikarken siitii bula§-
tirmasi veyahut ta H e m a t o g e n b i r e n f e k s i y o n u n meveudiyetine 
bagli olmasi ile agiklanilabilir. Ilk defa 1927 de TONNEY, WHiTE 
ve DANFORTH (1927: 491-493) tarafmdan; diinyamn muhtelif bolge-
lerine ait 16700 siit numunesi iizerinde Tuberculose bakimindan yapilan 
muayenesinde, bunlarin % 8.66 oraninda canli Tuberculose etkeninini 
ihtiva etmi§ olduklanni gostermiflerdir. 1926 senesine kadar olan iig 
senelik bir zaman iginde her giin Chicago'ya pastorize edilmek igin gon-
derilen yakla§ik 43 ton enfekte siite ait positif siitlerin hepsinden, 
Mycob. tuberculosis typus bovinus elde edilmi§tir. PARK (1927: 399) 
1927 senesinde Chicago'nun siitgiiliik ile ugra§an mmtikasinda istihsal edi-
len gig siitlerin % 10'unun Tuberculose bakterisini ihtiva ettigini biltlirmis 
tir. Sigirlar arasinda bu yiiksek Tuberculosis orani siit pastorizasyonunun 
ciddi bir §ekilde uygulanmamasi halinde Tuberculose''un nesiller igin bii-
yiik bir tehlike olacagini kabul etmek gerekir. ^iinkii yapilan ara§tirmala-
ra nazaran daha once de bildirilmi§ oldugu veghile, ozellikle kiigiiklerde, 
Sigir Tipi Tuberculose'un % oraninm daha yiiksek oldugu saptanmistir. 
Istanbuldaki be§ inekhanede doksan iki ba§ inek iizerinde sigir Tuber-
culose'unun siit ve kan serumlari ile diagnostigi ve Meme Tuber-
culose'unun ayird edilmesi bakimindan incelemeler yapan ERTURK 
(1952) de yerli ve kiiltiir inekleri iizerinde galisraalari sonucunda, ya-
banci irk kiiltiir inekleri arasinda, bazi mandiralarda Tuberculose'un 
% 80-100 oraninda tespit edilmi§ oldugunu ve siit ile de % 1.08 oraninda 
Mycob. tuberculosis'1in sagildigini bildirmi§tir. Buna karsihk, bu ara§-
tirici; yerli ineklerde Tuberculose'un yayilma oranim % 0.4 olarak 
bildirmiftir. 1952 senesinde TUNQMAN (1952), Istanbul'da muhtelif 
inekhanelerden alarak Tuberculose bakimindan yaptigi bakteriolojik 
arastirmada 100 siit numunesinin iigiinde Mycob. tuberculosis typus bovi-
nus, bir tanesinde ise Mycob. tuberculosis typus humanus tespit etmi§tir 
Ayrica kaymak ve tereyagi iizerinde incelemeler yapan arastirici, bir 
tereyagi numunesinden Mycob. tuberculosis typus humanus izole etmis-
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tir. Memleketimizde siit hijiyeni ile yakindan ilgili olan sigir Tubercu-
lose'u ve Bank enfeksiyonlari iizerinde Tiirkiye'de yapilmis olan ara§tir-
malari bir arada toplayan, TUNQMAN (1955: 10-14); gocuk sagligmi 
korumak bakimindan, bu enfeksiyon!aria ciddi bir fekilde sava§ilmasi 
luzumunu israria belirtmiftir. GURSEL yurdumuzun muhtelif bolge-
lerinden temin ettigi P i i lmone r ve E k s t r a p u l m o n e r 3814 Tuber-
culose materyalini, tip bakimindan incelemesi sonu, M e m l e k e t i m i z 
P u l m o n e r v a k ' a l a r i n i n % 5.13 iiniin ekstrapulmoner olanlarinin 
% 28.90 min, Mycob. tuberculosis typus bovinus oldugunu tespit etmi§tir. 
Bu durum Tubercu lose i l e s a v a § t a S i g i r Tuberculose 'unun 
onemle dikkat nazanna alinmasini gerektirmektedir. I n e k l e r d e 
gor i i l en k l i n i k T u b e r c u l o s e §ekillerinden, sirayet bakimindan en 
tehlikeli olanlar Meme, Ag ik a k c i g e r , R a h i m ve B a r s a k Tuber-
culose'udur. Memenin anatomik strukturu bakimindan, Meme Tu-
bercu lose 'u Ag ik b i r T u b e r c u l o s e fekli arzeder. Bundan dolayi 
siit sekresyonu ile bir gok Mycob. tuberculosis disari gikmi§ olur. Bu hu-
susta yapilan bir deneme ile Meme Tuberculose'una yakalanmif bir inegin 
siitii 1/1.000.000 oraninda diliie edddikten sonra dahi kobaylar igin pa-
togen oldugu bulunmu§tur. Bundan dolayi siitleri ile Mycob. tuberculosis 
gikaran inekler insan saghgi igin ciddi bir tehlike ve T u b e r c u l o s e i le 
s a v a f t a iizerinde onemle durulmasi gereken bir husus te§kil etmekte-
dir. Mycob. tuberculosis'1 in tip ve species'lerinin muhtelif canlilar iize-
rindeki patogenitelerinin bilinmesi insan ve siit hayvanlarini hastalik-
tan koruma ve bu hastalikla savafin yapilabilmesi bakimindan liizum-
ludur. ^iinkii, sigirlar T u b e r c u l i n i s a t i o n ' a tabi tutulduklarinda, her 
ne kadar Mycob. avium; sigirlar igin patogenite gostermez ise de, onlari 
Tube rcu l i n ' e kar§i bir reaksiyon verecek kadar duyar kildigi igin, 
yaniltici sonug vererek hayvanin imha edilmesinin nedeni olur. Bu su-
retle kiimes hayvanlari arasinda Tuberculose,un seyrettigi, siitciiliikle 
iftigal eden giftliklerde bu hususun hatirda tutulmasi ve buna gore 
prevantif tedbirler ahnmasi gerekir. Bilhassa Tuberculose etkeninin mer'-
adaki otlar iizerinde 53 giin, akar sularda bir seneden fazla ve top-
rakta 3 ay, giibre ile kari§ik toprakta ise 178 giin hayatta kaldiginm bil-
dirilmi§ olmasi, siit veren hayvanlarm bu enfeksiyonu kolayca alabilecek-
lerini gostermektedir. Mycobacterium tuberculosis ile bulasik materyal 
ince bir safiha halinde giine§ lpmna arzedilir ise 1-4 dakika iginde oliirler, 
( + 5) - (-)- 10) C° de fizyolojik tuzlu su iginde bir sene gibi uzun bir 
sure hayatta kaldiklari bildirilmi§tir. Siitlerin kontamine olmalari 
olasiligi halinde bunun insan sagligmi tehlikeye sokmamasi bakimindan 
siitlerin pastorizasyonu esasi kabul edilmi§tir. Pastorizasyon; Myco-

115 



bacterium tuberculosis'i tahrip edebilmek igin uygulanan lsi-zaman ilis-
kisine dayanan liijyenik bir iglemdir. Mycobacterium tuberculosis'in 
imhasi igin 1927 de PARK (1927: 399) tarafindan yapilan aragtirma 
cetvel (16) da goriilmektedir. Bu konuda kesin galigma 1949 senesinde 

CETVEL 16 

PARK (1927 : 399)*in Mycobacterium tuberculosis'in oldiiriilmesi i^in luzumlu oldu-

dugunu saptadigi Isi-Zaman lli^kisi 

ISI ZAMAN 

F° C° Dakika Saniye 

132 55.6 60 
134 56.7 40 — 

136 57.8 30 .— 
138 58.9 20 — 

140 60.0 15 — 

142 61 . 1 10 — 

145 62.8 6 
150 65.6 2 — 

155 68.3 1 — . 

160 71 . 1 — 30 
170 76.7 — 20 

M i l l e t l e r a r a s i X I I nei S i i t g i i l i i k K o n g r e s i n d e SANDERS 
(1949: 757-765) tarafindan bildirilmigtir. Bu aragtirici pastorizasyonun 
temelini; siitteki phosphatase anzimi ile Mycobacterium tuberculosis 
ve test mikroorganizmasi olarak kullamlan Escherichia colVnin tahrip 
edildigi noktalara ait grafik dogrulanni (Grafik (2) de goriildiigii gibi 
tespit etmek sureti ile kurmustur. Bu suretle halk sagligini korumak 
igin siitlerin 61.7 C° (143 F°) de 30' olmak iizere Dii§iik Isi-Uzun za-
man (DI-UZ) yani Low Temperature-Long Time (LT-LT) ve 72 C° 
(161.6 F°) de 15 saniye olmak iizere Yiiksek Isi-Kisa Zaman (YI-KZ) 
yani High Temperature-Short Time (HT-ST) metodlari ile pastorize 
edilmesi kabul edilmigtir. Ancak bugiin diinya milletleri tarafindan yine 
ayni esasa dayanmakla beraber dort muhtelif gekilde pastorizasyon me-
todu uygulanmaktadir Ancak bunlardan 4 nciisii bir nevi sterilizasyon 
ozelligi tagimakta olup diger geri kalan iig metod patogen etkenlerin 
imhasiru temin edecek olan Isi-Zaman Ili§kisi gozoniinde tutulmak su-
reti ile uygulanmaktadir. Amerika Birlegik Devletleri ile Avrupa'da 
DI-UZ veya YI-KZ usiilleri ile pastorize edilen siit ve mamiillerinin, pas-
toiize kontrolu fosfataz test denen metodla yapilmaktadir. Ancak bu 
anzim; Tiir farki gosteren hayvan siitlerinde degigik zaman pH ve C ° 
si farklarma gore miktar bakimmdan farklidir. Zaman, p H ve isi egit 
oldugu taktirde; kegi siitiindeki bu anzim sigir siitiindekinden ortalama 
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Grafik 2. Siitteki krem hacminin redukasiyoru ve termal oliim noktalari ile fosfataz kri-

tiginin (her 0.5 cc. siitte 2 unite) ilijkisi (SANDER (1949: 757-765) den alinmiftir). 

olarak 14 def'a daha azdir. Bu farktan dolayidir ki bu iki nev'i siitiin 
pastorizasyon kontroliindeki prensipler ayni olmakla beraber faktorler 
degisiktir. Bundan dolayidir ki pastorize edilecek siitlerin Tiir farki gos-
teienleri ayri ayri olarak pastorize edilmeli ve kontrolleri de birbirinden 
farkli olan metodlarla ayri ayrri yapilmalidir. Amerika Birle§ik Devlet-
lerinde tuketim igin yalniz sigir siitii kullanildigmdan, pastorize siit-
lerin kontroliinde esas olarak sigir siitiiniin pastorizasyonunun kontro-
liinii kabul etmistir. Bizim memleket sartlarma gelinee, muhtelif Tiire 
ait siitler ya ayri ayri veya birlikte iflenip oyleee tiiketime arzedilir. 
Bu gibi mustahzarlarin en kesin metod olan bu metodlar ile pastori-
zasyon kontrolleri olanaksizdir. Kontrol edilemeyen bir pastorizasyon 
ise amagtan uzaktir. Son zamanlarda Q fever iizerinde RANSOM ve 
HUEBNER (1950), LUOTO, WINN ve HUEBNER (1952), ENRIGHT, 
SADLER ve THOMAS (1956), ENRIGHT, WALTER, SADLER ve 
THOMAS (1957), HUEBNER, JELLISON, BECK, PARKER ve 
SHEPHARD (1948), HUEBNER, JELLISON, BECK ve WILCOX 
(1949), LUOTO, HUEBNER, ve STOENNER (1951), SPICKNALL, 
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HUEBNER, FINGER ve BLOCKER (1947), SHEPARD ve HUEB-
NER (1948), HUEBNER, JELLISON ve BECK (1949), JELLISON, 
BELL, HUEBNER, PARKER, WELSH (1948), BELL, BECK, HUEB-
NER (1950), BEEMAN (1950), LUOTO ve HUEBNER (1950), HUEB-
NER ve BELL (1951) gibi ara§tiricilar tarafmdan yapdan gali§malar, 
bu hastalik etkeninin siit indiistrisinde tatbik edilmekte olan DI-UZ 
(LT-LT) 61.7 C° de 30' ve YI-KZ (HT-ST) 71.7 C° de 15" gibi pas-
torizasyon metodlari ile olan ili§kisinin tetkikine yol agmiftir. Amerika 
Birlesik Devletleri Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi, son senelerde 
pastorize siitlerin tiiketimine bagli olarak Amerika'nin bazi giiney bati 
illerinde Q hummasinm yaygin bir hal almasi iizerine; Bula§ik hastaliklar, 
hijiyen miihendisligi servisleri ve Kaliforniya Universitesinin Veteriner 
Hekimligi Fakiiltesinin i§tiraki ile genis bir ara§tirma yapmi§tir. Bu ara§-
tirmanin sonunda hali hazir pastorizasyon metodlarinin, bu etkeni havi 
siitleri pastorize etmege kafi gelmedigi sonucuna varilmi§tir. EN-
RIGHT, SADLER ve THOMAS (1956) dan miite?ekkil bir heyyetin 
gali§malarma ait sonuglar 16 Temmuz 1956 tarihinde biitiin Amerika 
eyaletlerine ve hiikiimetin siit kontrolii ile ilgili biitiin otoriteleri 
igin bundan boyle 61.67 C° (143 F°) de 30' yapilan (DI-UZ) pastorizas-
yonu 65.6 C° (150 F°) de 30 've 71.7 C° (171 F°) de 15" de yapilan YI-
KZ pastorizasyonunun 74.5 C° (166 F°) veya daha yiiksek isida uygu-
lanmasmi amir bir memorandum hazirlanmi? ve ilan edilmi§tir. Siit 
hijiyeni alaninda ileri gitmif memleketlerin bu konudaki ara§tirmalarini 
ve memleketimiz sartlarmi da goziiniine alan OMURTAG (1961), yapmi§ 
oldugu galismada memleketimiz igin pastorizasyon kontioliinde Peroxy-
dase deneyinin tatbik edilebilecegi 80 C ° ye bir dakika arzedilerek pas-
torizasyon metodunun uygulanmasini tavsiye etmi§tir. Yukanda bil-
dirilen bu usullere ilaveten son zamanlarda tatbik edilmekte olan 
Ultra-Sonic pasteurization metodu da var ise de bu metod 1957 tarihin-
de A. B. D. de heniiz resmi pastorizasyon metodu olarak kabul edil-
memi§ bulunmakta idi. 

11- B r u c e l l o s i s : Kegi, sigir, domuz ve koyunun hastaligi olan 
Brucellosis biitiin diinyada yaygin olan bir zoonozdur. Insanlar bu hasta-
ligi ya enfekte hayvanlar ile dogrudan dogruya temas etmek veya siit- -
leiinde bakteri gikaran hayvanlara ait siitleri veya boyle siitlerden yapil-
mi§ siit mamiillerini besin maddesi olarak tiiketilmesi sonu alirlar. MARS 
TON, 1861 de Akdeniz havzasinda atesjle yiiriiyen bir hastaliga yakalan-
digini bildirmi§tir. Yazarin o giinkii tarifine gore bu hastaligin daha son-
sonra yapilan arastirmalar sonu Brucellosis oldugu saptanmis bulunmak-
tadir. Bunu takiben 1887 senesinde BRUCE (1887 : 16) (1888 : 241), 
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Malta adasinda Ingiliz askerleri arasinda seyreden ve Malta Hummasi 
diye bilinen hastaligin etkeni olan bir mikroorganizma izole ederek buna 
Micrococcus melitensis ism.ini vermi§tir. Bilahare BRUCE'e izafeten buna 
Brucella melitensis ismi verilmi§tir. 1897 senesinde BANG (1897 : 125), 
Danimarka'da yavru atan sigirlardan Brucella abortus ismini verdigi 
bir mikroorganizma izole etmigtir. 1905 senesinde kegilerin Brucellla 
melitensis ile gok fazla enfekte oldugunu ve insanlarin da hasta kegilerin 
siitlerini gig veya uygun bir §ekilde pastorize edilmeden igmeleri sonu 
enfeksiyonu aldiklari saptanmi§tir. Bunu takiben 1914 senesinde de 
TRAUM'un abortus yapan domuzlardan Brucella suis yani domuz 
Brucellosis'inin etkenini izole etmi§ oldugunu MERCHANT ve PACKER 
(1959 : 315) kaydetmektedirler. Bu suretle hayvanlar iizerinde patogen 
olan bu grubun biitiin speciesleri bu tarihten itibaren saptanmi§tir. 
Tespit edilen bu iig tipin hepsi de insanlarda Brucellosis denen ve klinik 
belirtileri ayni fakat degi§ik §iddette hastaliga sebep olurlar. Sadece 
meslek hastaligi niteligi taf iyan bu hastaligin etkenini havi siit, beyaz 
peynir, tereyag, dondurma, kaymak, krema gibi siit iiriinlerinin hiji-
yenik bir §ekilde i§lenmeden besin olarak tiiketime arzi, toplum sagligini 
ve bilhassa sebep oldugu sterilite bakimindan da toplumun gelecegini 
ciddi bir §ekilde tehdit edici mahiyette bir hastalik niteligini tafimak-
tadir. Bu iig speeies'in her biri ayni zamanda liayvan ve insanlar igin 
degi§ik kudrette patogendir. Mesela insanlar igin sirasi ile en gok Br. 
melitensis, sonra Br. suis ve nihayet Br. abortus patogenite gostermek-
tedir. Fakat MERCHANT (1969 : 316); BORTS ve JORDAN'in 
Brucella suis'in insanlar igin Br. melitensis'den daha fazla patogen ol-
dugunu hildirmis olduklarini kaydetmektedirler. Sigir; Br. suis ve Br. 
melitensis ile enfekte olabilir. Ancak sigir. Brucella suis'e kar§i oldukga 
direngli, fakat Br. melitensis'e kar§i duyarlidir. Domuz; Br. suis 
ve Br. melitensis'e kar§i ayni derecede duyar, fakat Br. abortus's. 
kar§i direnglidir. Koyun ise; Br. melitensis'e kar§i kegi kadar du-
yardir. Amerika Birle§ik Devletlerinde 1927 de insanlara ait vak'a 
adedi 60 iken 1947 de 6010'a yiikselmigtir. EVANS, Amerika Bir-
le§ik Devletlerinde 1945 - 1947 seneleri arasinda senevi 4,000 kifi-
nin bu hastaliga yakalandigini bildirmektedir. Ayni konu iizerinde 
gali§mi§ olan diger bir ara§tinei, senevi olarak bu hastaliga ya-
kalananlann Amerika Birlesik Devletlerinde 40.000 civarinda ol-
dugunu bildirmektedir. Insanlarda Br. suis'den miitevellit siit men§eli 
Brucellosis epidemileri bildirilmi§tir. Buna ait vak'alardan biri; Br. suis 
ile enfekte olan sigirin siitiinii gig olarak tiiketenlerde goriilmii§tiir. 
1942 de memleketimiz siit ineklerinde, hastaligin durumunu inceyen 
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BA§KAYA (1942) yurdumuz yabanci irk sigirlarmda, hastaligin % 
15; yerli irk sigirlarimizda ise % 0.39 oramnda; GOLEM (1948: 3) ve 
YALINALP (1953 : 1159-1163) 1953 de Bursa ve Balikesir mintika-
kasinda hastaligin en fazla koyun ve sonra kegiler ve en az da sigirlar 
arasinda; ERBlN (1954: 34-49) 1954 de Istanbul civanndaki sigirlarda 
hastaligin % 40 oramnda yaygin bulundugunu; TUBMAN (1955 : 10-14) 
1955 de Istanbul'da temin ettigi siit numunelerinin % 20 sinin hasta 
hayvanlara ait oldugunu saptami§tir. BERKMEN ve OMURTAG 
(1957: 1-70) 1956 da Ankara'da bir siit pastorize fabrikasina gelen gig siit-
lerin Brucella abortus Ring Test ile muayenelerinde ahirlardan alinan 
siitlere ait numunelerde % 54.04 oramnda hastaligi pozitif olarak tespit 
etmi§lerdir. OMURTAG ve §ENEL (1961 1-10) 1961 de Ankara'da ma-
halle arasinda gig halde satilan siitler iizerinde yaptiklari arastirmada, 
ahirlaia ait Brucella Abortus Bang bakimindan denemeye aldiklari nu-
numunelerin % 16 oraninin hasta hayvanlara ait oldugunu tesbit etmi§-
lerdir. Beyaz peynir, tabiati itibari ile gig siitten imal edilme zorunlu-
gunda olan bir siit mamiiliidiir. Siitte mevcut Ca, siit lsitildigmda Koa-
giile olan Casein ile birlikte Calsium caseinate halinde goker. Bu su-
retle ; peynir, ona sutrukturunu verecek olan en onemli substans-
larindan yoksun kalir, ve bunun sonueu olarak yumusak bir hal alir. 
Bundan dolayi beyaz peynir halinde i§lenecek siite, pastorizasyon i§lemi-
nin uygulanmasi sanayiei tarafmdan arzulanmaz. Ancak, daha onceki 
boliimlerde bildirilmi§ oldugu vechile, siit patogen mikroetkenleri 
ihtiva edebileceginden, boyle siitlerden peynir yapddigi takdirde top-
lum sagligi igin ciddi bir telilike ortaya gikai. Bir kisim besin kont-
rolciileri tarafmdan Besin maddelerinin kimyasal analizleri on plan-
da goriiliir veya gosterilmek istenir. Besin maddelerinin mikrobiyolojik 
analizlerine Meslek formasyonu icabi, ilmi vukufii olmayan analiz-
ciler bu nev'i besin maddeleri ile once kendileri ve sonra da 
birlikte gali§tiklari yardimcilannm ge§itli enfeksiyonlan almalanna 
sebep olurlar. Fakat en aci ve iiziicii olan yonii sadece yag veya kuru 
madde gibi mahdut kimyasal agilardan yapilan analiz ile yetinilerek 
besin maddelerinin yenmelerine miisaade edildigini bildiren rapor 
tanzimi ile enfeksiyon kaynagi olan bu nev'i peynirlerin bu enfek-
siyonu topluma yaymalandir. Bir peynir, i§lenmesi ile ilgili olarak ka-
nuni kimyasal % leri ihtiva etmemesi halinde alici tarafmdan ekonomik 
olarak bir aldani§ dogar. Bunun sonueu olarak paradan oteye gitmeyen 
bir kayip dogar. Halbuki mikrobiyolojik kontrol nazari itibare alm-
madan yapilan hata, hayatla odenir. Bundan dolayi bugiin Avrupa'da 
Kimyasal yonden gidalarin analizi, yerini; mikrobiyolojik analizlere 
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birakmigtir. BUTTIOUX ve MOSSEL (1957) bundan dolayi da Besin 
Hijiyeni ve Indiistrisi ileri gitmig memleketlerdc G1DA KONTROLU 
alanmdaki BESIN MlKROBlYOLOJl'sinin on safhayi iggal etmekte 
oldugunu bildirmektedirler. GILMAN, DAHLBERG ve MARQUARDT 
(1946) yaptiklari galigmada, Brucella abortus''lu inek siitlerinden yapilan 
peynirlerde enfeksiyon etkeninin, alti ay hayatiyetini muhafaza etti-
gini, ancak bir sene sonra hayatiyetini kaybettigine dair bir sonuca 
varmiglardir. Keza GILMAN ve MARQUARDT (1951) Amerika Bir-
legik Devletleri'ne sevkedilen gig siitten yapilmig Italyan peynirlerinde 
Brucella abortus etkenini izole etmiglerdir.Aragtmcilar, balk sagligmin 
korunmasmdaki liayati sorumluluktan dolayi peynir yapilacak siitlerin 
pastorize edilmesini tavsiye etmiglerdir. FABIAN (1947) Kanada ile 
Amerika'nin 7 eyaletinde, peynir yapilacak siitlerin ya pastorize siitten 
yapilmig olmasi veya gig siitten yapilmasi haline bu nev'i peynirlerin 
60-120 giine kadar bir siire depolarda bekletilmesi gartinin kabul edilmig 
oldugunu bildirmektedir. Ancak yazar; yumugak peynirlerin 60 giinde 
bozulmasi ilitimalinden otiirii peynir yapilacak siitlerin pastorize edilme-
sinin daha uygun olacagini tavsiye etmektedir. FABIAN (1946); Sal. 
typhosa, Sal. aerytricke, Sal. suipestifer, Sal. shcottmiilleri, Brucella meli-
tensis ve Br. abortus epidemileri ile Sireptococci/s'lardan miitevellit enfek-
siyonlar ile CI. botulinum'dan miitevellit besin intoksikasyonlarma pey-
nirlerin sebep oldugunu bildirmistir. KARASOY (1961) Brucellosis''li 
koyun siitlerinden yapilan peynirlerde, etkenin hayatiyetini 46 giin 
devam ettirdigini, ancak 2 ay bekletilen bu nev'i peynirlerin halk sag-
ligmi tehlikeye sokmayacagi kanaatine varmig oldugunu bildirmek-
tedir. 

12- S t a p h y l o c o c c a l e n f e k s i y o n ve i n t o k s i k a s y o n l a r : Ba-
zi ahvalde, besin zehirlenmesi yapan Enterotoxigenic staphylococcus'-
ler siit veren hayvanlarm mastitislerine sebep olmaktadir. Boyle hayvan-
larm siitlerinin pastorize edilmeden igilm.esi sonu, insanlarda Staphylococ-
cal enfeeksiyon veya Staphylococcal besin intoxication'u meydana getir-
digi bildirilmektedir. TANNER ve TANNER (40), Amerika Birlegik 
Devletleri Halk Sagligi Servisi tarafindan 1945 senesinde, pastorize siit 
igen 300 kigide birden meydana gelen bir Staphylococcus besin zehirlenmesi 
vak'asini bildirmig oldugunu kaydetmektedirler. Yazarlar, zehirlen-
meye sebep olan bu sutler ile bu siitlerin elde edildigi siiriideki Mas-
titis'li ineklerden Staphylococcus'larm izole edilmig oldugunu bildirmig-
lerdir. Besin zehirlenmesine sebeb olan Staphylococcus'lerin lsiya direngli 
olan Entretoroxin'leri, pastorizasyon ile tahrip edilemediginden bu nev'i 
Besin intoxication'u vukua gelmistir. Eger Enterotoxigenic olan Staphy-
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lococcus'leri havi siit; bu bakterinin iiremesini saglayacak ko§ullarda 
bulundurulaeak olur ise; bakteri, toksinini siite vermis olacaktir. Artik 
boyle bir siit teki toksin degil pastorize edilmek, liatta belli bir siire basin? 
altinda dahi toksini tahrip edilemez. Bu taktirde bu siitiin igilmesi sonu 
Bakteriyel intoksikasyon §eklinde Besin zehirlenmesi vukua gelmi§ olur. 
Staphylococcus'lerin lsiya direngli olan Enterotoxin'lerinden miitevellit 
intoxication'larin siit, tereyag, krema, peynir, dondurma ve hatta ayran 
gibi siit men§eli miistahzarlarin tiiketilmesi sonu meydana geldigi bil-
dirilmektedir. 13. 7. 1960 giin ve 960 /607 sayih yazi ile Yeteriner Fakiil-
tesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kiirsiisiine; Aydin iline bagli £ine Sav-
ciligindan bir §ah.sm zehirlenmesine sebep olan 50k sert kivamda olan ma-
halli bir i§lem ile hazirlanan bir beyaz paynirin, aidiyeti ciheti ile aym 
fakiiltenin Besin Kontrolii ve Hijiyen Kiirsiisiine havalesi sonu OMUR-
TAG (1960) tarafmdan besin zehirlenmesi yoniinden yapilan bakteri-
yolojik analizinde, zehirlenme etkeni olarak plasmayi koagule eden bir 
Staphylococcus izole edilmi§tir. CHASON ve WAITE (1942: 390-391), 
tereyag yapildiktan sonra bakiye kalan ayrandan miitevellit bir zehir-
lenmede zehirlenme sebebi olarak izole ettigi bir Staphylococcus''u goster-
mistir. New-York Eyaleti Halk Saghgi Dairesinee yayinlanan saglik 
haberinde (1940: 104), bir kilisenin tertipledigi piknikte 80 ki§inin 46 
sinda 9 saat iginde Gastroenteritis acuta sypmtomlari ile karakterize edi-
len bir besin zehirlenmesinde bu piknikte yenmi? olan vanilyali dondur-
mamn yapilan bakteriyolojik muayenesinde bol miktarda Staphylococcus 
aureus ile Staphylococcus albus'un izole edilmi§ oldugu bildirilmektedir. 
MANDRY (1933: 44-68), dort sahsm yiyerek zehirlendikleri peynirden 
bir Hemolytic staphlococcus izole etmis oldugunu bildirmi§tir. 

13- S t r e p t o c o c c a l e n f e k s i y o n l a r : Genellikle siit veren hay-
v a n l a r d a k i Mastitis'lei Streptococcus agalactiae, Strept. equisimilis v e 

Strept. uberis"'den ileri gelir. Ancak bunlar insanlar i<jin patogen degil-
dirler. Fakat bazi ahvalde direkt veya indirekt kontakt sonu insanlarda 
Erysipelas (Yilancik), Bogaz enfeksiyonlari ve Scarlatina?yi y a p a n 

S hemolytic Streptococcus'ler ile kontaminasyon sonu husule gelen mas-
titis enfeksiyonlari, bu hayvanlarin siitleri ile bildirilen hastalik etken-
lerinin saglamlara da intikal ederek epidemileriri gikmasma sebep 
oldugu bildirilmistir. 

14- L e p t o s p i r o s i s : L e p t o s p i r a pomona ; siit i§leyen kay-
makhane ve peynirhanelerde gali§an i§gilerde goriildiigii bildirilmekte-
dir. Etken sigirlann Leptospirosis'inin acute systemic phase'i esnasinda 
siitte bulunur. Bu etkenin siitte bir kag saat ve sulandirilmi§ siitte ise bir 
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kas gun canli kalabildigi bildirilmektedir. Insanlarda kesin olarak bil-
dirilmi§ siit men'§eli leptospirosis yoktur. Etkenin sindirim \olu ile alini-
simn: bucca, pharynx ve oesophagus mukozalarinm penetrasyonu sureti 
ile oldugu kabul edilmektedir. 

15- T o x o p l a s m o s i s : BLOOD ve HENDERSON (1975; 
589); Toxoplasmosis'in insanlara enfekte siit ve etlerin yenmesi sonu eli-
menter yol ile de alindigini kaydetmektedirler. 

I I - 1) Siit ile ugragan Portor, hasta veya hastalik etkenini arizi 
olarak ta§iyan insanlarin 2) Veya hastalik etkenleri ile kontamine sula-
rin, siitgiiliikte kullanilan kaplan kontaminasyonuna sebep oldugu siit-
lerle bulasan hastaliklar; 

1 - Poliovirus'lar, 2 - Coxackie viruslar, 3 - ECHO viruslar gibi En-
teroviruslara dahil viruslar, 4 - Adenoviruslar grubuna dahil viruslar, 
5 - Muayyen noksanliklar ile karakterize edildigi igin Virolojik siniflan-
dirmada belli bir yere konulamayan viruslardan olan Infectious hepatitis 
virusu, 6 - Typhus abdominalis, 7 - Salmonella paratyphi, Salmonella 
schottmiilleri ve Salmonella typhimurium (aerytrycke) den miitevellit 
(paratyphoid fever) paratifo, 8 - Kolera (cholera: Asya kolerasi), 9 - Shi-
gellosis (Bacillary dysentery: Basilli dizanteri) 1 0 - Tuberculosis, 11 - Dif-
fer i (Diphthria: Ku§palazi), 1 2 - Staphylococcal enfeksiyonlar, 1 3 - Strep-
tococcal enfeksiyonlar (Scarlatina, Septik bogaz iltihaplari), 1 4 - Leptos-
piral enfeksiyonlar, 

1 - P o l i o v i r u s : tig sero tipi olan bu virus Picorna virus grubun-
daki, Enterovirus'lara dahildir. Virus feges ile disari atildigi ve oropha-
rengeal nahiyede bulundugundan, Oropharengeal yol ile 1ml a sin a miim-
kiin goriilmektedir. Ayrica enfeksiyonun alinmasinda fecal kontaminas-
yonun da rolii oldugu bildirilmektedir. Bundan ba§ka bula§mada bir 
gok hayvanlarin ve arthropodalann rolii oldugu bilinmektedir. Arthro-
podalardan hamam bocekleri ve sineklerin, virusu iizerinde tagidiklari 
tespit edilmi§tir. Hatta GUNDADOTTIR (1961: 453) 1961 de yaptigi 
galifmalarda virus'un bir sinek species'i iizerinde gogalabilecegini bil-
dirmigtir. TANNER ve TANNER (1953: 595-596-599) Poliomyelitisli 
siit sagici bir gocugun, siitii kontamine ederek Poliomyelitis'in bula§-
masina yol agtigina dair epidemiyolojik kayitlann bulundugunu bildir-
mektedirler. Bu nedenle siitgiiliikle igtigal eden portorlerin siitleri liulas-
tirmasi ile enfeksiyon alimr. Yazar siit istihsal eden bir giftlikte siit sagici-
si olan 16 ya^larindaki bir gocuga; ate§ ba§ ve bel agrisi, diarrhea 
symptomlari ile seyreden bir hastaliga yakalandiktan sonra hastalik 
symptomlarinin ilerlemesine ragmen siit sagimma devam ettirilmis oldu-
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guna ve neticede bu siitiin dagitildigi New-York'un Cotland mintika-
sinda yakla§ik 15.000 poliomyelitis vak'asinin gikmasina yol agmi§ 
oldugunu kaydetmiftir. 1927 de AYCOOCK (1927: 791-803), Ingiltere'de 
bir giftligin poliomyetilis ile bula§ik siitiinii igen 62 §ahsm poliomyelitis'e 
yakalandigiru biklirm.ektedir. 2 - Coxackie viruslara ait viral enfeksi-
yonlar ve 3- ECHO viruslar ile 4 - Adenovirus grubuna dahil viral enfek-
siyonlari almis insanlarm siitleri kontamine ettikleri ABDUSSALEM 
(1962: 15 tarafmdan bildirilmistir. 5 - Infectious hepatitis (Epidemic 
Jaundice: Epidemik sarilik: Catarrhal sarilik: Infective hepititis): 
Enfeksiyonun insanlara bula§masmda su veya siit rol oynar. Siitlere bu 
virus, temizlikte kullamlan kontam.ine sular araciligi ile bula§maktadir. 
Bu hastaligin etkeni olan virus, insanlarm acute catarrhal icterus''unu ya-
par. Hastalikta; ate§, anorexia (istahsizlilc), nausea (bulanti), vomitus 
(kusm.a), abdominal rahatsizliklar ve icterus goriiliir. Virusu hav'i mater-
yalin deney hayvanlarina ve embriyolu tavuk yumurtasina inokiilasyonu 
ile virusun iiretilmesi ba§ariya ulafilamamiijtir. Virus (-|- 56) C° de 30' 
(-70) C° de ise 16 ay canli kalmaktadir. Bu enfeksiyon, II. diinya har-
binde Amerikan askeri birlikleri arasinda ciddi bir sagbk problemi ola-
rak ortaya gikmi§tir. Hastalik; tevlit ettigi sarilik symptomlarindan do-
layi, Leptospiral sarilik ile karisir. Ancak Leptospiral sarihgm etkeni olan 
Leptospira icterohemorrhagiae Lept. grippo-tryphose, Lept. canicola, 
Lept. hebdomadis ve digei sero tiplerin kesin olarak izole edilmemesi 
halinde hastaligin Leptospiral sarilik olmadigi anla§ilmi§ olur. Enfeksi-
yoz hepatitis etkeni siitciiliikteki kaplarin temizliginde kullamlan kon-
tamine sular ile siitlere geger. Sularin kontaminasyonu hastalik etkeninin 
sindirim veya solunum sisteminden gikarilan sekrasyon veya ekskres-
yonlar ile vukua gelir. 1946 senesinde Amerika'nm Georgia eyaletinin 
2,390 nufuslu bir banliyosiinde hastaligin sutler ile yayilmi§ oldugu 
MURPHY, PATRIE ve WARK (1946: 169-173) tarafmdan tespit edil-
mi§tir. Bu olayda; hastaligin sebebi olan siitlerin i§lendigi yerdeki hiji-
yen §artlannin gok primitif oldugu, sagim,m yapildigi yerdeki temizlikte 
kullanilmakta olan suyun giktigi yerde bir sahra helasmin mevcut bu-
lungu ve bunu kidlanan ailelerden ikisinin enfeksiyiiz hepatitis'e yakalan-
malarindan 36 giin sonra bu salginin siitlerle yayildigi, ara^tiricilar tara-
fmdan tespit edilmi§tir. 6 - Typus abdominalis: Kara humma: Tifo: 
Enteric fever: Typhoid fever: Fievre typhoide: B i r n e v ' i Salmonellosis 
olmakla beraber daha ziyade spesifik ve tipik bir enfeksiyona verilmi§ 
bir isimdir. Thypus abdominalis de etken, Salmonella typhosa'dir. Enteric 
fever d e y i m i ; Sal. paratyphi A ve Sal. paratyphi B (Sal. schottmiillerij 
tarafmdan meydana getirilen enfeksiyonlarin tiimiinii kapsar. Bu et-
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kenler siite, ya portorler veya temizlikte ku)lamlan kontamine sular ile 
intikal eder. Mamafih bu nev'i kontaminasyon diger besin maddeleri 
igin de gegerlidir. Hastalik siitlerin pastorize edilmedigi devrelerde genis 
bir yayilma gostermigtir. BOWIE, KINLOCH ve SMITH (1926:444-
452) , dondurma yiyen yirmi iig kiginin Sal. schottmiillerVden miitevellit 
paratyphoid fever'e yakalandigim bildirmiglerdir. Bu giin bu hastalik da-
ha ziyade siit pastorizasyonunuri kabul edilmedigi veya pastorizasyonun 
uygulanmadigi mem.leketlerde goriilmektedir. Halen siit istihsalindeki lii-
jiyenik esaslarm uygulanmasi ve bu uygulamamn kontrol edilmesi siit gi-
selerinin sterilize ve siitlerin pastorize edilmesi, bu salginin siitlerle bulag-
masini tamamen onleyici tedbirler meyaninda zikredilebilir. ileri mem-
leketlerde besin maddelerini igleyen gahislarin, saglik durumlarinin kont-
rollerinde bunlarin tifo portorii olup olmadiklarina daii portorliik mua-
yeneleri yapilmaktadir. Portor olduklari saptanan gahislarin, besin mad-
delerini iglemelerine izin verilmemektedir. Bu durumu kanun hiikmii-
ne sokan bir gok vak'alar tip literatiiriine gegmig bulunmaktadir. Bina-
enalyh enfeksiyonun alinigi; besinsel olarak vukua gelmekte oldugundan, 
bu hal besin enfeksiyonu olarak kabul edilmektedir. BEKENN vc ED-
WARD (1944: 60-61), portor bir siitcii kadinin dokuz aydan fazla bir 
siire devam eden bir kara humma salginina sebep oldugunu, bu kadinin 
feges'inden Sal. typhosa izole etmek sureti ile tespit etmig olduklarini bil-
dirmiglerdir. TANNER ve TANNER (1953 : ), 1927 senesinde Mont-
real gehrinde pastorize edilmig siitlerin istihsalinden sonra Typhus ab-
dominalis vak'alarmin giktigini bildirmiglerdir. Yazarlar bu olayda pas-
torizasyon cihazini kontrol eden fabrika personelinin Sal. typhosa por-
torii bulundurdugunu tespit etmiglerdir. Amerika Birlegik Devletleri 
Saglik Bakanligmca; 1934 yili Agustos ve Eyliil ayi sonlarina dogru 
Bournemouh'un Borough ilgesinde 518 Typhus abdominalis vak'asi 
goriilmiig oldugu bildirilmigtir. Bu 518 Typhus abdominalis vak'asma, siit 
kaplarinin temizliginde kullanilan suyu, o civarda yagayan bir Sal. typ-
hosa portoriiniin kontamine etmesinin sebep oldugu bildirilmigtir. Sal. 
typhosa portorii olan gahislarin kontamine ettigi gig siitlerden yapilan 
peynir ve tereyaglarin, Typhus abdominalis epidemilerine sebep oldugu 
bir gok aragtiricilar tarafindan bildirilmigtir. Ancak yogurt ve kefir 
gibi fermente sutler iginde Salmonella'larm iireyemedigi yerli ve yabanci 
aragtiricilann galigmalari ile tespit edilmigtir. 7 - Salmonellosis: Salmo-
nella species'leri tarafindan meydana getirilen enfeksiyonlar: Burada 
yine Salmonella genusuna dahil olmakla beraber ayri speciesler tarafin-
dan meydana getirilen ve bu neden ile de iki ayri klinik tablo gosteren en-
feksiyonlar soz konusu olmaktadir. A) G a s t r o e n t e r i t i s gek l i : 
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Bu; 1-3 giinliik bir inkiibasyondan sonra iki giinden iig haftaya kadar 
devam eden akut mide barak iltihabina bagli kann agrilari, ate§, §iddetli 
diarrhea, ba§ agrisi, kusma gibi hastalik symptomlari ile beliren ve Sal. 
typhimurium, Sal. enteritidis veya Sal. derby ile bulasmis olan siit veya 
mamiilleri ile herhangi diger bir besin maddesinin yenmesi sonu meydana 
gelen bir hataliktir. Bu nev'i Salmonellosis'e besin zehirlenmesi de den-
mektedir. Bu enfeksiyonda, barsaklarm mukosa membrana'lari bakteri-
nin toksinlerinden dolayi irritasyona dugar olur. Ancak bu nev'i bir 
enfeksiyonda diger organlarda her hangi bir patolojik olay vukua gel-
medigi gibi bakteri kana da karismaz. B) S e p t i c e m i a § ek i l l e r i : Bu 
§ekil enfeksiyonda agiz yolu ile enfeksiyonun almmasi sonu, bakterinin 
erkenden kan devranini istila etmesi ile vukua gelir. Burada ekseriya 
bakteri sindirim kanalmda yerle§mez. Bakteri daha ziyade organizmaya 
geilis bir sekilde yayilarak fokal suprasyonlar, abseler ile meningitis, oste-
omyelitis, Pneumonia ve endocarditis'lere sebep olur. Bu nevi' enfeksiyon-
da Etiyolojik etken Sal. choleraesuis''Air. BLIX ve TESDAL (1928: 
689-707), Sal. typhimurium ile kontamine olmu§ peynirin yenmesinden 
miitevellit biri otuz dokuz, digeri ise yirmialti vak'adan miite§ekkil 
zehirlenme olayi bildirmi§lerdir. 8 - Ko l e r a : Kolera adi altinda Asya 
Kolerasi ve Kolera olmak iizeie etkenlerine gore iki sekil de kolera tef-
rik edilmektedir. Bunlardan; Asya Kolerasim meydana getiren etken 
Vibrio comma (V. cholerae); Koleranin etkeni olarak da Vibrio El-Tor 
(V. Comma var. haemolyticus) dur. Bu iki sekil arasinda semptomatoloji 
bakimindan bazi ayrintilar mevcuttur. Genellikle §iddetli bir diarrhea 
seklinde ince barsak epithelium'larinm pul pul dokiilmesi ile karak-
terize edilir. Siitlerin Vibro comma ile bula§masi bu etken ile kontamine 
olan sularin siitgiiliikte temizlik maksadi ile kullanilmasi sonucu vukua 
gelir. Keza portorlerde siitleri kontamine ederler. 9 - Sh i g e l l o s i s : Bu; 
Shigella genusu iginde Basilli dizanteri denen enteritis'i meydana ge-
tiren dort species vardir. a - Shigella dysenteriae, b- Shigella flexneri 
c - Shigella boydii, d - Shigella sonnei. Insanlar bu etkenlerden her birini, 
siit kaplarimn temizligi igin kullanilan ve bu etkenle kontamine olmuf 
olan sularla bula§mi§ siitlerden alir. 10- T u b e r c u l o s i s : Siitgiiliik ile 
ugrafan agik akciger Tuberculose'hi insanlarin, siitlerin kontaminasyo-
yonuna sebep oldugu bilinmektedir. 11- D i p t h e r i a : HAMMER ve 
BABEL (1957: 280) HUDRICH'in bir diphtheria epidemisinde yaptigi 
epidemiyolojik gah§ma sonu, bir siit pastorizasyonu fabrikasmda siit 
§i§elerinin kink olup olmadigini kontrol eden bir salisi Corynebacterium 
diphtheria portorii olarak tespit ettigini kaydetmektedir. 12- S t a p h y -
lococca l e n f e k s i y o n l a r i : Siitgiiliikle ugra§an ve bu etkeni taf iyan 
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§ahislarin kontamine ettigi; siit, dondurma, peynir, kaymak ve tereyag 
gibi siit mamiillerinin kontaminasyonu, bunlari tiiketen saglam insan-
larm bu enfeksiyon etkeni ile bula§masma sebep oldugu bildirilmekte-
dir. 13- S t r e p t o c o c c a l e n f e k s i y o n l a r : WATSON (1937: 1189-1193) 
1937 de 135 Scarlet fever ve 299 anjin vak 'as indan miite§ekkil siite bagl i 
bir salgin bildirmistir. Streptococcus haemolyticus''xm. \ dondurmada, hasta-
ligin yayilmasina sebep olabilecek kadar bir siire hayatiyetini muhafaza 
ettigi tespit edilmistir. RAMSEY (1925: 669-681), 1925 de Scarlatina''-
dan karantina altinda bulunan bir dondurmacmin hastaligin ba^langi-
cindan iig giin sonra yapmi§ oldugu bir dondurma, Amerika'nm Mic-
higan eyaletinde 116 ve civarindaki koylerde 12 scarlatina vak'asinin 
gikmasina sebep oldugunu kaydctmi§tir. 14- L e p t o s p i r o s i s : Siit-
lerin bu enfeksiyona ait etkenler ile bula§masi hijiyenik olmayan su-
larin, siitciiliikte temizlik maksadi ile kullamlmasi neticesi vukua gelirse 
de bu hemen hemen pek az ihtimal verilebilecek bir bula^ma §eklidir. 

StJT YA&I DI§INDA Dl&ER HAYVANSAL YACLAR 

Bunlarin T. C. Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi (1952 : 22-25) 
tarafmdan tanimlamalari afjagidaki §ekilde yapilmi§tir: Ham ig ve kuy-
ruk yaglan, domuz yaglan, Madde 90). Ham ig ve kuyruk yaglan; 
sjhhatli kasaplik hayvanlarm muhtelif yagli uzuvlanndan mihaniki 
bir surette ayrilan yaglardir. Bu yaglar sigir ig yagi, koyun kuyruk yagi, 
koyun bobrek yagi, domuz yagi gibi elde edildikleri uzvun ve hayvanin 
ismi ile adlandirilip taze olarak satiliga gikarilirlar. Deri kazintilarindan 
elde edilen yaglann yemeklik yag olarak satisi yasaktir. Eritilmi§ ig ve 
kuyruk yaglar Madde 92) Sihhatli kasaplik hayvanlarm ig ve kuyruk 
yaglarinin eritilerek yagdan gayri nesiglerden ve yabanci unsurlardan 
tamamiyle ayrilmasi ile elde edilen yaglardir. Bu yaglar tedarik edildik 
leri hayvanin ve uzuv ismininde ilavesiyle eritilmis sigir ig yagi veya 
eritilmi§ koyun kuyruk yagi diye adlandirdirlar. Madde 93) Ertilmi§ ig 
ve kuyruk yaglan ozel koku, renk ve lezzette olacaklardir. Terkiplerin-
deki saf yag miktan % 96 dan a§agi olmiyacak. Tuz miktari tuzsuz 
olanlarda % 0.2 de ve tuzlu olanlardan % 2 den, asiditeleri de % 2 
dereceden fazla bulunmiyacaktir. Iginde hayvanin uzuv veya nesig par-
galari bulunmiyacak zararsiz da olsa herhangi bir kimyevi maddeyi ve 
yabanci bir yagi ve deri kazinti yaglarmi ihtiva etmiyecekler ve hig bir 
boya ile boyanmi§ olmiyacaklardir. Rafine Hayvan yaglan: Madde 95) 
Sihhatli kasaplik hayvanlarm ig ve kuyruk yaglarinin eritilerek yagdan 
bafka nesig ve uzuv pargalarmdan tamamiyle temizlendikten sonra (36) 
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derece altinda erimis olarak kalan kisimlarmin bu derecenin iistiinde ka-
tilasan kisimlanndan ayrilmasiyle elde edilerek ozel koku ve lezzet-
lerinin tamamiyle izalesi ve asiditelerinin tadili igin fizik ve kimyevi bir 
i§lemeye tabi tutulmak suretiyle istihsal edilen yaglara rafina hayvan 
yagi denir. Bu yaglar rafine kuyruk yagi, rafina ig yagi gibi tedarik 
edildikleri hayvanlarin isimlerinin ilavesiyle adlandirilarak satisa gika-
rilirlar. 

H a y v a n i M a r g a r i n l e r : Madde 100). Sihhatli kasaplik hayvanla-
rin yaglarmin hararetle eritilip yagdan gayri nesig ve uzuv pargalarin-
dan ve yabanci diger unsurlarman tamamiyle temizlendikten sonra aza-
mi 32 hararet derecesinde kristalize edilerek bu derecede mayi halinde 
bulunan yag kismmin (oleo'nun) yine bu derecede olan yag kisimla-
nndan 28-30 derecede yapilan presyronla aynlip koku ve lezzetlerinin 
tamamiyle izalesi ve asiditelerinin tadili igin fiziki ve kimyevi rafine 
ameliyesine tabi tutulduktan sonra veyahut bu rafine edilmis oleo 
igine 119 uncu madde geregince rafine edilmi§ yemeklik nebati yaglarla 
veya sertle§tirilmi§ yemeklik nebati yaglarla kari§tirildiktan sonra 
margarin tekniginin icabettirdigi tarzda normal veya yagi ahnmi§ pas-
torize sutler veyahut krema ile yayiklanip emmiilsiyona edilerek tereyagi 
manzara, lezzet ve kivamini haiz olacak surette hususi bir telinik ile 
islenerek elde edilen yiiksek kaliteli yaglara margarin ismi veriliyor. 

O l e o m a r g a r i n : Bu isim altmdaki yaglar; degi§ik miktarda hindis-
tan cevizi yagi veya liurma gekirdegi yagi ile sigir ig yagi veya domuz 
yagi veyahut hidrojene edilmis pamuk tohumu yagi stearini ile pamuk 
tohumu ve rayiha vermek igin az miktar tatli krema veya tereyag ve 
margarine ile homogenize edilmek suretiyle yapilmi§ olan bir yagdir. 
Buna ayni zamanda M a r g a r i n de denmektedir. 

B i t k i s e l Y a g l a r : Bunlarin tanimlanmasi ve siniflandirilmasi 
Saglik v Sosyal Yardim Bakanligi (1952; 27-31) tarafindan agagidaki 
§ekilde yapilmi§tir. 

I - Dogrudan dogmya veya siiziildiikten sonra kullanilan tabii 
yaglar; zeytin yaglan 

Madde 111). Insan gidasi olarak kullanilan nebati yaglar: Bazi 
nebatlarm dane, meyva gibi gefitli kisimlanndan mihaniki usullerle gi-
kartilarak; 

A ) Dogrudan dogruya veya siiziildiikten sonra kullanilan tabii nebati 

yaglar. 
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B ) Rafine nebati yaglar, 

C) Hidrojene sertle§tirilmi§ nebati yaglar, 

D ) Nebati margarinler, 

olmak iizere 4 sinifa ayrilirlar. 

Madde 112). Bazi nebatlann meyva, tohum, gekirdek gibi kisim-
larindan ezilip sizdirilmak suretiyle r;ikartilan mayi yaglara nebati 
yemeklik yag denilir. Bunlar zeytinyagi, susamyagi, pamukyagi gibi 
(jikarildiklari nebatin ismi ile adlandirilarak satilirlar: 

Madde 113). Zeytinyaglari siizme, ekstra ekstra, ekstra, birinci ye-
meklik, ikinci yemeklik Oiinak iizere 5 sinifa ayrilirlar. 

I I - R a f i n e Neba t i Y a g l a r : Madde 1118). Tortulu, bulanik, 
renkleri bozulmug, lezzetleri acim.is veya kokulari agirlagmig nebati 
yaglarin, yenilmclerinde hig bir mahzur meydana getirmeyecek usullerle 
bir tasfiyeye tabi tutularak her tiirlii bozukluklarinin lslahi ile elde edilen 
nebati yaglara; (rafine nebati yaglar) denir. Bu yaglar, rafine zeytin-
yagi, rafine susamyagi gibi istihsal edildikleri nebatin isminin ilavesi 
ile adlandirilarak satilirlar. Hindistan cevizinden rafine edilerek elde 
de edilen kati kivamli rafine yagi vejetalin (kokoyagi) ve hurmadan elde 
edilen rafine yagada palm yagi ismi verilir. 

I I I - H i d r o j e n l e s e r t l e g t i r i l m i g b i t k i s e l y a g l a r : Madde 
123). Adi derecede mayi halinde bulunan nebati yaglarin rafine edildik-
ten sonra hususi bir teknik ile hidrojene edilerek kivamlannm sertleg-
tirilmesi ile elde edilen kati yaglara hidrojene edilmig nebati yaglar derler. 
B u y a g l a r , (Hidrojene pamukyagi) v e y a h u t (sertle§tirilmi§ pamukyagi), 
(Hidrojene susam yagi) veyahut (sertle$tirildi§ susam yagi) gibi istihsal 
edildikleri nebatin isminin ilavesi ile adandirilarak satilir. 

IV- B i t k i s e l M a r g a r i n l e r : Madde 128). Tamamiyle rafine 
edildikten ve icabinda hidrojenle sertlegtirildikten sonra, normal veya 
yagi alinmig, pastorize siitlerle veya krema ile (jalkalanmak suretiyle 
lezzet, manzara, kivam, bakimmdan tereyag vasiflarmi ihtiva edecek 
surette iglenmig yiiksek kaliteli nebati yagla ia (nebati margarin) denir. 
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SU t)Rt)NLERl 

Su iiriinlerinin onemi: 

Su uriinleri en degerli hayvansal protein kaynagi olan besinlerdir. 
1969 yilinda diinya balik istihsali 65.000.000 ton Tiirkiye'nin yillik 
balik istihsalininde 70.000 ton oldugu bildirilmi§tir. Bunun ile beraber 
Tiirkiye diinya balik istihsalinde 37. ci sirayi i§gal etmektedir. Tiirkiye 
de 1969 da 7 milyon balikgi aile niifusu bulunup, 750 balikgi koyii mev-
cut oldugu bildirilmigtir. Fakat bir gok sebeplerden otiirii yurdumuz ba-
likgiligma gereken onem verilememigtir. 

Su iiriinlerinden soz ederken bunlarin hayvanlar toplulugundaki 
yeri ve klasifikasyonlari, anatomileri, biyolojileri, insan besin maddesi 
olarak degeri, tiiketilebilecek tiirlii i§lenme §ekilleri ve besin hijiyeni ile 
ili§kilerinin bilinmesi gerekir. Bundan dolayi da taze veya i§lenmi§ su 
iiriinlerinin bozulma veya zehirlenmeler bakimindan yapilacak kontrol 
veya analiz metodlannin bilinmesi insan saghgmin korunmasi bakimin-
dan bilhassa onemlidir. Ayriea ekonomik agidan yabanci memleketlerle 
memleketimiz yasasal mevzuatinin elestirilmesi gerekmektedir. Besin 
maddesi olarak yararlandigmuz ve yasamlariru suda siirdiiren canlilar 
tatli veya tuzlu sularda olmak iizere; 1 - Denizler, 2 - Goller, 3 - Nehirler 
gibi iig degifik ortamda yasarlar. 

Suiiriinleri, 1) B a l i k l a r , 2) K a b u k l u l a r ile bir de 3) E t i y e n e n 
d i ge r c a n l i l a r olmak iizere iig katagoriye boliiniirler. Baliklar da mor-
folojik ozelliklerine gore 1) yuvarlak, 2) yassi baliklar olmak iizere ikiye 
ayrilirlar. 

Kabuklu deniz hayvanlari da 1) c r u s t a c e a , 2) mo l l u ska ' l a r ol-
mak iizere iki ayri grupta tetkik edilirler. Moluska'larda 1) B i v a l v e 
ve 2) U n i v a l v e olmak iizere ikiye ayrilirlar. 
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BALIKLARIN ZOOOLOJlDEKI YERI 

V e r t e b r a t a 

Klassis : P i s s c e s (Baliklar) 

Subklassis: 1 - E l a s m o b r a n c h i i grubundaki baliklann iskelet 
yapdan cartilago (kikirdak) tabiatindadir. 2 - T e l e o s t o m i grubundaki 
baliklann iskelet yapi lan kemik dokusu tabiatindadir. 

YENlLEBlLEN BALIKLARIN GENEL 
MORFOLOjlLERl 

Muhtelif nev'i baliklari; galsamalari, galsama mahfazalari, lateral 
gizgileri, yiizgeg, sakallarinin muayyen karakterleri, bigim, renk ve ayi-
nei diger bazi ozellikleri yardimi ile tanimak ve birbirinden ayrrmak 
miimkiin olur. Baliklarda mevcut galsamalar; bunlarin respirasyon or-
ganidir. Bunlar ba§m her iki tarafinda bulunan son derece vaskiiler 
organlardir. Agza giien su, galsamalar arasindan gegtigi esnada sudaki 
mevcut oksijen, kan dola§imina kari§mi§ olur. Bu fizyolojik olay sonu 
agizdan girmif olan su, galsama araliklari yolu ile baligi terkeder. Bu gal-
sama araliklari, galsama kapaklarmm hemen arkasmda bulunan men-
fezlerdir. Tupana (Vatoz: Folya: Rina baligi) veya Be§ Parmak baligi 
gibi kikirdakli tip baliklarda, mutad galsama aperturalan yerine bir 
takim menfezler vardir. Bu menfezler (yariklar) be§ adet olup ba§in 
alta bakan kismmin her iki tarafinda bulunurlar. Bir kisim baliklarda 
galsama mahfazasi, kemigimsi bir yapidadir. Diger bir kismin da ise 
bu galsama mahfazasi kartilaginoz ve kolayca tanmabilen bazi ozellikler 
gosterirler. Ornegin; Dil baligimn galsama mahfazasmm altin sarisi ren-
ginde olan bir kenari vardir. Halbuki levrek bahginda (Labrax labrax) 
galsama mahfazasinin arka goriiniifii iki kiit gikinti (tiiberkiil) teskil 
edecek §ekilde uzami§tir. 

Lateral gizgi bir seri delinmif pullar ihtiva eder ki, bunlar baligin 
ba§mdan kuyruguna kadar yan tarafi boyunca uzanan bir kanal veya 
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boruyu orterler. Yilan baligi ve kedi baligi gibi pulsuz olan balildarda da 
keza lateral gizgi mevcuttur. Bu kanal kaygin ve yapiskan bir madde ile 
doludur. Bu kanal bir duygu organidir. Bu organin aracihgi ile baliklar 
denizlerdeki gelgit olayimn sebep oldugu ceryan degifikliklerinden ve 
diger olaylardan liaberdar olurlar. Bu lateral gizgi aym zamanda balik-
lann ayrimmda yararlanilan morfolojik bir ozellik gosterir. Megrim 
denen bir nev'i yassi balikda bu lateral gizgi, pektoral )>iizgeg iizerinde bir 
yarim daire §eklinde kavis resmeder. Dil (Dere pisisi) baliginda lateral 
gizgi pek gok sayida kiigiik ignecikleri ihtiva eder. Parmak ueu; baligin 
kuyrugundan ba§ina dogru hareket ettirilirse, bu dikenler kolayca his-
dilebilir. 

Mekanik olarak baliklann yiizgegleri ku§Iarin kanatlari ile kiyas 
edilebilir. Baliklar yiizgegleri araciligi ile hareket eder, dengelerini sag-
lar ve kendilerini sevk ve idare ederler. Bu yiizgegler, yapi lan itibariyle 
gift veya tek olabilirler. Yiizgegler, genellikle kemigimsi yiizgeg kilgik-
lan ile takviye edilmi§lerdir. Pektoral ve Pelvik (ventral) yiizgegler gift; 
dorsal, caudal (kavdal) ve anal yiizgegler ise tektir. Silindir §eklindeki ba-
liklarda yiizgegler genellikle ayri ve miistakildir. Fakat dil, pisi baligi veya 
kalkan baligi gibi yassi baliklarda dorsal ve anal yiizgegler uzun olup, 
ba§tan kuyruga kadar uzayip gider. 

Sakal, kartilaginoz bir uzanti olup, alt geneye baghdir. Bu; baligin 
gidasim ara^tirmasmda ona yardimci olan bir duygu organidir. Genellik 
ile tek olur ise de Mullus barbatus (Barbunya) da gifttir. 

Baliklann arzettikleri renkler gok tipiktir. Bu hal dogal tesirlerin 
sonucu olarak meydana gelir. (Jevresel renk, is< ve derinlik bu tesirler 
arasindadir. CevTesel renge adaptasyon; dogal kamuflaj kaidesidir. Bu 
tabiat kurali olan kamuflaja; kara, hava ve denizde ya§ayan hayvan-
larin hepsi uymak zorundadirlar. Bu hal denizde ya§ayan canhlarda daha 
da enteresandn. Ornegin; Dil veya Pisi baligi, Britanya adalan civannda 
bulundugu zaman koyu yesil veya esmer renk gosterir; ve iizerinde meb-
zul; deniz alti bitkilerine uyan bariz turuncu lekeler bulunur. Fakat bit-
kileri az veya daha kaba olan Izlanda sularmdaki Pisi baliginin rengi ise 
gri-siyah ve benekleri de siyahtir. Tropik mintikalardaki baliklar parlak 
renktedir. Halbuki soguk mmtikadaki baliklar koyu renktedirler. Suyun 
yiizeyine yakm ya§ayan f^aga, Ringa ve Uskumru gibi kiigiik variyeteleri 
ihtiva eden Pelagic baliklar parlak olarak desenlenmi^lerdir. Fakat mu-
tad ya§ama derinlikleri 100 veya daha fazla kulag olan biiyiik pisi baligi 
(Halibut) veya Kuzey denizlerine mahsus morina bahgina benzer Molva 
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vulgaris baligi gibi Demersal veya derin deniz baliklarmm goriiniigleri 
pek az gekicidir. 

Baliklarda mevcut muhtelif igaretler, bunlarin birbirlerinden tefri-
kine yardmx eder. Mezit baligmda §ekil (7) de goriildiigii gibi pektoral 

yiizgecin gerisinde siyah bir "leke" bulunur. Halbuki Merlanos (Mezgit) 

baligmda bu tefrik edici (leke) igaret, §ekil (8) de goriildiigii gibi pektoral 
yiizgecin kaidesinde bulunur. 

Babklarin i<; organlarinm onemli bir karakteri de barsaklara mer-
but olan bir gok sayida pyloris uzantilarinin mevcut olmasidir. Bunlarin 
gorevi barsaklarin emme kudretini artirmaktir. Bunlar keza bir yag de-
posu vazifesi goriirler. Baliklarm sperma ve yumurtalarmin tegekkiil 
edecegi zaman, bu yagm miktarmda biiyiik degigiklik meydana gelir. 
Bahklar sperm ve yumurtalarini dokmeye basladigi zaman bu istitalerin 
yag mulitevasmda agikar bir azalma goriiliir. Sperm erkek baliklarda, 
miiteaddit ovumlan ihtiva eden yumurta ise, disi baliklarda bulunur. 

A- Y u v a r l a k b a l i k l a r : Bunlar gekil (9) daki gibi yuvarlak bir 
goriiniise sahiptirler. Bunlarin viicut yapilan kismen silindirik ve hafif 
bir gekilde yassi olup, kuyruga dogru da tedricen incelirler. Morina ve 
Ringa baliklan bunlarin tipik orneklerini teskil ederler. Yuvarlak balik-
larin liemen hepsi iig dorsal, iki anal bir, kavdal ve birer gift pektoral 

§ekil 7. Mezit (Gadus aleglefinus) 

§ekil 8. Merlanos (Mezgit: Merlangus vulgaris) 
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ve ventral (pelvik) yiizgeg ihtiva ederler. Yetral yiizgegler bogaz veya 
toraks nahiyesinde, pektoral yiizgeglerin altmda ve biraz oniinde bu-
lunurlar. Yiizgeg §ualari yumu§ak ve dikensizdir. Morina , Mezit, Mer-
lanos baliklarimn iist geneleri alt genelerinden daha uzundur. Fakat 
Morina, Siyah morina ve Morina familyasmdan olan Pollak'da alt gene 
daha uzundur. 

B - Y a s s i B a l i k l a r : Bunlar ya; a) Pisi (§ekil 16) ve dil (§ekil 14) 
baligi gibi yanlardan basik ve asimetrik veya b) Bes parmak baligi veya 
tirpana (§ekil 10) de oldugu gibi yukardan basilmi§ ve simetrik halde 
olabilirler. 

a) Bu grup altmda siniflandirilan yassi baliklar, kiigiiciik bir yu-
murtadan meydana gelirler. Bir disi pisi baligi 500.000 ve bir disi kalkan 
baligi da yalniz bir yumurtlama mevsimi igin 9 milyon kadar yumurta 
yumurtlar. Yumurta gatladigi zaman, ergin olmayan yassi balik, karin 
kismina merbut bir yumurta kesesi ile silindirik bigimde olarak yuvarlak 
baliklardan birini andirir. Uzerinde gok ara§tirma yapilmi§ Pisi bah-
ginda, yumurta kesesi bir hafta sonra absorbe edilmis olur ve balik kendi 
gidasmi bulmaga b a si ar. Yakl a 51k olarak 21 giin sonra balik, bir cm. uzun-
lugundadir. Bu siire esnasinda her ne kadar baligm viicudu geli§mi§ ise 
de el'an bir yuvarlak baligi andirir. Bundan sonra belli bir anatomik 
degi§iklik meydana gelir. Bafin anterior kismindaki kemikler biikiil-
mege ba§lar ve bu sirada balik yuvarlakligini kaybeder. Bunun sonucu 
olarak sol goz yavafga ba§m iist tarafma dogru hareket eder ve yakla^ik 
olarak 45 giinde tam sag goz arkasindaki daimi yerine ulafarak, ba§m 
sag tarafina vasil olur. Bu miiddet esnasinda keza yiizme durumu da 
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degisir. Nihayet balik sol tarafi iizerinde tamamen yiiziinceye kadar iist 
kenara sola dogru meyleder. Artik alt taraf olan bu yiiz, bir kag hafta 
iginde pigmentasyonunu kaybederek beyazimsi bir renk alir. Fakat 
iist taraf olmu§ olan sag taraf, kendi dogal rengini muhafaza eder. Bu 
morfolojik degisiklikler tamamlandiginda balik yakla§ik olarak 2.5 cm. 
uzunluktadir. Balik artik sol tarafi iizerinde hem yiizer ve hem de istira-
hat eder. Yassi baliklann gogunda, pisi baliklarindakinin ayni tarzda, 
sol goz sag taraf iizerinde geger. Fakat kalkan, Qivisiz kalkan ve Megrim 
denen bir nev'i dil baligi dahil, bazi baliklarda bu morfolojik degi§iklik 
tersinedir. Yani bunlarda sag goz, sol tarafa geger; ayni zamanda sag 
taraf alt yiiz olur ve pigmentasyonunu kaybeder. Normal olarak sag 
tarafa donen yassi baliklarda ara sira sola donen orneklere tesadiif edi-
lebilir. Bu hal Pleuronectidae familyasindan Flounder denen bir nev'i 
dil baligmda oldukga umumidir. Anormal geli§im sonu bazan baliklann 
alt yiizleri keza renkli olabilir. 

b) Bu gruptaki baliklarda, ornegin Tirpana ve Vatos gibi balik-
lann Larvalari biiyiik yumurtalardan gikar. Her bir yumurta 10-12 cm. 
kadar uzunlukta dikdortgen bigimindedir. Her bir kosesinde 2.5 - 5 cm. 
uzunlukta boynuz benzeri gikinti bulunur. Olgun di§inin yumurtalama 
mevsimi siiresince giinde bu yumurtalardan iki tane yumurtladigi kabul 
edilir. Yumurtadan yeni gikan larvanin diiz bir disk §eklinde govde ile 
ince uzun bir kuyrugu vardir. Fakat olgunluga eri§mek igin geli§mesi sii-
resince gene te§ekkiiliilatinin hemen arkasinda ve ba§in iistiinde her iki 
tarafta bulunan gozlerin durumu ile baligin yiizme durumunda bir degi-
§iklik yoktur. Yalniz dikkati geken degi§iklik kuyrugun goze garpacak 
bir derecede kiigiilmesidir. 

Baliklann Fizyolojisi 

B a l i k l a r d a d u y u o r g a n l a r i : Baliklar iyi geli§mi§ b'r sinir 
sistemine sahiptirler. Baligin biitiin viicut hareketleri; Cerebrum (beyin) 
Medulla spinalis (cordo spinalis) ve sinirlerinin tam bir koordine gali§-
masi ile saglanir. Ancak baliklann biitiin duyu organlari, diger canli-
lardaki anlamda geli§mi§ degildir. Bununla beraber baliklar gorme, duy-
ma, dokunma, tatma ve koku alma duyularina sahiptirler. 

B a l i k l a r d a s i n d i r i m s i s t em i : Sindirim borusu agizla ba§lar 
ve kann altmda anus'la sona erer. Baliklarda agiz, her nev'in beslenme 
tarzina uygun olarak te§ekkiil etmistir. Ornegin; deniz kabuklulari ile 
beslenen Kedi baliginin agiz yapisi, normal balik agzina nazaran gok 
sert yapidadir. Bu suretle gok sert deniz kabuklularmi kolayca kirabil-
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mektedir. Balik yemekle geginen soylarin genif ve kuvvetli olan agiz-
lari, di§lerle donatilmi§tir. Agizda bulunan dialer koklli degildir. Balik-
larda dil, diger eanlilarda oldugu gibi asla bir gikinti yapmaz. Baliklarda 
dil ancak bir tat organi gorevini gorebilme yetenegindedir. Agizdan alinan 
besin maddesi, bogazdan Gaster'e geger. Baliklarda Gaster U §eklinde 
bir organdir. Bu U §eklindeki organ baligin agzina doniip ig biikey bir 
kismi ihtiva eder. Besin maddesi mideden barsaklara sivi halinde assimi-
lasyona hazir olarak geger. Barsak, Karaciger ve Pankreas'a bir veya bir 
kag ductus ile baglantilidir. Bu ductuslardan sindirim salgilan intesti-
num'a akar. Baliklann da karacigerinde Vesica fel vardir. Lien de gaster 
ile baglantilidir. Intestinumdan sonra Rectum veya Colon gelir. Colon, 
besin maddeleri artiklarmin di§ariya atilmasini saglayan anus ile son bu-
lur. Gaster'in Pyloris'e ait kismi degifik §ekil ve sayida sagagimsi kor gi-
rintiler (caecum J halindedir. Pyloric caeca adi verilen bu kor girintilerin 
funksiyonu heniiz tamamiyle aydinlatilamamiftir. Ancak bunlarin sin-
dirim sekresyonu imal etmege yaradigi talimin edilmektedir. 

B a l i k l a r d a be s l enme : Baliklann beslenmeleri; bunlarin nev'-
ilerine gore degi§iktir. Bir kisim baliklar denizdeki planktonlarla, bazilari 
midye, istiridye gibi deniz kabuklulari ile diger bir kisim baliklarda ken-
dilerinden gok daha kiigiik baliklarla, bir kismi da insan dahil, avim 
pargalayarak yemek suretiyle geginirler. 

B a l i k l a r d a So lunum: Baliklarda solunum, suyun igindeki oksi-
jenin balik tarafmdan ahnmasi sureti ile yapilir. Bunun igin baliklarda 
agiz agilarak su Pharynx'e emilir; akabinde kapanarak Pharynx'in 
kontraksiyonu ile su, galsamalara sevkedilir. Bundan sonra su, galsama 
menfezlerinden disari atilir. Galsamalardaki gok ince kan damarlannin 
iizerinden gegmekte olan sudaki oksijen ayrilarak kana gegerken kandaki 
artik maddelei (gazlar) de su tarafmdan absorbe edilmis ve dolayisi ile 
di§ari atdrrns olur. Baliklar sudan gikarildiklarinda, galsamalardaki su 
siir'atle kurudugundan, kisa bir siire iginde oliirler. Fakat bazi balik-
larda ve ornegin yilan baliklarinda galsamalar hemen tamamiyle kapa-
lidirlar. Bundan dolayi da bu nevi baliklar sudan gikarildiktan bir siire 
sonra dahi yasayabil irler. (^iinkii bunlarin galsamalarinda yeteri mik-
tarda su bulunur. Tirpana ve Vatoz gibi baliklann dahil oldugu familya-
daki baliklarda; agiz basm altinda bulunur. Bu baliklar denizin dibinde 
istirahat ettiklerinde, solunum igin giigliik gekebilirler. Bunun bertaraf 
edilmesi igin; su, lier bir goz arkasmda bulunan solunum deliklerinden 
ahnir. Kopek baliklarinda galsama delikleri, ba§in arkasina bir seri di-
limler ihtiva eder. Tirpana ve Vatoz baliginda, galsama delikleri ba§in 
alt tarafmda dilimler halindedir. 

136 



B a l i k l a r d a Dol len ine : Bahklarda dolerme organlari; di§ilerdc 
ovarium veya yumurtalar, erkeklerde Testis veya balik nefsinden (sperm) 
miite§ekkilair. Pek 50k balik nev'i yumurta dokmek sureti ile gogalir. 
Di§i baliklar bir ka<; milyon yumurtayi bir seferde yumurtlarlar. Erkek 
baliklar da bunlarin iizerine, kendilerindeki balik nefsini bo§alttiktan 
sonra dcllenme olayi meydana gelmis olur. Pek gok baliklarin yumurta-
lari pelajiktir. Bundan dolayi bunlar degisik lsidaki sular ile kar§i kargiya 
geldiklerinden ve bir gok baliklara da yem olduklarmdan, gok fazla telefat 
verirler. Ringa bahgi demersal olarak yumurtlar ve yumurtalarini de-
niz tabaninm dip kismina yerle§tirir. Bu yumurta yapiskan bir madde 
ile ortiilii olup, yumurtamn denizin dibine yapisik kalmasina sebep olur. 
Kopek bahklarinin muayyen bazi tipleri ile tirpana ve vatoz baliginin 
dahil oldugu familyanin disileri umumi §ekilde yumurtlar ise de, yumur-
ta te§ekkiil etmeden evvel di§i balik, erkek balik tarafindan fekonde edi-
lir. Sonra disi balik, sig sularda (jifter sifter olmak iizere seri halinde 
yumurtlar. Bunlarin yumurtalan bir kese seklinde olup, her iki nihaye-
tinde iki boynuz vardir. Benekli kopek baliklarimn yumurtalannda, bu 
boynuzlar asmalann sarilmaga yatayan kisimlan gibi uzantilara sahip-
tir. Yumurta bunlarla ot veya diger cisimlere tutunur. Bir kisim kopek 
baliklari da yavrulamak suretiyle gogalirlar. 

B a l i k l a r d a k a s dokusu : Baliklarin musculus'leri; bir adele lifi 
halinde, baligin govdesi boyunca uzanir. 

PELAJ lK VE DEMERSAL BALIKLAR 

Baliklar biyolojik veya fizyolojik yapi veya ko§ullari geregi, deniz-
lerin yiizey veya derin kisimlannda ya§arlar. Ayrica bir kisimlan da go-
be baliklardir. Baliklar liava keseleri araciligi ile suyun muhtelif derinlk-
lerindeki degisik basinglara kar§i dengelerini saglarlar. Baliklr su iginde 
vasadiklari derinliklere veya ya§ayi§ tarzlarma gore isim alirlar. Aeik 
denizlerde yafayan veya goq eden baliklara pelajik baliklar denir. 
Bunlar hayat lan boyunca su yiiziinde veya su viiziine yakin yerde ya§ar-
lar. Fakat bunlarin bazan yumurtlayacaklari zaman, su yiiziinden 90-120 
kula§ derinliklere kadar inmi§ olduklari; Trol ile Ringa avlamada ekseiiya 
rastlanmaktadir. Diinya balikcjiliginda pelajik baliklar olarak; Ringa 
Sardalya, Uskumru ve Qaga baliklari bilinmektedir. Bu baliklarin avlanil-
masi i?in, gogunlukla modifiye edilmi? bir nev'i direksiz dalyan (drift) 
dan yararlanilmaktadn. Yurdumuz Pelajik baliklari meyaninda Is-
tavrit (Trachurus trachurus), Liifer (Potamus saltatrix)., Orkino* (Thun-
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nus thynus), Torik-Palamut (Sarda sarda), Kiliq (Xiphias gladius), 
Hamsi (Engraulis encrasicolus), Kolyos (Scomber colias), Uskumru (Sc 
ber scomber), Sardalya (Clupea pilchardus), Giimii§ (Atherina presby-
ter), Kefal, Merzin zikredilebilir. 

Denizlerin dip veya dibe yakin kisimlarinda yagayan baliklara 
Demersal baliklar denir. Bu nev'i baliklar trol (trow) ile avlanirlar. Bu 
babklar; Morina, Mezit, §imal morinasi ile diger bir gok yassi bahk 
nev'ileridirler. Demersal bahklarin kaliteleri, bozulmadan uzun zaman 
dayanabilir. Bundan dolayi da balikgilikta pelajik bahklardan iistiin 
tutulurlar. Bu demersal baliklar grubunda en ziyade kalitcsini muhafaza 
eden baliklar, yassi baliklardir. Yassi baliklardan kalitesini en iyi muha-
faza eden balik; Halibut denen yassi baliktir. Memleketimiz demersal 
baliklari meyaninda, kalkan (Rhombus maximus), Barbunya (Mullus 
barbatus), Mercan (Pagellus erythrinus), Tekir (Mullus sermuletus), 
Sinagrit (Pagrus vulgaris), Berlam (Merlussius merlussius), Mezit 
(Gadus aeglefinus) gibi baliklar zikredilebilir. 

EKONOMlK DEGERI OLAN BALIK TURLERl 

Bu kitapta; her bir balik tiirii hakkinda bilgi verilirken; bunlarin 
gerek diinya ve gerekse yurdumuz balikgihk ekonomisinde yer almig 
olanlari goz oniine ahnmigtir. Bundan dolayi da bu kitapta OMURTAG 
ve OMURTAG (1968: 14-36) tarafindan takip edilen sira esas alinmigtir. 
Buna gore demersal, pelajik, yumurtlamak igin nehirlere gogeden ve 
yurdumuz tatli su baliklari bu diizende esas alinmigtir. Ancak Demer-
sal baliklarda yine OMURTAG ve OMURTAG (1968:14-36) tarafindan 
takip edilen sirada yine bunlarin genel gekilleri goz oniinde bulundurul-
mugtur. Bu neden ile de once yassi demersal ve sonra yuvarlak demersal 
baliklar bildirilmigtir. Burada evvela simetrik ve sonra asimetrik baliklar 
hakkmda bilgi verilecektir. Ayrica bu sirada ayricalik goz oniinde tutul-
mayarak evvela sag tarafi ve sonra sol tarafi iizerine yiizen baliklar 
yer almig bulunmaktadir. 

DEMERSAL BALIKLAR 

Yassi Demersal Baliklar 

A) S i m e t r i k o lan y a s s i d e m e r s a l b a l i k l a r : 

B u r a d a , Raia batis (Tirpana) ve Raia clavata (Vatoz), Angler 
ve Monkfish denen baliklar ele alirnnistir. 

138 



T i r p a n a ( R a i a b a t i s ) : Bunlarda lateral gizgi yoktur. Ust yiizii 
koyu esmer veya mavi esmer renklidir. Bu list yiiz iizerinde agik renkli 
lekeler bulunmaktadir. Bu baliklann derileri diizdiir. Alt yiizii mavimsi 
beyaz renklidir. Bunlarin agizlari ba§m alt tarafmdan olup, her iki ge-
nede birkag sira kiigiik di§ler vardir. Burunlan uzun ve sivridir. §ekil 
(10) da Raia batis goriilmektedir. 

§ekil 10. Raia batis : Tirpana 

Vatoz ( R a i a c la v a t a ) : Bunlarin lateral gizgisi yoktur. Sarimsi 
beyaz renkte olan iist yiiziindeki grimci esmer hareler iizerinde siyah 
gdler vardir. Ust yiiz gok piiriizliidiir. Alt yiizii beyaz renkte ve diizdiir. 
Bunlarin agizlari ba§in altinda ve alt yiizdedir. Her iki genede bir kag sira 
biiyiik, yassi ve egik di§leri vardir. Kuyruk gok fazla dikenlidir. Er-
keklerin govdelerinin ber iki tarafinda kivrilmi§ dort biiyiik diken var-
dir. Eti lezzetsizdir. SLASTENENKO (1955-1956, 37), Karadeniz'de 
bulunan bu baligin di§ilerinin 1 metre uzun ve 40 kilograma yakin agir-
likta bulundugunu, erkeklerinin ise daha kiigiik oldugunu bildirmektedir. 
§ekil (11) de tipik bir Raia clavata goriilmektedir. 

Sekil 11. Vatoz (Raia clavata) 

139 



Kele r (Monk f i sh ) : Bimlarda Lateral gizgi yoktur. Esmer renkli-
dirler. U st yiiziinde beyaz lekeler ve gayri muntazam giller vardir. Agiz-
lari biiyiik ve kuvvetlidir. Her iki genede keskin iyi boliiiinivis di§leri 
vardir. Bas ve govde §ekil (12) de goriildiigii gibi karakteristiktir. Pek-
toral yiizgegleri geni§ ve uzundur. Dikensiz iki kiigiik dorsal yiizgeci 
kuyruga yakindir. Anal yiizgegleri yoktur. §ekil bakimindan Monkfish, 
Kopek baligi ile Vatoz baligi arasinda bir ara §ekil gosterir. Sularimizda 
bulunan bu baligin eti lezzetsiz ise de Vatozunkine nazaran daha iyidir. 

Sekil 12. Keler (Monkfish) 

Fene r B a l i g i (Loph iu s p i s c a t o r i u s : A n g l e r ) : Lateral gizgi-
leri yoktur. Esmer renkli olan list yiizeyde gayri muntazam siyah 
ifaretleri vardir. Gereginden fazla yassila§mi§ olan ba§, uzun olmaktan 
ziyade gok genis ve biiyiiktiir. Govde; gok biiyiik olan ba§a nazaran gok 
kisadir. Agiz normalden gok geni§tir. Alt gene, one dogru gikinti yapmi§-
tir. Her iki genede iki sira kuvvetli keskin disler vardir. Bu balik gok fark-
li bir viicut yapisma sahip oldugundan, diger baliklardan herhangi biri 
ile kari§tmlmaz. Dorso-anterior yiizgeg birbirinden ayri iplik sek-
linde olup, en ondekinin nihayet ucunda yuvarlakga bir deri pargasi var-
dir. Bu sallanan deri pargasi baligin avmi yakalamasi igin bir olta yemi 
gorevi yapar. Buna kanan baliklar bu avi avlamak igin, Angler'in ag-
zina gelmis olurlar. (̂ ok agir hareketli fakat biiyiik bir agiz boslugu 
olan angler tarafmdan rahatga yakalanirlar. SLASTENENKO; (1955-
1956, 550) bu baligin pankreasmdan insulin elde edildigini bildirmek-
tedir. §ekil (13) de goriilen bu balik ticarette Keler (Monkfish) olarak 
satilir. 
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§ekil 13. Fener baligi 

B ) Asimetrik olan Demersal Yassi Baliklar: 

Sol tarafi iizerine yiizen yani sag tarafi yukari doniik olan baliklar-
dir. Bunlar Pleuronectes platessa (Plaice), Solea vulgaris, Achirus line-
atus, Halibut (Hippoglossus vulgaris), Pisi baligi (Pleuronectes limanda) 
gibi baliklardir. 

Pleuronectes platessa: Bunlarda lateral gizgi oldukga koyu renkli 
olup, pektoral yiizgeg yakmmda hafifge bir egri gizer. Renkli olan iist 
kismi ve yiizgeglerinde portakal renginde lekeler vardir. Basta; gozler 
arasinda kemigimsi yapida protuberance (yumru) lai vaidir. Agiz gene-
nin nihayetinde yer almistir. Eti kalkandan lezzetlidir. Karadeniz'de 
gok, Marmara'da az bulunur. Bu balik tiirii yassi baliklann en onemli-
sidir. 

Dil baligi: Solea vulgaris (Common sole) ile Achirus lineatus balik 
tiirleri: Bunlar; soleidae familyasindan yassi iki balik tiiriidiir. Birin-
cisine Avrupa Dil Baligi; ikincisine de Amerikan Dil Baligi denir. Late-
ral gizgi diiz olup, pektoral yiizgeg iizerinde kavis yapmaz. §ekil (14) 
de Soleidae familyasma ait bir tiii olan Solea vulgaris goriilmektedir. 

Halibut: Halibut ismi verilen baliklar 1) Halibut (Hippoglossus 
vulgaris) ve 2) Mock Halibut (Rheinhardtius hippoglossoides) olmak 
iizere iki tiirdiir. Lateral gizgi oldukga bariz ve hafifge kabarik ve pek-
toral yiizgeg iizerinde keskin bir kavis gizer. Agiz biiyiik ve her iki gene-
de keskin ve kuvvetli di§leri vardir. Viicut yapisinm biiyiik ve agirli-
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ginm fazla olmasi bakimindan diger biitiin yassi baliklara nazaran bariz 
bir farklilik gosterir. Agirligi 100-400 kilo kadardir. Sekil (15) de Halibut 
baligi goriilmektedir. 

Sekil 14. Solea vulgaris (Dil baligi) Sekil 15. Halibut 

Pis i b a l i g i ( P l e u r o n e c t e s l im and a) : Lateral gizgisi oldukga 
koyu renkte ve pektoral yiizgeg iizerinde keskin bir kurve yapar. Bun-
larin rengi agiktan koyu esmer bir renge kadar degisiklik gosterir. Bazan 
iizerinde koyu kirmizi lekeler bulunur. Agiz, gene gikintisinin nihayetin-
dedir. Pullarin arka koseleri dikenimsi oldugu igin dokunuldugu zaman 
sert bir his verir. §ekil (16) da bir Pisi baligi goriilmektedir. 

§ekil 16. Pisi baligi 

Sag tarafi iizerine yiizen yani iist yiizii sol taraf olan baliklar: 

1 - K a l k a n ( R h o m b u s m a x i m u s ) : Lateral gizgisi pek belirgin 
olmayip §ekil (17) de goriildiigii gibi pektoral yiizgeg iizerinde keskin 
bir kurve yapar. Agik esmer renkte olup, iist yiizii ba§tan ba§a agik fakat 
bazan nisbeten koyu renkli lekelerle ortiilii ve pulsuzdur. Agzi biiyiik 
olup, kiigiik fakat keskin difleri ihtiva eder. t st yiiziinde kemigimsi 
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§ekil 17. Rhombus maximus : Kalkan 

tiiberkiiller mevcuttur. En degerli baliklar arasmdadir. Memleketimi/. 
sularinda kig ortalarmdan yaz baslarina kadar avlanilmaktadir. Yu-
murtlama mevsimi olan ilkbaharda sonra dcrin sulara gekildiklerinden 
avlanmalari da giiglesir. 

2 - (^ivisiz k a l k a n ( S c o p h t h a l m u s rhombus l o e v i s ) : La-
teral gizgi pek bariz olmayip, Pektoral yiizgeg iizerinde keskin bir kavis 
yapar. Ust yiiziiniin rengi agik olup, irili ufakli koyu lekeler ardir. Biiyiik 
olan agzmda kiigiik fakat iyi teghiz edilmig keskin digler vardir. Kal-
kana nazaran daha ovaldir. Bizde Marmara'da avlanilmaktadir. 

Mor ina (Gadus m o r r h u a ) : Lateral gizgisi beyaz renkte olup 
pectoral yiizgeg iizerinde hafif bir egri yapar. Esmer griden zeytin yegili 
renge kadar degigik renkte olup bu renk lateral gizginin altinda gayet 
yavag bir gekilde grimsi beyaz renge doner . Sirt ve yan taraflar oldukga 
koyu renkli leke veya giller ile ortiilmiigtiir. Agiz genig ve kuvvetli olup 
keskin ve iyi tegekkiil etmig digleri vardir. Burun alt gene iizerinde gikinti 
yapar. §ekil (18) de goriildiigii iizere alt geneye merbut sakali belirgin-
dir. Yiizey kismina dokunulmakla yumugak oldugu hissedilir. Ticarette 
biiyiik onemi olan baliklardir. 

Yuvarlak Demersal Baliklar 

$ekil 18. Morina 
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S i y a h M o r i n a : PoIIachius virens: Komiir baligi: Siyah Pollack: 
Morina familyasina ait koyu renkli bir baliktir. §ekil (19) de goriildiigii 
gibi Lateral gizgisi beyaz ve belirgindir. Sirt ve yan taraflari siyah olup 
karin altina dogru gri bir hal ahr. Agiz orta biiyiikliiktedir. Her iki ge-
nede ince dialer vardir. Alt gene list geneden daha uzundur. Kiigiik sa-
kah vardir. 

Mer l anos (Merlangus vulgaris): Bu balik Morina familyasinin en 
kiigiik tiiriidiir. Sarimsi ye§il olan lateral gizgi §ekil (8) de goriildiigii veg-
hile pektoral yiizgeg iizerinde hafifge kavis yapar. Yan gizginin iist tarafi 
esmerimsi-zeytin yesili renkte olup kanna dogru giimii§ beyaz renge 
doner. Pektoral yiizgecin kaidesinde siyah bir leke vardir. Agiz genif, di§-
keskin ve belirgin bir fekilde ayrilmistir. Burun gikintisi alt geneyi afar. 
Derinin yiizeyi diizgiindiir. Sakali yoktur. 

Mez i t (Gadus aeglefinus) (Haddock): Lateral gizgisi gayet siyah ve 
belirgin olup §ekil (7) de goriildiigii gibi pektoral yiizgeg iizerinde hafif 
bir kurve yapar. Morinadan daha kiigiiktiir. Burun kismi alt geneden ileri 
dogru uzamistir. Disler kiigiik ve iyice ayrilmamiflardir. Sirt ve yan taraf-
lari grimsi bronz renkte olup karin ve karina yakm yan taraflari giimu§ 
rengini andirir. Her iki Pektoral yiizgecin orta kisminin hemen iizerinde 
biiyiik siyah bir leke bulunur. Kiigiik bir sakali vardir. Pullar Morina'lara 
nazaran daha biiyiik ve oldukga kabadir. Morina baligini andirir. Sulari-
mizda bulunanlari 25 santimetre kadar biiyiikliiktedir. Eti lezzetlidir. 

Norveg Mez id i : (Sebastes norvegicus): Baligin ortasmdan yukarda 
ve sirta paralel seyreden Lateral gizgi pek belirgin degildir. Balik Nor-
veg sularmda bulunur. Mezide nazaran sekli farklidir. Rengi kirmizidir. 
Karm altina dogru bu renk agilir. Goz ve agiz basa nazaran biiji iktiir. 
§ekil (20) de de goriildiigii gibi alt gene disari taskin ve disler kiigiiktiir. 

N'kil 19. PoIIachius virens (Siyah morina) 
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§ekil 20 Norve<; Mezidi (Sebastes norvegicus) 

P o l l a k : Pollachius pollachius (Pollack) : Latera l gizgi nispeten ko-
yu ve pektoral yiizgeg iizerinde egik olarak seyreder. Sirt ve yan taraflar 
yesilimsi gri veya agiktan koyu vesilc doniik bir renk gosterir. Kann alti-
na dogru giimii§ grisi denge doner. Biiyiik ve kuvvetli olan agzinin her 
iki genesinde keskin dialer vardir. Alt gene §ekil (21) de de goriildiigii gibi 
gok belirgin ve ileri dogru uzami§ olarak iist geneyi a§ar. 

§ekil 21. Pollak (Pollachlius pollachius) 

Molva mo lva (Ling) : Lateral gizgi gayet siliktir. Pektoral yiizgeg 
iizerinde belli belirsiz bir kavis yapar. Ust taraf agik gri, kann altina 
dogru beyaz renktedir. Sirt ve yan taraflarda uguk sari lekeler 
vardir. Agiz, kuvvetli ve biiyiiktiir. Ust gene §ekil (22) de de goriil-
diigii gibi alt geneyi hafifge a§ar. Agzin tavaninda ve alt genede 
kuvvetli, iist genede ise kiigiik di§ler vardir. Bas, uzun ve belirgindir. 
Gayet segik sakali vardir. Baligin govdesinin on kismi yilan baligi govde-
sinin on kismma benzer ise de, govdesin arka kismi ve bilhassa, kuyruk 
yiizgeci yilan baliklarimn aksine dorsal ve anal yiizgeglerden ayrilir. 
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§ekil 22. Molva molva (Ling) 

B e r l a m b a l i g i (Merluscius merluscius) : Lateral gizgi oldukga ko-
yu, fakat pullari gikanlacak olursa grimsi beyaz bir renk gosterir. Bu 
lateral gizginin pektoral yiizgeg iizerindeki kismi gok bafif bir kurve 
yapar. Sirti koyu gri veya esmerimsi gridir. Yan taraflara dogru giimii-
giimsii beyaz bir renk arzeder. Agiz genig ve derinlemesine yariktir. Alt 
gene, iist geneden ileri dogru gikinti yapar. §ekil (23) de de goriildiigii gibi 
her iki genede de keskin ve uzun di§ler vardir. Agzin ig kismi siyah 
renklidir. Pullari, uzun ve gevrek, eti yumusaktir. 

B a r b u n y a : Mullus barbatus: Red surmullet: §ekil (24) de de goriil-
diigii iizere lateral gizgi hafifgc kalkik ve diizdiir. Bir speeies'i diiz kir-

mizidir. Diger speeies'in sirt ve yan taraflari kirmizi olup karin kismi 
mi beyazdir. Beyaz olan karin kismi sari renkli bandlarla gevrilmigtir. 
Biiyiik ve geni§ pullari vardir. Yiizgegleri dikenlidir. Agzi kiigiik olup 
disler yalniz alt genede bulunur. Qenenin altmda iki uzun ve dikle§ebilen 
sakali vardir. Balik bu sakallari ile gidasini arar. Balik bunlari kullan-

§ekil 23. Berlam (Merlusius merlus6cius) 

§ekil 24. Barbunya (Mullus barbatus) 
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madigi zaman gene altindaki derin yarikta bulundurur. Esasen bu balik 
dipte gidalanan baliklardandir. Barbunyamn hazmi gok kolaydir. Eti 
beyaz ve yagsiz olup, lezizdir. Yurdumuzda Akdeniz ve Marmara denizin-
de bulunur. Bogaza kadar gelir fakat Karadeniz'e gikamazlar. AYGUN 
(1940. 303) yurdumuzdaki 100-200 gr. lik olanlarinm daha lezzetli oldu-
gunu bildirmektedir. Bu balik Britanya sularinda da yagamaktadir. 

T e k i r (Mullus surmuletus: Striped surmullet) : Tekir in l a te ra l giz-
gisi yoktur. Sirt kismi esmerimsi-gri, karin tarafi giimiigiimsii beyazdir. 
Agzi kiigiik olup, digler zayif veya hig yoktur. Viicut biiyiik pullarla or-
tiiliidiir. Kiyilarda veya nehir agizlarmda bulunurlar. Siiriiler halinde 
hareket ederler. Etleri iistiin degerli olmakla beraber barbunya kadar 
lezzetli degildir. Irileri 15 e. m. kadar biiyiikliiktedirler. AYGUN 
(1940, 304); bu bahklann bogazdan Karadeniz'e kadar gikabildiklerini 
bildirmektedir. Tekir; barbunyaya gok benzer. Ancak tekirin basa yakin 
dorsal yiizgecin 7 adet yumugak dikeni, sirtin arkasindaki yiizgecin de ise 
adet kilgiktan miitegekkildir. Beden genigligi barbunyadan daha dardir: 
Bag ve beden ile gozlerinde kirmizilik pek azdir. Denizden giktiginda hig 
kirmiziligi yoktur. Ancak pullari kazinip, iizerine deniz suyu dokiiliince 
biraz kirmizilik peyda olur. Fakat bu kirmizilik barbunyamn kirmizi-
ligina kat'iyen benzemez. Bagmdan itibaren kuyruga kadar uzanan yan 
gizgisinin sirta kadar iist kismi kirli kahve ve yanlari giimiig rengindedir. 
Govdesinin yanmda bagindan kuyruga dogru zorlukla segilen uzun-
lamasina soluk hatlar mevcuttur. Tekir Karadenize giktigi igin Karade-
nizde de avlanir. Barbunya ise Karadeniz bogazindan digari gikmaz. 
Yani Karadenize girmezler ve bu neden ile Karadenz'de Barbunyaya av-
lanmak igin rastlanmaz. 

Di i lger B a l i g i (John Dory): Lateral gizgisi kuyruktan 5-7,5 
Cm. kadar sonra galsama arkasindaki siyah lekenin iistiinde bir egri 
gizer. Viicut yapisi kisa fakat yiiksek olup yuvarlagimsi bir goriiniigte-
tedir. Rengi grimsi-yegildir. Govdesinin her iki yan tarafmda ve galsama-
larinin arkasinda birer siyah iri leke vardir. Bu lekelerin etrafi sari renk-
li bir halka ile gevrilmigtir. §ekil (25) de goriildiigii iizere gok biiyiik bir 
bagi vardir. Keza agzi da bu baga goie olup, o da gok biiyiiktiir. Ust 
gene hayret edilecek derecede digari dogru uzayabilir ve sonra eski ha-
lini almak iizere geri gekilebilir. Her ik" genede ince digler vardir. 

MERC AN (Pagellus centrodontus: Sea bream): Lateral gizgi 
segik, nisbeten siyahtir. Sirti kirmizimsi esmer renkte olup yan ve karin 
taraflari giimugiimsii bir goriiniimdedir. Belli agilardan bakildigmda gan-
gabl bir manzara gosterir. Agzi oldukga kiigiik olup her iki genede digler 
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§ekil 25. Dulger baligi 

vardir. §ekil (26) de goriildiigii gibi her iki galsamanin arkasinda ve late-
ral gizgi run iizerinde genis siyah leke vardir. 

§ekil 26. Mercan (Pagellus centrodontus) 

Gri k i r l a n g i g (Tringle gurnardus : Grey gurnard): Bunlarin lateral 
gizgisi beyaz renkte olup bir seri dikenimsi bariz noktalardan olu§mu§-
tur. Esmerimsi-gri renkte olan sirt ve yan taraflannda beyaz lekeler 
vardir. Kann tarafi beyaz renktedir. §ekil (27) de goriildiigii gibi biiyiik 
ve kemikli olan ba§ yapisi diger baliklara kiyasen degifik bir bigimde-
dir. Agiz kismen ordek gagasina benzer ise ae yalniz ondan kisadir. Her 
iki genede kisa difler vardir. Eti; kirmizi kirlangigin eti kadar lezetli 
degildir. 

K i r m i z i K i r l a n g i g (Tringla curculus): Biitiin ozellikleri gri 
kirlangigtakinin aynidir. Ancak lateral gizgi iizerinde dikenimsi belirgin 
noktalar yoktur. Bundan baska rengi de koyu kirmizidir. 
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§ekil 27. Kirlangig 

Kedi B a l i g i : Iki species'i olan kedi baliklannin lateral gizgileri 
yoktur. §ekil (28: a) da goriilen birinci species agik gri olup, ba§ ve govde 
iizerinde geni§ siyah lekeler bulunur. Bu lekeler, yiizgegler iizerinde dahi 
bulunur. §ekil (28: b) de goriilen ikici species'in sirtindan govdeye dogru 
uzanan siyah bandlar mevcuttur. Her iki species'de ba§; kedi ba§ini 
andirir. Dialer gayet belirgindir. Het iki genenin on kisminda kavis-
lenmis kaninler mevcuttur. Alt genenin arka kismmda gift sira molarlar 
vardir. Agzin tavamnda iig sira di§ vardir. Bunlardan yandakiler sivri, 
ortadakiler ise diizdiir. 

§ekil 28. Kedi baligi (a) (b) 

Kiig i ik kopek b a l i g i : Galeus canis: Tope: Bunlar kopek balik-
lannin kiigiik species'idir. §ekli kopek baligi bigimindedir. Lateral 
g;zgi pek belli degildir. Sirt tarafi koyu esmer olup karin altina dogru 
sanmsi esmer renge doner. Agiz ba§m altinda ve yarim ay §eklindedir. 
Her iki genede disler mevcuttur. Dorsal yiizgeci kilgiksizdir. Kuyrukyiiz-
gecinde gentik vardir. 

B e n e k l i Kopek B a l i g i : Spotted Dogfish: Lateral gizgi belirgin 
degildir. Sirt ve govdenin yan taraflari sari ve karin alti beyaz renklidir. 
§ekil (29) de goriildiigii iizere sirt ve govdenin yan taraflari siyah leke-
lerle ortiilmustiir. Bas diiz, geneler ise sivridir. Agiz; ba§m alt tarafinda-
dir. Her iki genede birkag sira disler mevcuttur. Dorsal yiizgeg kilgiksiz-
dir. Pektoral yiizgegler oniinde bir seri yariktan miite§ekkil galsama 
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menfezleri vardir. Disi kopek baliklari, erkek kopek baliklari tarfindan 
fekonde edilirler. Digiler mahdut sayida yumurta yumurtlarlar. Bunlar 
bir kese scklinde olup; tutunmaga yarayan bi sapi vardir. Bu sap saye-
sinde yosun vesair yerlere tutunurlar. 

§ekil 29. Benekli Kopek Bahgi 

M a h m u z l u Kopek B a l i g i : Spiked Dogfish: Yan gizgisi belirgin 
degildir. Sirt ve govdenin yan taraflari koyu esmer olup, karin altina 
dogru beyazimsi esmer renktedir. Sirt ve govdenin yan taraflannda beyaz 
lekeler vardir. Bag yassi, geneler sivridir. Agiz; sivri olan bagin alt tara-
fmdadir. Her iki genede, kiigiik egri digler vardir. §ekil (30) da goriil-
diigii iizere her iki dorsal yiizgecin oniinde birer mahmuz geklinde gikinti 
vardir. Disi balik, erkek tarafindan fekonde edilir; ve sonra digi balik 
yavrular. Mahmuzlu kopek bahgi bayatladigi zaman gevger, girkin bir 
goriiniim alir. Bundan baska etrafa amonyak kokusu da yayar. 

§ekil 30 Mahmuzlu Kopek Baligi 

Y i l a n B a l i g i : Migri (Conger): Lateral gizgi diiz ve oldukga agik 
renkted-'r. Sirt ve govdenin yan taraflari agik esmer veya gri esmer renk-
tedir. Karm nahiyesi beyazdir. Bag ve gene diiz ve ensizdir. Agiz derin bir 
sekilde yank olup, goziin alt ortasina kadar uzar. Her iki gene diglerle iyi 
teghiz edilmistir. Yiieut; yilan gibi uzun ve ayriea kuyrugu yoktur. 
Pektoral yiizgegler oniinde, genig yariklar halinde galsama menfezleri 
vardir. 
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PELAj lK BALIKLAR 

Pelajik baliklar ve pelajik balikgilik yurdumuz su iirunleii ekonomisi 
bakimindan ziyadesiyle deger ta^imaktadir. Demersal baliklann ya§ama 
alanlan belli bir deniz tabamni kapsadigi halde, pelajik baliklann hayat 
aktiviteleri, denizin belli bir alani ile smirlanmamis olup, denizin derinlik 
ve geni^ligi iginde biiyiik bir serbesti ile cereyan eder. Ancak bu serbesti, 
her balik soyu igin gerekli optimal liayat ko§ullari ile yakindan ili§ki-
lidir. Memleketimizin cografi ko§ullan geregi, bu nev'i balikgilik de-
mersal denen dip balikgihgina nazaran daha ekonomiktir. (^iinkii; 
yurdumuz sulari, pelajik baliklar bakimindan oldukga geni§ varyete 
gostermektedir. 

Tor ik : ( Katsuwonus Pelamis: Skipjack) : Thymus Pelamis : Striped 

bonito : 

P a l a m u t : (Sarda sarda) (Pelamys sarda) Bonito: 

FISH and WILDLIFE SERVICE (1951, 5) tarafmdan torik ve 
palamutlara bu §ekilde ayri ayri isim verilmi§ ise de aslinda torikler, 
palamutlara nazaran sadece boy ve agirlik bakimindan farklilik gosterir-
ler. ARTUZ (1957, 43), Sarda sardalarm yaklafik boy ve ya§lanni 
gozoniinde tutarak cedvel (17) de goriildiigii §ekilde isimlendirildigini 
kaydetmektedir. AYGUN (1940, 290), bu isimler di§inda; sarda sarda-
da palamut venozu, alti parmak, kiigiik torik, gifti 12 kilodan fazla 
olan nev'ilerine pigota gibi isimler verildigini bildirmektedir. 

CETVEL 17 

Sarda sarda'lara verilen isimler 

Adi Tahribi boyu Ya5I 

Palamut vonozu 0 - 1 0 cm. 1 - 2 aylik 
Gaco 10 - 20 cm. 2 - 4 aylik 
Qingene palamutu 20 - 30 cm. 4 - 6 aylik 
Palamut 30 - 40 cm. 6 1 -12 aylik 
Kestane palamutu 40 - 45 cm. 12 - 14 aylik 
Zindandelen 45 - 50 cm. 1 4 - 1 8 aylik 
Torik 50 - 57 cm. 2 senelik 
Sivri 57 - 63 cm. den 3 ve daha 

fazla yukan 
senelik. 

Bunlarin sirtlan koyu renktedir. Govdenin yan taraf lan agik mavi 
kann alti giimiisiiinsii beyaz renk gosterir. Bunlar §ekil (31) de goriildiigii 
iizere dolgun viicut yapisi gosterirler. Baslari ; sivri ve koni bigiminde-
dir. Alt ve iist genede ince sivri dialer vardir. Karadeniz'de ya§ayan pala-
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mutlar yumurtlamak iizere Marmara, Ege ve Akdeniz'e inerler. Sarda 
sarda'larm Kuzey Amerika sahillerine, Atlas Okyanus'una ve Cezayir, 
Fas gibi Kuzey Afrika sahillerine kadar yayildiklari bildirilmektedir. 

§ekil 31. Palamut 

Sarda sardalarm Karadeniz'den Marmara'ya gogleri genellikle A-
gustos'tan Aralik'a kadar devam eder.Bilahare Karadeniz'e gogleri genel-
likle Nisan'da baglar ve Mayis'a kadar devam eder. Bu suretle biri Ka-
radeniz'den Marmara ve Ege, digeri de Ege ve Marmara'dan Karadeniz'e 
olmak iizere senede iki defa gog ederler. Sarda sardalarm; yurdumuzda 
7-8 senelik fasdalar ile artan bir av periyodu oldugu bildirilmektedir. 
Bu suretle balikgihk sanayii, o senelerde, baliklari igleyip degrlendirmege 
hazir halde bulunmalari, yurdumuz balikgilik ekonomisi bakimmdan 
onemli bir husustur. Bazan orkinoz siiriilerinin Bogaz'a yayilmalari es-
nasma, orkinozlardan kagan palamut ve istavritler Halig'e siginirlar. Su-
yu bulanik olan Halig'e giremeyen orkinozlardan kurtulmug olan pa-
lamutlar kendileri ile birlikte Halig'e girmis olan istavritleri yerler. Esa-
sen sarda sardalar, gaga, hamsi ve istavritler ile beslenirler. Palamut 
yurdumuz balikgiliginda onemi biiyiik olan bir baliktir. 

U s k u m r u : Scomber scomber: Mackerel: Uskumrularin belli belirsiz 
bir yan gizgisi vardir. Sirt ve govdenin yan taraf lan yesilimsi-inavi renk-
te madensel yansimalar yapar. Karin bolgesi giimiisiimsii beyaz renk-
tedir. Sirttan govdenin yanina kadar mavi-siyah renkte diizgiin olmayan 
geritlerin indigi goriiliir. Bunlarm Kuyruk ile Posterior dorsal yiizgeg ve 
kuyruk ile anal yTizgeg arasinda §ekil (32) de goriilen gayet kiigiik yiizgeg-
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cikler vardir. Hamsi, sardalya gibi baliklar veya daha kiigiik deniz 
hayvanlari ile geginirler. Uskumrularda dekompozisyon siir'atle gelisir 
ve balik siiratle bayatlamagi miiteakip bozulur. Bunun igindir ki uskum-
rular tutulur tutulmaz bekletilmeden derhal satilmasi gerekmektedir. 
Bayatlama beldegi olarak fena koku, govdenin palpation'la yapilan mua-
yenesinde gevgeme gostermesi, sansabl goriiniigii yerine soluk mat bir 
hal aldigi, gozlerin donuklagmig oldugu goriiliir. Uskumru yavrularmin 
geligimi, biyolojilerine ait ozelliklerden otiirii 600 metre gibi derinligi 
gerektirmektedir. Karadez'in 200 metreden daha derinliklerinin H2S 
ihtiva etmesi, baliklarin yagamasina uygun degildir. Bundan dolayi da 
yumurtalarini 200 metreden daha derine koymak zorunda olan Kara-
deniz'de yagayan baliklar, yumurtalamak igin Karadeniz'den gog et-
mek zorundadirlar. Igte bu neden ile uskumrular yumurtlamak iizere kig 
aylarinda Karadeniz'den Marmara ve Egc denizine gegerler. Bundan son 
ra ilkbahar sonu ile yazm baglarina dogru tekrar Karadeniz'e donerler. 
Yurdumuz sularinda yumurtalarini biraktiktan sonra donerken yakalan-
an uskumrulardan <jiroz yapilmaktadir. Esasen yumurtalarini dokmiis 
uskumrulara (^iroz adi verilmektedir. 

Uskumru baligi Tiirkiye Balikeihgmda ekonomik degeri biiyiik olan 
baliklardandir. 

K o l y o s (Pneumatophorus colias), (Spanish mackerel), (Scomber 
colias: Thimple-eyed Mackerel) : Kolyos uskumruya oranla eti daha az 
lezzetlidir. Ancak morfolojileri bakim.mdan uskumruya 50k yaklagirlar. 
Uskumrudaki madensel yansimalar kolyosda yoktur. Bunlar mat bir 
goriiniigte olup gozleri de uskumrununkinden daha biiyiiktiir. 

Yurdumuzda bu konuda ara§tirmalar yapmig olan ARTUZ (1957, 
44) bu bahgin en ziyade Marmara, Saroz Korfezi ve Ege Denizinde av-
lamldigini kaydetmektedir. 

I s t a v r i t : (Trachurus trachurus: Horse mackerel: Trachurus medi-
terraneus: Jack mackerel): Lateral gizgi kuyruga yaklagtigi yerde keskin 
gengel gibi dikenler vardir. §ekil (33) de goriildiigii gibi lateral gizgisi, 
bariz ve pektoral yiizgeg iizerinde bir egri gizer. Sirt ve govdenin yan 
taraflari esmerimsi gri renkte olup karm alti ise giimiigiimsii gri bir renk 
gosterir. Orta biiyiikliikte Oiiin agzindan kiigiik ve zayif oian digler m.cv-
cuttur. Galsama mahfazasimn kogesinde siyah leke vardir. Karm altinda 
bulunan bir oyuk iginde pelvik yiizgeci bulunur. 
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§ekil 33. Istavrit 

Kil ig (Xiphias gladius: Sword fish): Baliga bu isim §ekil (34) da 
goriildiigii iizere list gene kilig §eklinde sivri ve kemikten bir istitale ha-
linde uzun oldugu igin verilmi§tir Gozler yuvarlak ve buyiiktiir. Basin 
hemen yakininda bir tek dorsal yiizgeci vardir. Bu yiizgeg yarim ay bigi-
mindedir. Ay seklindeki iri kuyruk yiizgeeinin oniinde, alt ve iistte ol-
mak iizere birer yalanci yiizgegleri daha vardir. Govdenin yanlari mavi, 
karin alti beyazdir. Eti gok lezzetlidir. Marmara'da Mayis ve Haziran 
aylarinda avlanir. 

§ekil 34. Kill? 

Orkinoz ( T o n Baligi: Thunnus thynnus : Blue fin Tuna): Yurdumuz 
sulanndaki esas orkinoz (Thunnus thynnus) dan ba§ka 1- Germoalalunga 
(yazili oikinoz); 2- Euthynnus alliteratus (Akdeniz orkinozu); 3- Neothyn 
nus albacora, 4- Parathunnus obesus gibi species'lerin de bulundugu AR-
TUZ (1957, 51) tarafmdan bildirmektedir. AYGUN (1940, 228); esas or-
kinozdan daha kiigiik olan yazili orkinozun etinin daha lezzetli oldugunu 
kaydetmektedir. Orkinozun ba§ ve govdesi ile yiizgegleri siyaha yakla§an 
koyu mavi renk, karin alti ise beyaz bir renk gosterir. 1,5 - 3 metre 
ve 350-450 kilo agirliginda olabilen ve §ekil (35) de goriildiigii iizere §ek-
len torik bahgina benzeyen orkinoz, torikten gok biiyiiktiir. Ekim ayin-
dan itibaren diger pelajik baliklari kovalayarak Karadeniz'den Mar-
mara denizine inerler. Haziran aymda yumurtlamak iizere tekrar Kara-
deniz'e donerler. Yurdumuz sulanndaki orkinozlarin eti, diger memleket 
sulannkinden gok daha lezzetli oldugu kaydedilmektedir. 
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§ekil 35. Orkinoz 

S a r d a l y a (Sardina pilchardus: Sardin): Clupea pilcharddus: Pilc-
hard) : §ekil (36) da goriildiigii gibi sardalyalarin lateral gizgisi yoktur. 
Sirtlari mavimsi siyahtir, govdelerinin yan taraflari ve karin alti gii-
miigiimsii veya yegilimsi beyaz bir renk gosterir. Agizlari kiigiik ve zayif 
bir yapidadir, d'gleri ise yoktur. Pullari ringa baligminkinden daha 

R i n g a (Clupea harengus: Herring): Lateral gizgi, renk ve agiz 
ozellikleri Saldalya'nm aynidir. Ancak viicut yapisi daha ince ve pul-
lari sardalyaninkinden daha kiigiiktiir. Buna ragmen sardalya ile karig-
tirilabilir. 

Ancak ringa, dorsal yiizgecinden tutulup da kaldinlacak olursa bag, 
agagi diiger. Sardalya ise yere paralel durur. Bunun da sebebi §ekil 
(37) de de goriilecegi iizere Ringa'nin dorsal yiizgeci, sardalyaninkine 
oranla daha dorsal olarak baligin sirtinda yer almigtir. 

§ekil 37. Ringa 
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£aga (Clupea sprattus : Spart) : Lateral gizgi, renk ve agiz ozellik-
leri ringa baligimn aym, fakat ringadan gok dalia kiigiiktiir. Tamamen 
ergin h&le erismis olan gaga baligimn ringadan ayirimi miiskiilat goster-
mez. Geng bir ringa ile ergin bir gaga birbirleri ile mukayese edilecek olur-
larsa, gaganin, govdesi §ekil (38) da da goriilecegi iizere ringaninkinden 
daha genistir. 

Fakat gagalarin baslica ayiriei ozelligi, bunlarin karinlarinin altinda 
keskin sivri mahmuzlarinm mevcut olmasidir. Ringalarda oldugu gibi, 
gagalar da sirt viizgeglerinden tutulduklarindan baslari a§agi dogru 
sarkar. 

Hams i (Engraulis encrasicholus: Anchovy): Karadeniz bolgesi 
babkgiliginda onem.i olan hamsi baligi; yumurtalarmi Mayis, Haziran 
ve Temmuz aylarinda birakir. ARTUZ (1957, 46); Hamsigilleri; 1 - Ka-
radeniz liamsisi = Kerson, 2 - Azak hamsisi olmak iizere birbirinden 
ayri kabul etmektedir. §ekil (39) da Hamsi goriilmektedir. 

Giimiis (Atherina presbyter : Silver side) : Giimii§ baliklannin boy-
lari en gok 15 cm. kadardir. ARTUZ (1957, 53) giimii§ baliklannin 
Atherina hepsetus (gamuka), Atherina boyeri (giimiis), Atherina Presbyter 
(giimii§), Atherina forskali (giimii§), Atherina pinguis (giimiis), Atherina 
machon (giimiis), Atherina pontica (giimiis), Atherina bonapartii (giimii§) 
gibi sekiz ayri nev'i oldugunu ve bizde Amasra civannda rastlanan giimii§ 
baliklannin ilerde iimit verici ekonomik bir onem kazanacaklarim bildir-
mektedir. Giimiis baligimn ciger ve yumurtalari gok lezzetli oldugundan 
yenecegi zaman abdom.en bo§altilmaz. Atherina hepsetus'un eti esas 
giimii? kadar leziz degildir. 

> 

Sekil 38. 

Sekil 39. Hamsi 
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Li i fe r (Temnodon saltator : Pomatomus saltatrix: Blue fish) : Lii-
fer biiyiik ve kiigiik £ekmece golleri oniinde, Marmara sahilleri ve Bogaz 
iginde avlanan sulanmiz baliklari arasmdadir. Eti lezzetlidir. §ekil (40) 
de liifer goriilmektedir. 

Ke f a l (Mugil: Mullet) : Anadromous olan yani yumurtlamak igin 
gol veya nehirlere giren baliklardandir. Tiirkiye sularinda Mugil cephalus: 
Haskefal; Mugil auratus: Altm bas kefal; Mugil ramada: Pulatarina; 
Mugil saliens; Mugil seheli; Mugil chelo gibi isimler verilen muhtelif 
kefal speeies'lerinin bulundugu ARTUZ (1957, 53) tarafindan bildir-
mektedir. Kefal yumurtalanni tatli suya birakir. Yurdumuzda Biiyiik 
ve kiigiik Qekmece gollerini yumurtalamak igin kullanir. Bundan dolayi 
da bu gollerin agzinda kurulmus olan dalyanlarda avlamrlar. Kefaller 
iginde eti en lezzetli olani has kefaldir. 

Mers in B a l i g i : (Acipenser sturio : Sturgeon) : Bunlar gekil iti-
bariyle kopek baliklarini andirirlar. Lateral gizgi beyaz ve diizdiir. Sirt 
ve govdenin yan taraflari sarimsi-gri renktedir. Govdenin alt kismi ise 
gri renktedir. Bas sivridir. Agiz, basin altmda ve dissiz olup emici bir 
boru tarzindadir. Sirt ve govdenin yani ile karm kisminda tek sira ke-
migimsi gikmtilar mevcuttur. Sekil (41) de goriildiigii iizere sirtta bir 
tek dorsal yiizgeci vardir. Bizde asil Mersin, giga-goka, Mersin morinasi 
gibi bir kag nev'i Mersin Baligi oldugu AYGUN (1940, 307-308) tarafin-
dan kaydetmektedir. 

Sekil 40. Liifer 

§ekil 41. Mersiu Bahgi 
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Yurdumuzda Yesihrmak agzmda bulunurlar. Mersin baliklarinin 
uzunlugu 1.5-3 metre boyundadir. Ingiltere sularmda ve Volga neh-
rinde de bulunurlar. AYGUN (1940, 307) Volga nehrinde olanlarinin 
6 metre boyunda ve 500 kilo agirliginda oldugunu kaydetmelctedir. 
Bir Mersin baligi 3.000.000 kadar yumurta ihtiva edebilir. Bu baligin 
ihtiva ettigi yumurtalarm bazan kendi agirliginin 1 /3 ii kadar oldugu bil-
dirilmektedir. Mersin baligi havyar iiretiminde ekonomik degeri olan ba-
liktir. 

A l a b a l i k (Som Baligi : Salmon): Anadromous olan alabalik 
Salmo genusuna baghdir. Alabalik havat devresinin ilk iki senesini tatli 
sularda gegirir. Alabaligm bu devresi genglik veya denize agilmami§ dev-
residir. SYME (1949, 64) bu geng alabalik igin "Salmon parr" deyimini 
kullanmiftir. Ugiincii seneyi denizde gegirmek iizere balik ilk defa de-
nize geger Bu esnada baligin pullari giimiifiimsii bir renk alir. SYME 
(1949, 64) bu devredeki alabaliga "Smolt" demektedir. 

Balik ugiincii sene sonunda ilk defa tatli suya doner. Bu devredeki 
alabaliga "Grilse" denmektedir. Yumurtalarini suya biraktiktan sonra 
ikinci defa denize geger. Bu devredeki alabaliga da yumurtalarini birak-
mi§ alabalik "Grilse kelt" denir. Artik Salmon bu halinde yumurtalarini 
bofaltmiftir. Dokuz senelik omiir siireleiinin bu ikinci defa denize geg-
tigi devrede alabalik artik ergin hal almistir. 

Spermini dokmii§ olan erkek alabalikta on dialer biiyiir, deri kahn-
la§ir ve siingerimsi bir hal alarak kirmizi porfir manzarasi gosterir. Et; 
solgun ve ka§ektik kasaplik hayvan eti gibi jelatini bir manzaraya donii-
§iir. Keza deri iizerinde, beyaz renkle gevrili siyah lekeler olufur. Balik 
zayiflami§ ve gev§emis olgiin ve hareketsiz bir haldedir. Difisi ise erkegi-
ne nazaran daha koyu ve siyah goriiniiftedir. §ekil (42) de bir alabalik 
goriilmektedir. 

§ekil 42. Alabalik 
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K i r m i z i A l a b a l i k (Salmon trout): Ayni biiyiikliikteki alabalik 
ile kirmizi alabaligi birbirinden ayirmak giigtiir. Ingiltere'de 1923'de 
alabalik ve tatli su balikgiligi ile ilgili olarak gikarilan bir kanun geregin-
ee 31 Agustos ile §ubat arasinda bu baligin satisi, dolavisi ile avlanmasi 
yumurtlama durumundan dolayi izin verilmemektedir. 

Camuka B a l i g i (Osmerus eperlanus: Smelt): Osmerus fanvl-
yasindan olan C a m u k a baligi da keza anadromous olan baliklardandir. 
Etinin asikar bir salatalik kokusu arzetmesi ile karakterize edilen bu ba-
ligin sirti zeytin yegili renkte olup, yan tarafi ile karin alti gumiisiimsii 
beyaz renktedir. Genellikle biiyiikliikleri 22 - 23 cm. civarindadir. 

Baliklarin Yumurtladiklari Aylar 

Genellikle her bir balik species'i senenin belli aylarinda yumurta-
lanni bnakir. Ornegin Kalkan baligi, Nisan-Agustos; Qivisisiz kalkan, 
Ocak-Mart; Kedi baligi, Aralik-Ocak; Morina, Ocak-Mart; Siyah Mo-
rina, Ocak-Mayis; Pisi Baligi, Mart-Mayis; Mezit, Ocak-Haziran; Berlam, 
Mart-Haziran; Halibut, Mayis-Temmuz; Ringa, Ilkbahar-Sonbahar; 
Dil, Nisan-Eyliil; Vatoz, Muhtemelen biitiin sene boyunca; Alabalik, 
§ubat-Agustos; Kilig, Haziran -Eyliil aylari arasinda yumurtalarini 
birakir. 

DENlZ KABUKLULARI 

Deniz kabuklulari 1 - C ru s t a c e a , 2 - Mol luska ' l a r i kapsar. Bunlar 
morfolojilerindeki farklardan otiirii bu gekilde boliinmiiglerdir. 

A- C r u s t a c e a : Govdesi ve ayaklan mafsalli kabukla ortiilmiig 
olanlar, 

B - Molluska: a- Yiicutlari iki kabuk arasinda mahfazalanmig bu-
lunan bivalv (iki valv) li yumugakcalar, b- Yiicutlari yekpare kabuk 
mahfaza iginde, univalv (tek valv) li olan yumugakgalar. Bunlarda Co-
lumna vertebralis yok tu r . 

1 - C r u s t a c e a (Kabuklu)lar: I s t a k o z (Lobster: Homarus vul-
garis); K e r e v i t e s (Crawfish : Crayfich: Palinurus vulhgaris); Yen-
geg (Pavurya: Crab: Cancer pagurus); I r i k a r i d e s (iri deniz tekes i : 
Prawn: Leander cerratus); Dublin Bay Prawn (Nephrops norvegicus); 
P e m b e k a r i d e s (Pink Shrimp : Pandalus annulicornis); E s m e r 
K a r i d e s (Brown Shrimp : Crangon vulgaris) besin olarak yararlanilan 
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tath ve deniz sularinda ya§ayan kabuklulardir. Bunlarin her birinde be-
den ve ekstremiteler, fazla miktarda CaC03 ihtiva eden bir kabuk 
iginde mahfazalanmistir. Bir Crustacea'nm viicudunun biiyiimesine rag-
men onu orten kabuk biiyiimez, Bunun sonueu kabuklarda yeterinee 
gatlaklar meydana gelir ve Crustacea'! ar, mumlu kagit benzeri, kirilmaz 
yumusak bir ortii iginde mahfazalanmi§ oldugu halde kabuklarmdan 
kurtulmu§ olurlar. 

A- Sularda ya§ayan, mahfazalari eklemli olan Crus tacea ' l a r : 
Bu deyim; istakoz, yengeg, kerevides, Deniz tekesi ve Karidesleri 

igine alir. Bunlarin yumu§ak olan viicutlari Kitin'den yapilmi§ ve bir biri-
ne eklenmis zirhimsi bir mahafaza ile ortulmii§tiir. Istakozlarda govdeyi 
orten kitin mahfaza eklem.sizdir. Fakat buna mukabi! kuyruk kismi ek-
lemli olup iyi geli§mi§ ve kuvvetlidir. Bu hal yengeglerde daha da ileridir. 
Keza bunlarin ayaklari da eklemlidir. Yiicudu orten kitinli mahfaza, 
geliijmeye uyainaz. Yani geli§im ile genislemeyemez. Bundan dolayi 
zaman zaman bu kitinli mahfaza gatlar ve geli§en govdeyi kaplayacak 
daha biiyiik kitinli bir maliafzanin yeniden tefekkiilii gerekir. Bunlarda 
solunum govdenin her iki tarafmdan ayaklarin iist kismmdaki galsa-
malar araciligi ile yapilir. Bunlarda gozler te§ekkiil etmi§ olmasma 
ragmen hayvanin bunlardan yararlamp yararlanmadigi kesinlik ile 
kanitlanmi§ degildir. Bunlarin koku, tatma ve dokunma duyulari vardir. 
On kollarmda bir gift kuvvetli kiskag ve bir seri kiigiik pargalardan olusan 
agzi, besin maddelerini tutmaga ve gignemeye yarar. Iki gift anteni ve 
yiiriimege yarayan bir seri ayaklari vardir. 

1 - K a r i d e s (Crangon vulgaris : Cragon crangon : Shrimp): De-

kapoda'lardan olan karideslerin ondeki ilk bir gift ayagi oldukga kahndir. 
Bu ayaklarilan her birinin niliayetinde bir gift kiskag vardir. Karides-
lerde; baliklardaki anlamda bir agiz te§ekkiilati yoktur. §ekil (43) de de 
goriildiigii iizere viicutlarinin arka kismi yuvarlaktir. Bunlarin esmer 
olan icngi kaynatildiktan soma degi^mez. 

2 - Deniz t e k e s i (Lander cerratus : Prawn) : Deniz tekesi de keza 
dekapoda'lardandir. Bunlar canli iken saydam olup renkleri portakal kir-
mizsi ila eflatunumsu g6riinu§tedir. Bunlar kaynatilmayi miiteakip 
kabuklari kirmizi renk alarak saydamligmi kaybeden ve donukla§irlar. 
Deniz tekesi'nin biiyiik tiirleri de vardir, ki bunlar kiigiik istakozlari an-
dirirlar. Genellikle ile bu liiiyiik deniz tekelerine istakoz tekesi veya 
Dublin tekesi de denir. §ekil (44) de bir Deniz Tekesi goriilmektedir. 
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§ekil 43. Karides §ekil 41. Deniz Tekesi 

3 - P e m b e K a r i d e s (Pandalus montagui: Pink Shrimp) : Pembe 
Karideslerin, govdesinin hemen her tarafi, kirmizi pigmentasyonlu 
lekeler ihtiva eder. Keza bunlarin sirtinda da longitudinal kirmizi gizgiler 
vardir. Pembe karides'ler kaynatildiktan sonra renkleri kirmiziya doner 
ve donuklagir. Karides v Deniz Tekelerinin pek 90k tiirleri vardir. Bun-
lara bu isimler bilimsel bir anlamda verilmi§ degildir. Sadece Britanya 
adalarxnda karides ve deniz tekelerin iginde bulundugu bu dekapoda'lann 
takriben 50 tiirii vardir. 

4 - K e r e v i d e s : K e r e v i t : (Crawfish : Crayfish): Istakozlara 
oranla daha kiigiiktiirler.Bunlar da dekapodalardandir. Bunun tatli su ve 
deniz sularinda yasayan ayri soylari vardir. Yurdumuzdaki Apolyont, 
Manyas ve Akgehir gollerinde tatli suda Kerevides'leri bulunmaktadir. 
Kerevideslerin tatli suda yagayanlan kiigiik istakozlari andirir. Apolynot 
goliindekilerin renkleri gri olup kaynatildiklarinda kirmizi renk alirlar. 
§ekil (45) de bir kerevides goriilmektedir. 

§ekil 45. Kerevides 

Denizde ya§ayan kerevidesler istakozlari andirir ise de bunlarin kis-
kaglari yoktur. Keza bunlar da kaynatilmakla kirmizi renk alirlar. 
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5 - I s t a k o z : (Homarus gammarus : Lobster): Koyu ye§il, ye§il-
gri, mavi-ye§il renkler gosteren bu deniz kabuklusunun pisi nee eti kirmiz 
olur. Alti tane bogumu olan kuyruk ile yekpare olan govde kisimlari bir-
birine e§it uzunluktadir. Hareketlerini saglayan bir seri ayagi vardir. 
§ekil (46) da goriildiigii iizere ilk iki ayagmdan her birinin uzun ve 
kuvvetli birer gift kiskaci vardir. Bir gifti iyi gelismis uzun ve bir gifti 
kiigiik olmak iizere iki gift dokunma duygu organina sahiptir. 

Sekil 46. Istakoz 

6 - Yengeg (Crab : Cancer Pagurus) : Yengeg anatomik yapi iti-
bariyle Crustacea'larin aym ozelliklerine sahip olmakla beraber bunlar 
bazi morfolojik degi§iklikler gosterirler. §ekil (47) de goriildiigii iizere 
ba§ ile gogiis kisa ve genif, kuyruk yiizgegleri de yoktur. Basik olan bir 
gift kiskaci kisa fakat kuvvetlidir. Bunlar disi ile erkeginin birbirinden ay-
rilmasina yariyan morfolojik ozellik gosterirler. Di§i yengeg, kuyrugunun 
gok geni§ olmasi ile erkek yengegten tefrik edilir. 

§ekil 47. Yenge<; 

Yurdumuzda 1 - P a v o r y a , 2 - (^laganoz, 3 - A y i p a v o r y a s i , 
4 - Qingene p a v o r y a s i , S - Qaplare olmak iizere, be§ simf yengeg 
bulundugu AYGUN (1940, 358) tarfindan bildirilmi§tir. 
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B - Mo l l u ska : Molluska'lar iki valf (subap) h, bir valf (subap)h 
olarak tasnif edilirler. 

a - I k i v a l f l i l a r : I s t i r i d y e (Oyster), M idye ve I s t i r i d y e y e 
benzeyen mollusk (Conchylium : Cockle ile Clam), M idye (Mussel) 
ve T a r a k denilen gift kabuklu mollusk (scallop — escallopfu ilitiva 
eder ve birbirleri ile bir mente§e gibi raptedilmis iki kabuk iginde mahfa-
zalanmi§ yumusak bir govdeden ibarettirler. Hayvanin kabuklarim agip 
ve kapamasini temin eden kuvvetli bir musculus her iki kabuga da rap-
tedilmigtir. Yumu§ak olan govdeleri gayam hayret bir kontraksiyon 
yetenegine sahiptir. Nervus, musculus, sindirim ve dolagim sistemleri ile 
galsamalari gayet iyi geligmigtir. Adeli kismini bir ayak gibi ileri dogru 
gikarmak suretiyle siiriinerek hareket eder. 

Istiridyeler bu ozellikten mahrum olduklari igin, bunlar omiirlerini 
bulunduklari durumda gegirirler. Bivalvli olan bu deniz hayvanlarinda 
T a r a k (Patella caerulea) lar harig digerlerinde gorme organi yoktur. 

1 - M i d y e (Mytilus galloprovincialis : Mussel) : §eki l (48) de go-
riildiigii gibi siyah ve diizgiin kabuklari vardir. 

§ekil 48. Midye 

2 - I s t i r i d y e (Ostrea edulis : Oyster): 

Istiridyelerin kabuklari giiintili gikintili olup diizgiin de degildir. 
Gorme organina sahip olan istiridyeler hareketsizdirler. Etlerinin lez-
zeti, midyeninkinden daha lezzetlidir. Yurdumuz sularinda, ozellik ile 
Bogazigi ve Sarayburnu gibi akintili mintikalarda avlanan istiridyeler 
saglik bakimindan yemeye elveriglidirler. §ekil (49) da bir istiridye go-
riilmektedir. 

3 - Clam: §ekil (50) de goriilen Clam'm yenebilen nevileri arasinda 
§ekil (51) de goriilen Mya arenaria nev'i ile fjekil (52) de goriilen Venus 
Mercenaiia nev'ileri de vardir. 

4 - T a r a k (Pecten irradians : Scallop) : §ekil (53) de goriildiigii gibi 
Tarak denen deniz kabuklusu yelpaze geklinde ve diizdiir. Istiridyenin eti 
kadar lezzetli degildir. Bu deniz kabuklusu sularimizda bulunmaktadir. 
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Jyekil 49. Istiridye §ekil 50. Clam 

§ekil 51. My a Arenaria §ekil 52. Venus mercenaria 

§ekil 53. Tarak 

5 - Aguvad i s (Conchylium Cockle): Asuvadis'in kenarlari ondii-
lasyon gosterir. §ekil (54) de goriildiigii gibi iizerlerinde kenardaki 
bir merkezden kenarlara dogru genigleyerek agilan gizgiler vardir. Ka-
buklan beyaz renklidir. 
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b- Univa lve ' l i l e r : 

Tek valflilar: Littorina genusuna dahil olan Deniz s a l y a n g o z u 
(periwinkle) ve § e y t a n m i n a r e s i (Whelk) ni ihtiva eder. Bunlarin 
govdesi tiirbinel (kivrimli) bir kabuk ve istek halinde kabugun methali 
tamamen kapatilabilen sert bir disk yardimi ile korunur. 

1~ § e y t a n m i n a r e s i (Whelk): 

§eytan minaresi denen bu tek valvli deniz yaratigi §ekil (55) de 
goriildiigii iizere helezon §eklinde bir muhafaza ile di§ gevreden kendini 
korur. Bu canlilarin 7.5 - 10 em. kadar biiyiik olanlari vardir. 

2 - Deniz s a l y a n g o z u : Littorrina : Periwinkle: 

Esmer veya sarimsi renkli konik bigimli ve spiral §ekilde koyu qiz-
gili bir muhafaza iginde denizde ya§ayan bir eanhdir. Bu muhafaza 
§ekil (56) da da goriildiigii gibi salyangoz mahfazasi §eklindedir. Bazan 
bunlarin rengi siyah veya koyu esmerdir. 

§ekil 55. §eytan minaresi §ekil 56. Deniz salyangozu 

I I I - Di&ER SU URUNLERI 

A - K a p l u m b a g a l a r : 1 - Denizlerde ya§ayan, 2 - Nehirlerin de-
nize aktigi yerlerdeki batakhklarda ya§ayan, 3 - Tath sularda ya§ayan 
olm.ak iizere iig kisma ayrilir. 

1- Deniz K a p l u m b a g a l a r i : 

Pek 90k speeies'i olan eti yenen bu deniz hayvanlanna ait bir ornek 
§ekil (58) de verilmistir. 

a - Ye§ i l k a p l u m b a g a (Chelonia mydes): §ekil (57) de goriilen 
Chelonia mydes'e Ingilizler; yaginin yesilirusi renkte olmasindan dolayi 
(green turtle) ismini vermiflerdir. Bunlarin kabugu diiz ve esmer renk-
tedir. Uzerinde sari renkli benekleri vardir. Kenarlari beyaz veya sari 
renklidir. Uzunlugu 90 - 125 santimetre, agirligi ise 150-250 kilogram 
kadardir. Omnivor olan bu kaplumbaga gogunlukla kaplumbaga otu ola-
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rak taninan deniz bitkileri ile beslenir. Bu kaplumbaga tamamen deniz-
lerde ya§ar ve sahillere yumurtlama di§mda kat'iyyen yakla§maz. Gergi 
bu durumda da sahilleri en kisa zamanda terk eder. 

b - Che lon ia i m b r i c a t a : Hawksbill turtle : 

Deniz kaplumbagalarmin hemen hemen en kiigiigiidiir. Nadiren 75 
santimetre boyunda olurlar. Mamafi 85 santim.etre boyunda olanlanna 
da rastlanmaktadir. Kabugu saydam olup, gayet giizel siyah veya esmer, 
sari beneklerle beneklenmi§tir. Ust lcapak; 5 ortada ve 4 er tane de 
iki yanda olmak iizere 13 bolmeden olu§mutur. Bu kaplumbaga biitiin 
tropik ve subtropik denizlerde dulunur. 

c - T h a l a s s o c h e l y s c a r e t t a (Loggerhead Turtle : Atlas Okya-
nusu kaplumbagasi) : Bu kaplumbaga Atlantik sahili boyunea New 
York'un giineyinden itibaren bulunur. Fakat Carolina'nin kuze-
yinden Florida'ya kadar bol miktarda bulunur. §ekilde (58) goriilen 
bu kaplumbagamn eti nadiien besin maddesi olarak kullanilir. Eko-
nomik degeri dii§iiktiir. Daha ziyade besin olarak yumurtalarmdan 
yararlanilir. Bu yumurtalar hayvan tarafmdan yaz ba§langicinda geeeleri 
Atlas Okyanusu sahillerine birakilir. Yumurtalar, tavuk yumurtasinm. 
yan biiyiikliigiinde olup, hayvan bir defasmda 60-160 yumurta birakir. 
Bunlarin kabuklari, tavuk yumurtalannm kabuguna kiyasla yumusaktir. 

d - Kemp Korfez i K a p l u m b a g a s i (Thalassochelys colpochelys 
kempii) : Bunun eti ye§il kaplumbagamn etinden daha az lezzetli, fakat 
Thalassochelys earetta'nin etinden daha lezzetli oldugu bildirilmektedir. 

§ekil 57. Ye?il Kaplumbaga 

(Chelonia mydes) 
§ekil 58. Atlas Okyanusu kaplumbagasi 

(Thalassochelys carette) 
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2- Neh i r l e r i n den i z l e r e a k t i g i t u z l u b a t a k l i k l a r d a 
yasayan kaplumbagalar Malaclemys genesuna dahil olup bunlara Kuzey 
Amerika'da Terrapin ismi verilmigtir. Bunlarin; 1 - M a l a c l e m y s 
c e n t r a t a (Carolina Terrapin'i) 2 - M a l a c l e m y s c e n t r a t a cocent-
r i c a (Chesapeake Terrapin'i); 3 - M a l a c l e m y s m a c r o s p i l o t a (Flo-
rida Terrapin'i); 4 - M a l a c l e m y s p i l e a t a (Louisiana Terrapin'i); 

5 - M a l a c l e m y s l i t t o r a l i s (Texas Terrapin'i) olmak iizere 4 spe-
cies'i ve bir de subspecies'i vardir. Bunlar bir zamanlar Atlas Okyanu-
sunun Kuzey Amerika sahillerindeki tuzlu batakliklarinda gok bol ola-
rak bulunmakta idiler. Bu kaplumbagalarin gida degeri yiiksektir. 

3 - Gol ve neh i r gibi akar sularda yagayan kaplumbagalar aslinda 
deniz iiriinii olarak kabul edilmezler. Bunlarin agirliklari gogunlukla 
17-20 kilo arasmdadir. Bunlara tatli su kaplumbagalari (Snapping turt-
lesJ denir. Bunlarin iki species'i avlanmaktadir. Bunlara; 1 - Adi snap-
per (Chelydra serpentina), 2- Se r t k a b u k l u k a p l u m b a g a v e y a 
t i m s a h k a p l u m b a g a s i (Macrochelys lacertina) isimleri verilmektedir. 

B - K u r b a g a l a r : 

Bunlarin derileri siyrildiginda arka ayaklannm etleri ile bunlara 
merbut olarak kalan govdesine ait kiigiik bir parga etleri yenir. Bunlar 
algak olan bataklik mmtikalarda yasarlar. Gidalarmi habere, kiigiik balik 
ve kerevides tegkil eder. Biiyiik kurbagaxar; 7.5 cm. kadar oian baliklari 
yutabilirler. Kurbagalr geceleyin avlanirlar. Bunlarin yenebilen muhte-
lif nev'ileri vardir. 1 - B u g a k u r b a g a s i (Rana catesbeniana), 2 - Ye-
si l k u r b a g a (Rana clamitans), 3 - Gtiney L e o p a r d K u r b a g a s i 
(Rana sphenocephala), 4 - Giiney B u g a K u r b a g a s i (Rana grylio), 
5 - Leopa rd K u r b a g a s i (Rana pipiens), 6 - R a n a p a l u s t r i s 
gibi nev'ileri yenebilenlerindendir. §ekil (59) da bir yenir kurbaa goriil-
mektedir. 

§ekil 59. Bir yenir kurbaga 
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SU URUNLERlNlN KIMYASAL YAPISI 

Deniz uriinleri kimyasal yapilan bakimindan, insanlar tarafindan 
kolayca sindirilip assimile edilebilecek ozellikte biyolojik degeri iistiin 
olan bir besin m.addesi niteligindedirler. Her tiir baligin yapisi kendi spe-
cies'i igin bir ozellik gosterdikten baska, ayni speeies'in mevsimlere ve 
beslendikleri gida gegidine, biiyiikliiklerine, yaglarina, viieutlarinin bag, 
orta ve kuyruk kisimlarma gore dahi degigiklik gosterir. Baliklar gog 
siireleri esnasinda, avlanma olanaklari bulamadiklarindan, kendi viicut-
larinda rezerve ettikleri yagi tiiketirler. Bundan dolayi da baliklarin yag 
yiizdelerinde oldukga farklilik goriilebilir. 

CETVEL 18 

Scomber scombrus'un mevsimlere bagli yag yiizdeleri 

Baliklarin avlandiklari 
tarihler 

Analize abnan 
balik adedi 

Maksimum 
yag % si 

Minumum 
yag % s* 

Ortalama 
yag %si 

Nisan 18 13 3 .9 
Nisan 22 8 7 .6 2.7 4 .8 
Mayis 3 4 — — 8 .0 
May is 21 4 — — 9 .0 
Haziran 1 6 — — 9 .8 
Temmuz 23 13 17 .3 6 . 1 10 .6 
Agustos 13 7 25.6 10 .6 17.5 
Agustos 15 7 21 .6 16.0 19.2 
Eyliil 11 20 1 1 . 4 2 .0 6 .5 
Ekim 1 25 16 .2 3 .0 10 .1 
Kasim 17 12 15 .2 2.2 8.2 

STANSBY (1953, 1) kiigiik baliklarin yag miktarlari arasmdaki 
farkm biiyiik baliklardakinden daha az oldugunu bildirmektedir. Keza 
STANSBY (1953, 1); STANSBY ve LEMON'un uskumrularm yag 
miktarlari iizerinde mevsimlere bagli olarak yaptiklari aragtirmadan elde 
ettikleri sonuglari cetvel (18) de goriildiigii gekilde aktarmigtir. Keza 
uskumrularm biiyiikliikleri ile yag muhtevileri arasinda, ayni yazar-
lara ait tesbit edilen ve STANSBY (1953, 2) tarafindan aktanlan iligki, 
cetvel (19) da verilmigtir. 
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CETVEL 19 

Uskumrulann biiyiikliikleri ile yag % deleri arasindaki ili^ki 

Santimetre olarak Sene olarak yakla§ik Ortalama yag % si 

baligin uzunlugu ya§ grubu Haziran5 Ekim 20 Kasnn 17 

30 - 3 1 . 5 1 1 4 . 6 9 .4 
3 1 . 5 - 36 .5 2 9 . 3 1 3 . 6 22 .0 
36 .5 - 38 3 7 .0 16 .5 20 .1 
39 - 42 5 ve 6 4 . 0 17 . 1 16 .5 
41 - 44 7 ve daha yukari 2 .2 — — 

BEARD (1926) aym bir baligin muhtelif regionlarinin terkibinde 
farkhligin goriildiigiinii cetvel (20) deki verilmif oldugu §ekilde sap-
tami§tir. 

CETVEL 20 

BE.4RD (1926)'e gore aym bir baligin muhtelif regio'larindaki yag, Protein ve kiil % 

leri arasindaki farkhliklar 

Species Enine kesit % Yag % Protein % Kul 

Som Ba§a yakm 20.2 1 7 . 6 1 . 1 9 
Som Kuyruga yakin 1 1 . 1 17 .9 1 . 1 2 
Som Ba?a yakin 15.1 1 9 . 0 1 . 40 
Som Kuyruga yakm 8 . 1 1 9 . 9 1 . 3 1 
San Kuyruk Orta kisim 3 .21 1 9 . 8 1 . 35 
San kuyruk Kuyruga yakm 1 .38 2 1 . 0 1 . 35 
Torik Yalniz karin 25 .8 18 .3 1 . 3 5 
Torik Etinin beyaz kismi 15 .4 2 1 . 9 1 . 3 9 
Torik Etinin koyu renkli kismi 22 .4 18 .2 1 . 03 

STANSBY (1953, 4)'in muhtelif balik ve deniz kabuklularinin yene-
bilen kisimlarimn yag ve protein muhtevileri iizerinde yaptigi ara§tir-
maya ait degerler cetvel (21) de verilmiftir. Muhtelif banklai ile molluska 
ve crustacea'lann protein tabiatmda olan, yenebilen kisimlanndaki 
amino asitlerden bir kisminin yiizdeleri cetvel (22) de bildirilmiftir. 

NILSON ve COULSON'un bazi balik, crustacea ve molluska'larin 
yenebilen kisimlanndaki mineral m.addelere ait % miktarlanni tayin 
iizerinde yaptiklari galifmaya ait sonuglar, STANSBY (1953, 7) tarafm-
dan cetvel (23) de goriildiigii §ekilde aktarilmi§tn. Keza aym yazar 
(1953, 6) LEE ve NELSON'nin baliklann yakla§ik olarak milyonda 
5 gibi yiiksek oranda Flor ihtiva ettigini bildirdigini kaydetmi§tir. Deniz 
iiriinleri, B kompleksi ile A ve D vitaminlerinden zengin besin kaynagi-
dirlar. JACOBS (1951, Colume II, S. 953) tarafmdan bir kisim balik-
lardaki Vitamin B Kompleksi ile Vitamin D' ye ait miktarlar Cetvel (24) 
ile (25) de verilmiftir. 
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CETVEL 19 

Muhtelif balik ve deniz kabuklularmin yenilebilen kisimlannin yag ve protein % leri 

Species Ortalama yag % si Ortalama Protein 
% 

Baliklar: 

Culupea vernalis 
19 (Ringa familyasindan) 5 19 

Morina 0 . 4 17 

Kurbaga baligi (Croaker) 3 18 

Dil bahgi 0 . 6 16 
Mezit 0 .3 18 
Halibut 5 19 
Ringa 11 19 
Uskumru 13 18 
Barbunya 5 19 
Pollak 0 . 8 20 
Som 16 18 

Som 11 21 
Som 8 21 
Som 6 21 
Som 5 21 
Sardalya 13 23 
Alabalik 2 19 
Tuna 4 22 
Mezit 0 . 4 17 

Kabuklular: 
Tarak 1 9 
Yengeg 2 17 
Istiridye 1 7 
Karides 1 25 

CETVEL 22 

Balik, Deniz kaiuklulari ve Crutacea'larm yenebilen kisimlannin proteinlerindeki, 

Arginine, Lysine, Tryptophane ve Cystine'nin % leri 

Argi- Histi- Tryp-
Species Bilimsel ismi nine dine Lysine tophane Cystine 

Kedi bahgi Ameiurus catus 0 97 — 

Morina Gadus morhua 5 58 1 72 6 83 1 06 1 . 4 1 
Mezit Melanogrammus 

aeglefinus 5 70 1 17 6 41 0 85 1 . 1 6 
Istrongilo Clupea harengus 5 09 1 56 7 03 1 23 — 

G51 Ala Cristivomer 
bahgi namaycush 5 73 1 40 7 15 1 17 — 

Uskumru Scomber scombrus 5 78 1 93 7 13 1 36 1 . 1 8 
Kefal Mugil species 5 78 1 61 6 74 1 36 1 . 2 9 
Sardalya Sardina caerulea 5 60 1 23 6 78 1 30 — 

Clam Venus mercenaria 5 27 1 45 5 40 1 19 — 

Yenge^ Callinectes sapidus 7 61 1 51 6 38 1 11 — 

Istiridye Ostrea virginica 25 71 1 79 5 24 1 67 
1 . 25 Karides Peneus brasiliensis 7 50 1 61 7 35 0 96 1 . 25 
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CETVEL 23 

Bazi balik. crustacea ve Molluskalarin yenebilen kisimlanndaki veznen mineral madde % miktarlari 

Species 
Kuru 
Madde Kalsiyum Magnezyum Foffor Demir Bakir Iyod 

Balik: 
Cadus morrhua 17.7 0 0110 0 0280 0 1859 0 000518 0.000041 0 000103 
Melanograminus aeglefinus 18.7 0 0165 0 0236 0 1731 0 000516 0.000041 0 000513 
Scomber scombrus (Uskumru) 19.9 0 0048 0 0281 0 2169 0 001224 0.000115 0 000053 
Lutianus blackfordii 21 .7 0 0162 0 0276 0 2279 0 001158 0.000038 0 000031 
Mugil cephalus 23.9 0 0261 0 0318 0 2198 0 001779 0.000082 0 000485 

Sardinia caerulea 20.5 0 0422 0 0237 0 2115 0 002483 0.000166 0 000013 
Pleuroncctidae'lerden dil baligi 21 .3 0 0117 0 0305 0 2053 0 000029 
Leucichthys artedi (gol ringrasi) 17.9 0 0116 0 1518 0 0172 

0 000029 
J VCT 

Oncorhynchus nerka 
17.9 0 0116 0 1518 0 0172 

(Som kutu konservesi) 31 .3 0 2082 0 0292 0 3364 0 001180 0.000081 0 000053 
Oncorhynhus tschawaytscha 
(Som kutu konservesi) 33.2 0 1071 0 0267 0 2779 0 001270 0.000077 0 000067 
Oncorhynchus lkisutch 
(Som kutu konservesi) 30.1 0.2304 0 0298 0 3382 0 000890 0.000064 0 000023 
Oncoryhyhchus gorbuscha 
(Som kutu konservesi 29.6 0 1735 0 0299 0 3206 0 000760 0.000056 0 000021 
Oncorhynchus keta 
((Som kutu konservesi 27.3 0 2492 0 0299 0 3518 0 000740 0.000050 0 000022 

Kabuklular 
Istiridyeler: 

Ostrea virginica 15.0 0 0579 0 0320 0 1121 0 006100 0.003730 0 000049 
Ostrea lurida 17.9 0 0632 0 0242 0 1540 0 004940 0.001240 0 000030 
Ostrea gigas 21 .4 0 0628 0 048 0 1922 0 007510 0.001230 0 000036 

Karidesler: 

Peneus brasiliensis 
Cig 20.0 0 0542 0 0421 0 2285 0 002188 0.000331 0 000023 
Ha§lanmi§ 28.7 0 0614 0 0509 0 2432 0 003973 0.000302 0 000021 

Yenge^ler : 
Callinectes sapidus 
(Mavi yenge^) 

Beyaz eti 21.2 0. 1028 0 0336 0 2052 0 002262 0.001582 0 000042 
Kiskag eti 20.4 0. 0706 0 0245 0 1796 0 000746 0.000368 0 000015 



CETVEL 19 

Muhtelif baliklann karacigerlerindeki Bir gr. yagin ihtiva ettigi D vitamini iiniteleri 

Biliinsel 
isimler 

Karacigerdeki yagin Bir gramindaki Internasyo-
nal D vitamini Unitesi 

Gsrmo alalunga 20.000 - 250.000 
Thunnus thynnus 20.000 - 70.000 
Neothunnus macropterus 10 .000 - 45 .000 
Euthynnus pelamys 25.000 - 250.000 
Sarda chilliensis 50.000 
Xyphias gladius 2 .000 - 25.000 

CETVEL 25 

Muhtelif balik etlerinin 100 gramindaki Thiamine ve Riboflavin'in y ; Niacin'in Miligram 

ve Pyridoxin'in unite cinslerinden miktarlan 

100 gr.'inda / Y 100 gr.'inda / 100 gr.'inda/ 
Balik 
Turu Thiamine Riboflavin unite Pyridoxine mg. Niacin 

Morina 40 160 50 2 
Dil baligi 105 68 — -

Mezit — — 100 0 . 9 
Halibut 45 47 — -

Ringa 23 217 — -

Uskumru 120 280 — -

Kayabaligi 55 — — -

Som 148 72 — -

Som 143 46 — -

Som 80 59 — -

Som 87 109 — -

Som 101 231 — -

TRESSLER ve arkadaglari (1951, 498) Germo alalunga ve Euthyn-
nus pelamys denen Tuna ba l igmin species'lerinin karacigerlerinin 1 
gram.inin 25.000 - 250.000 Internasyonal Unite D vitamini ihtiva ettigini 
bildirmi§dirler. 

STARY, BURSA ve YUVANIDIS (1950, 500)'e gore Turk sula-
rinda yagayan baliklarin karacigerlerinin 100 gramindaki vitamin A'mn; 
K a l k a n (Rhombus maximus) da 78.000; Ki l ig (Xiphias gladius) da 
465.000; U s k u m r u (Scomber scombrus) da 82.000; Torik (Sarda 
sarda) da 120.000; Kefal (Mugil chephalus) da 11.2500; Karagoz (Sar-
gus rondeletii) de 400.000; Kolyoz (Pneumatophorus colias) da 27.000; 
Liifer (Temnodon saltator) de 105.000; Palamut (Sarda sarda) da 126.000 
Tirse (Also fallex milotica) de 67.000; Kirlangig (Lepidotrigla aspera) 
da 13.000; Mercan (Pagellus erythrinus) da 380.000; Pisi (Pleuronectes 
unimaculatus) de 10.000; Gipura (Crysophrys aurata) da 11. 000 Inter-
national Unite oldugunu bildirmigtir. Son zamanlarda artheriosclero-
sis'i n tedavi ve korunmasi igin sature yaglardan diisiik ve polisansature 
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yaglardan yiiksek bir diyet rejiminin uygulanmasi prensip olarak kabul 
edilmiftir. Deniz iiriinlerinin pek gogu; sature yaglar akxmmdan diisiik 
ve ansature yaglar bakimindan nisbeten yiiksek olmasi dolayisiyle ideal 
bir yag asitleri kompozisyonu ihtiva etmektedir. I§te bundan dolayidir ki 
Kabuklular dahil, deniz iiriinleri; kandaki Kolesterol seviyesinin diisii-
riilmesinde ve tedavisinde insanlarda genellikle uygulanacak diyet re-
jimi iginde onerildigi NOVAK (1964, 45) tarafmdan bildirilmiftir. Ne 
var ki biyolojik degeri iistiin bir besin maddesi olan deniz iiriinlerinin 
taze halde iken dayanmalari giigtiir. Bu giin genellikle su iiriinlerinin 
dayamkli hale sokulmalarinda uygulanan en iyi prezervasyon metodu 
basing altinda kapali kaplarda termal i§lem uygulanmak suretiyle uygu-
lanan m.etoddur. Giinliik aktivasyonlarimizin siirdiiriilmesi igin besin 
olarak sindirilen maddeler 1 - Protein, 2 - Yag, 3 - Karbohidrat gibi 
besin unsurlari ile, metabolik olaylar igin gerekli olan a - Vitaminler, b -
Mineral madde ile izelementler ve e- Suyu kapsamaktadir. Bunlar ara-
sinda proteinler karisik bile^imlerdir. Bu karisik bile§imler nitrogen 
ihtiva eden basit bir gok substanslardan olu§mu§tur. Bu basit nitrogenli 
substanslara topluea amino asitler denmektedir. Kiimes ve kasaplik 
hayvan etleri gibi balik etleri de hayvansal kokenli besin maddelerinden-
dii. Bu neden ile de biyolojik degeri tam olan protein olarak nitelenirler. 
^iinkii bunlar biitiin esasnsiyel amino asitleri ihtiva ederler. Bilindigi iize-
re bitkisel kaynakh proteinler biyolojik degeri diifiik olan yani tam ol-
mayan protein niteligindedirler. Balik gibi su iiriinleri kaynakli proteinler 
hem kolay ve hem de tamamiyle sindirillebilmektedir. Bu bakimdan 
kasaplik hayvan etine nazaran iistiinliik gosterir. Balik yaglarinin bes-
leyiei degerleri; onlann terkipleri, sindirilebilmeleri ve vitaminlerine bag-
lidir. Yaglar, terkiplerinde ihtiva ettikleri Linolenik asit, Linoleik asit 
ve Arahidonik, asit gibi eksogen yag asitlerine gore deger tasirlai. Balik 
yagi adi isi derecesinde sivi haldedir. Taze haldeki baligin yagi; hayvansal 
ve bitkisel yaglara nazaran daha gabuk oksidasyona ugrar ve ransidite 
(acila§ma) gosterir. Fakat baliklann kutu konservesi §eklinde iflenmesi 
halinde terkibindeki yaglar igin ransidite oz konusu olmamaktadir. Ciin-
kii kutu konservesi iflemi esnasinda, kutu iginde oksidasyona sebep ola-
cak oksijen artik soz konusu degildir. Balik yaglari ayni zamanda A ve 
D vitaminlerinden de zengindir. Baliklann ve bilhassa som baligi, 
sardalya ve uskumrunun iskelet yapilan; kalsiyum, demir, bakir ve iyot 
gibi mineral maddelerden zengindir. Bundan ba§ka balik iyi bir fosfor 
kaynagi ise de, tarimsal besin maddeleri yeteri derecede fosfor ihtiva 
ettiklerinden, burada baliklann fosfor ihtiva etmeleri diger mineral mad-
deler kadar onemli olarak kabul edilmemektedir. Burada bildirilen mine-
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ral maddeler miktar bakimindan siitte pek az veya yok denebilecek ka-
dardir. Mineral maddelerden noksan besin alinmasi, genglerin biiyiimele-
rini geciktirir. Hastabklara dispozisyon kazandirir ve bir kisim beslenme 
bozukluklarina yol agar. Baliklann kemik yapilarindaki bu madensel 
maddeler suda erime ozeiligindedirler. Eger bunlar kutu konservesi halin-
de i§lenirse suda eriyen bu mineial maddelerin kaybi onlenmi§ olur. Diger 
prezervasyon metodlan uygulanarak islenen baliklarda ise bu mineral 
maddelerden yararlanilmaz. Bundan dolayi kutu konservesi halinde is-
lenen balik miistahzarlan kalsiyumdan zengindir. Ultraviole i§m altinda 
kalsiyum, fosfor ve D vitamini kemiklerin te§ekkiilii igin gereklidir. 1'den 
fakir besinler guatr hastaliginin sebebini te§kil eder. I'un giinde 0.1 mgr. 
alinmasinin beslenme igin liizumlu oldugu bildirilmektedir. Balik kutu 
konserveleri, organizma igin alinmasi gerekli mineral maddelerden bii-
yiik bir kismini birlikte tutmaktadir. Su iiriinleri A vitamininden zengin-
dir. Yapilan ara§tirmalar ile balik kutu konservelerinde A vitaminin kay-
ba ugramadigi saptanmiftir. Bir insanin yakla§ik olarak giinliik A 
vitamini ihtiyaei 1500-4000 I. U.' dir. Istiridyeler ve balik yumuita-
lan Vitamin Bj (Thiamin hydroehlorid)'den zengindir. Bu neden ile balik 
yumurtasi kutu konserveleri de Vitamin B) igin zengin bir kaynaktir. 
Sinirsel bozukluklarda ve bilhassa ileri hallerde Beri-Beri hastaliginda; 
Vitamin B[ igin giinliik ihtiyag yakla§ik olarak 3000 1. U.'diir. OMUR-
TAG (1967, 94); degi§ik teknolojik islem gormii§ sularimiz karidesleri 
iizerinde yapmi? oldugu gab§madan elde etmi§ oldugu sonuglara gore; 
buz iginde Ankara'ya sevkedilmi§ yurdumuz kariaeslerinin yenebilen 
kisimlannin 1 gramindaki Riboflavin miktarinin (0.30-0.38) y '•> "Nia-
cin ve Niacinamide" miktar]arinin (39.7-49.0) y; kinlmi§ buz iginde ve 
yakla§ik olarak 0 santigrad derecedeki buzlukta 7 giin saklanan karides-
lerin 1 grammdaki Riboflavin miktannm (0.27-0.32)y; "Niacin ve Nia-
cinamide miktarlarmin (37.0-45.0)y; Dondurulmu§ olarak 30 giin depo-
lannus karideslerin 1 grammdaki "Riboflavin" miktarinin (0.29-0.36)y; 
"Niacin ve Niacinamide" miktarinin (39.4 - 48.2) y ; dondurulmuf olarak 
60 giin depolanmif Karideslerin 1 gramindaki Riboflavin miktarinin 
(0.27-0.32) y; "Niacin ve Niacinamide" miktarinin (39.1 - 47.7) y; Has-
lamp dondurulmuf olarak 30 giin depolanmi§ Karideslerin 1 gramin-
daki "Riboflavin" miktarinin (0.28 - 0.35) y; "Niacin ve Niacinamide" 
miktarinin (39.3 - 48.0) y; ha§lamp dondurulmu§ olarak 60 giin depolan-
mi§ karideslerin 1 gramindaki "Riboflavin" miktarinin (0.27-0.34) y; 
"Niacin ve Niacinamide" miktarinin (39.2- 47.9) y; Basing altinda termal 
i§lem uygulandiktan 60 giin sonraki karideslerin "Riboflavin" miktarlari-
nin (0.28 - 0.36) y; "Niacin ve Niacinamide" miktarinin (39.5-48.5) y ol-
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dugu tespit edilmistir. Yurdumuz sularinda avlanip, buz iginde Ankara'ya 
sevkedilen karideslerin ilitiva ettigi "Riboflavin" ile "Niacin ve Niacina-
mide" miktarlarinin tespit edildigi bu galisma ile ayrica bu iki vitaminin 
en iyi gekilde muhafazasini saglayacak konservasyon metodunun, ba-
sin; altmda termal islem oldugu tayin edilmigtir. 

GOODHART ve SHILS (1975:148) baliklarin karaciger yaglarinin 
gok fazla miktarda A vitamini tuttugunu; kirmizi Steenbras ismi verilen 
baligm, bir gram yagindaki; A vitamininin 1,300,000 Internasyonal 
Unite oldugunu kaydetmektedirler. CLARKE ve CLARKE (1975:176) 
Fazla miktarda D vitamininin hypercalcemia ve viicudun muhtelif 
kisimlarinda Ca'in depolanmasina sebep oldugunu bildirmektedirler. 

Sardalya, Ringa ve Som gibi bazi baliklar Vitamin D'den zengin-
dirler. Oysaki pek gok besin maddelerinin yapilarinda D vitamini 
bulunmamaktadir. Som baligmdan yapilan kutu konservelerindeki ya-
gin ihtiva ettigi vitamin D'nin, Morina baligi karacigerinden elde edilen 
vitamin D'nin yerini tutabildigi bildirilmektedir. Kutu konservesi kari-
desler de keza vitamin D'den zengindirler. TRAICHLER, LEE ve 
JAR VIS (1945: 5) tarafindan bildirilmig olan kutu konservesi seklinde 
islenmis balik miistahzarlarinm, yaklasik terkipleri ve 100 graminm hasil 
ettigi kalori miktarina ait degerlerden bir kismi cetvel (26) da verilmigtir. 
Kutu konservesi balik miistahzarlarinm iglenme esnasinda yenmeycn 
kisimlarimn atilmasindan dogan artik yiizdesi, diger besin maddelerinin 
artik yiizdeleri ile kargilagtirilacak olur ise, balik miistahzarlarinm pek 
az artik verdigi goriiliir. Boylece baligm satis fiati ile, etin satis fiat-
larinin yenebilen kisimlanna oranlanmasi halinde kasaphk hayvan 
etlerinin yenebilen kisimlanna diigen gergek fiat gok yiiksek bir durum 
arzeder. Bundan dolayi balikta artik kisim ile yenebilen kismina ait ode-
nen para, kasaplik hayvan etlerine oran ile daha ekonomiktir. Ayrica 
kutu konservesi halinde i§lenmi§ su iiriinlerinde, kalite diifmesi soz konu-
su olmadigi gibi, depolanmasi ve saklanmasi da kolaydir. Yurdumuzda 
her giin biraz daha gelismekte olan Balik kutu Konserveciligi sanayiimiz, 
hem igte toplumun en onemli besin unsuru olan hayvansal kaynakli 
protein ihtiyacini kargilayacak ve hem de dig pazarlardan yurdumuza 
doviz saglayacak bir diizeye erismekte oldiigunu kaydetmeden konuyu 
kapamamak gerekmektedir. 
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CETVEL 26 

Kutu konservesi seklinde ijlenmi? muhtelif balik miistahzarlarinin \akla51k terkipleri 

TREICHLER, LEE ve JARVlS (1947,5) den kisaltilarak 

Deniz iiriinii tiirleri 

100 gramindaki miktarlar 
(gram cinsinden) 

100 graminda miktarlar 
(miligram cinsinden) 

Deniz iiriinii tiirleri Tutubet 
Total 
kuru 
madde 

Total 
Nitro-

Protein 
Eter 
Ekst-
rakti 

Kiil Kal-
siyum 

Fosfor Demir 
Her 100 
gramin-
da ver-
digi ka-
lori 
miktari 

Balik 

Ringa 62 3 37 8 2 81 17 5 17.5 3 1 147 297 1 8 227 
Uskumru 62 9 37 1 2 71 17 0 18 .1 3 2 186 260 3 2 230 
Som 60 8 39 2 3 08 19 3 17.7 2 0 200 326 0 5 236 
Sardalya (hardalda) 68 6 31 4 3 15 19 7 7 .9 3 7 279 403 5 2 150 
Sardalya (yagda) 61 6 38 4 3 76 23 5 12.7 3 1 363 488 1 4 208 
Tuna baligi 51 8 47 2 3 46 21 6 22.6 3 1 1 2 290 

Deniz Kabuklulan 

Midye 82 6 17 4 1 54 9 6 0.88 2 6 87 125 6 3 64 
\ engcr 76 6 23 4 3 28 20 5 1.22 2 1 52 213 0 9 93 
Istiridye 81 7 18 3 I 48 9 3 2.56 5 4 45 130 8 4 68 
Karides 64 6 35 4 4 53 28 2 1 .96 6 S 126 2.86 2 7 31 

Bahk Miistahzarlan 

Balik Yumurtasi 75 5 24 5 3 13 19 6 3.34 1 5 15 346 1 2 108 



SU tJRtlNLERtNtN ELDE EDlLMESl 

Su iiriinleri avlanma suereti ile elde edilmektedir. Ancak son yil-
larda, gol veya giftlik balikgiligi denen sun' i olarak balik yetiftirme me-
todlari geliftirilmi§tir. Onceleri balik avlamak igin kullanilan bir gok 
usuller bu giin ekonomik degerini kaybederek sportif bir hobi olarak me-
rakhlarca uygulanmaktan oteye gidememektedir. Bunun ile beraber bu 
metodlarin hepsini, tarihsel geli§imi veya en basitinden en modernine 
kadar olan usuller hakkinda kisaca bilgi verilmesi yerinde olacaktir. 
A) Zipkm ve garpma, B) Yemli avlama, C) Tafinan aglar ile, D) Yerli 
(tafmmayan) aglar: Dalyanlar ile, E) Elektro §ok usulii ile, F) Dina-
mit ile avlanir. 

A) Zipkin ve garpma: Zipkin; sapi tahtadan ve batici ucu demir-
den yapilmif kargi bigiminde tekli, iiglii, befli ve hayvana sap-
landiktan sonra geri gekilince tersine agilan kanca (Damak)li ola-
bilirler. Geri gekinlince agilan zipkmlar ile sahilden agikta kayik 
ve dalyanlardan orkinoz ve yunus avlamakta kullanilir. Diger 
zipkinlar sabah erken saatlerde durgun havalarda sahile yakla§an pisi, 
ahtapot, kefal, gitari, sari agiz ve kefal gibi baliklar avlanir. Mamafi 
sahile yakin sularda kiigiik kayiklar ile de bu nev'i avlama yapilabilir. 
Ancak kiigiik baliklann zipkinla avlanmasi gok eski (60-70 sene) den 
beri yasaktir. Zipkinlar meyaninda garpma denen zipkin-olta karifimi 
bir olta daha vardir ki, be§ uzun ignenin uzun kollarinin, ucunda delik 
olan bir kur§un ba§lik ile raptedilmesi sonu olufan bir alettir. 

Bunun geriye agilan kancali (damakli) olanlari da vardir. Bununla 
sahile yakin batik gemilerde yuva yapmif olan kefal avlanir. Daha zi-
yade bulanik suda avlanma amaci ile gormeden yapilan avlanmadir. 
Tesadiifen bunlara garpan baliklara igneler saplamrlar. Bazan baligin 
govdesi yirtilarak bu ignelerden yarali olarak kurtulur, lakin bir siire 
sonra bu yarali balik oliir. Bu nedenle boyle avlanmak 60-70 sene evvel 
yasaklanmistir. Esasen bu usul, gok seneler once Haligte kagak olarak 
uygulanmi§tir. 

177 



Zipkmla avlama yurdumuz sulanndan Marmara'da kilig baligi 
avciliginda uygulanan bir metoddur. Bulutsuz havalarda denizin durgun 
oldugu zamanlarda denizin yiizey kismina birden bire gikan kilig balik-
lannin, bu durumunu kollayan sahil bahkgilari hemen denize agilarak 
onlari derhal zipkinla avlarlar. Kilig baliklan 15-16 santigrad derecedeki 
lsiyi sevdiklerinden, ki§m 35-40 metre derinliklere kadar inerler. Bundan 
dolayi giine§li ve sicak havalarda suyun yiizeyine gikarlar. 1961 de bu 
amag igin Marmara sahillerinde 250 balikgi motoru oldugu bildirilmi§tir. 
Kilig baliklan liaziran ile eyliil ayinda yumurtlamaktadirlar. Yumurt-
lama gagina eri§en bu baliklann 15-25 kilogram agirliklarinda olm.asi 
gerektigi bildirilmektedir. Bu agirliktan daha asagi olanlarmin avlan-
masi onlarm yavru iken telef olmasina sebeb olmaktadir. Karadeniz ile 
ak deniz arasinda gog ettikleri soylenen kilig baliklan; yurdumuz su-
larinda, Mayis ve Haziran aylannda avlamrlar. Sularimizdan Izmit 
korfezi agzmda, Marmara ve adalarda yatakladigi bildirilmektedir. 
Bunlar daha ziyade sardalya ve Koioride denen baliklar ile geginirler. 

Qomlek ile balik avlamak: Bununla kaya baliklan avlanmaktadir. 

Qomlekler bir nihayetinde baliklann girebilecegi kadar 3-4 santi-
metre gapinda bir delik, diger nihayetinde de bir veya birkag ufak 
delik (menfez) vardir. Bunlar denizin 4-5 metre kadar derin olan yerine 
salmarak bir kag saat yatik vaziyette terkedilirler, sonra Sudan gikarila-
cagi zaman genif delik; bez veya herhangi bir §ey ile kapamp, gomlek 
kanca ile yukari gekilir. Bu nev'i balik avlamak eski bir usuldiir. 

B) Yemli avlama: a) Olta ve benzeri alet kullanmak, b) Balikgi 
sepetleri olmak iizere iki kisimda incelenebilir. 

a) Olta ve benzeri aletler kullanarak yapilan balik avciligina, 
igneli avlama da denir. Burada kullamlan igneye; balik ignesi denir. Balik 
ignesi bir ucu uzun diger ucu kisa olan yanm bir elips §eklinde gelikten 
yapilmif basit bir alettir. Kisa olan ucunda elipsin igine bakan tarafinda 
bir kanca, gengel veya damak denen sivri bir gikmti ardir. Bu ug ya 
diiz veya igri olabilir. Uzun olan ucu ise kertikli, delikli, palab, uzun 
olabilir. Bu taktirde palah igne, delikli igne, uzun igne, kertikli igne, 
gibi isimler alir. Bir de ignenin uzun kolunun nihayetinde halka yapacak 
veghile iki ignenin birle§mesi ile bir de gift igne §ekli vardir ki buna da 
gatal igne denir. Ignenin donerek, olta ipinin biikiilmesi olasiligmi onle-
mek igin ignenin olta ipine baglantisi firdondii takilmak sureti ile gideril-
mektedir. Ekseriya olta takimina sadece olta denmektedir. Oysaki bu 
tammlama dogru degildir. (^iinkii gerek olta takimimn ve gerekse ga-
parinin sadece kil veya sicimden yapilmi§ olan kismina olta denir. Oy-
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saki bir olta takimi; kelebek, olta, kurgun, beden, zoka, kostek, 
oksiiz igneden olugur. Kelebek; oltamn sanldigi gergevededir. Olta; 
onceleri gogunlukla beygir kill ve bazen Ingiliz siciminden yapil-
makta idi. Beden: Oltamn ucunda bulunan ve gogunlukla mesi-
nadan yapilmig olan kisimdir. Bu kismin uzunlugu yarim kulagtan 
4-5 kulaga kadar uzanir. Kostek: Bedenin oltaya bagli bulundugu mahal-
den onbeg santimetre agagisina ilave edilen bir mesina pargasidir. Bu 
kostegin ueuna takilan giplak igneye oksiiz igne denir. Gapari ile para-
ketalarda miiteaddit kostekler vardir. Kostekler genellikle onbeg-yirmi 
santimetre uzunlugundadir. Zokalar: Bazi merakli gahislar sportif amag-
la avlanmalarda giimiigten yapilmig zokalar kullanmaktadirlar. Genellik 
ile zokalar; balik geklinde ve ucu igneli bir kurgundur. Zoka takilmig olan 
oltalara, oltayi akinti siiriiklemedigi taktirde ayrica kurgun takilmaz. 
Her nev'i balik igin ve hatta ayni bir balik igin ayri mevsimde degigik 
olta kullanilmasi gerekmektedir. Mamafi bugiin olta ile balik avi, eko-
nomik bir deger tagimamaktadir. Fakat buna ragmen degigik zoka-
lar hakkinda genel bir bilgiye sahip olmakta varar vardir. Zokalar; 
1 - Hamsi bahgi, 2 - Istavrit kragasi, 3 - Uskumru venozu, geklinde imal 
edilirler. Ayrica derin sularda zokanin batmasini saglamak igin daha agir 
olan zokalar tercih edilir. Zokalar gekil (60) da goriildiigii iizere genellikle; 
yiiklii zokalar, segirtme zokalar, yemli zokalar, olmak iizere iig kisima 
ayrilirlar. 1 - Yiiklii zokalar: Bunlar ikisi horoz tiiyii olmak iizeie iig tiiy 
ihtiva ederler ve nihayet ucunda igne bulunan kiigiik bir balik geklinde 
yapilmig kurgundan ibarettir. Bu nev'i zokalar ile torik, palamut ve liifer 
avlanir. Bu nev'i zokalar ile hem rihtim iizerinden, hem derin deniz 
kiyilarindan, hem de sandaldan avcilik yapilabilir. 2 - Segirtme zokalar: 
Bunlar zokalarin en biiyiigiidiir. Bu nev'i zokalara hig bir suretle yem 
takilmaz. Bunlar derin ve derince sularda avlanmada kullanilir. Bununla 
balik avlamak zor bir usuldiir,ustalik ister.Baligin zokayi aliginin hissedil-
memesi halinde balik digleri ile oltayi keser ve zokayi da beraber gotiire-
rek kurtulur. Bunlar liifer segirtmesi, palamut segirtmesi, torik segirtmesi 
gibi isimler alirlar ve bu isimdeki baliklarin avlanmasi igin bazi ozellik-
leri havi olarak kullamhrlar. Bu usulde zoka deniz dibine kadar salinip 
3-4 kulag yukari gekilip biraz durulur. Tam bu sirada balik oltayi kapar. 
Igte bu an kiritik andir, aksi halde hizmi kesemeyen baligm agik agzin-
dan giren zoka, galsemalari arasindan su ile digari gikar. Balik da dig-
leri ile oltayi keser. Onun igin oltamn bu segirtilmeleri gok maharet 
isteyen bir husustur. 3 - Yemli zokalar: Bunlar; a)12.5-50 gram agir-
liginda olup, liifer avmda kullanilan, b') 62.5-92.5 gram agirligmda olup 
torik avinda kullanilan, c) 10 santimetre uzunlugunda 25-62.5 gram 
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§ekil 60. Yemli, yiiklii, segirtme zokalar 

agirligindaki uskumru avinda kullanilan zokalardir. £apari: Uzerinde; 
yem takilmayan beyaz ve kalayli miiteaddit igne bulunan ve el ile geki-
lip, birakilmak sureti ile kullandan olta takimina gapari denir. Ancak 
izmarit avlama igin, ignelerdeki tiiyler yerine midye igi, karides ve ak 
yem* takilmaktadir. Burada tiiyler igneye kirmizi iplikle baglanip 
diigiimlenmektedir. Avlanacak balik; igneyi orten tiiyii balik, kirmizi 
iplikten aiigiimii de baligin gozii zannetmektedir. Bu nev'i olta ile balik 
avlama kayikla kabil olup, sahilden yapilamaz. Kursun; deniz dibine 

* Ak yem: Uskumru, izmarit ve istavrit ve benzeri baliklara dilimizde bahkcilar ak balik 

demekte ve bu baliklar yem olarak kullanildigi zaman boyle yeme de, ak yem ismi verilmektedir. 
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degince, olta el ile agagi yukari hareket ettirilir. Parakete: Bunlarin 
beden denen kisimlari sicimden yapilmigtir. Muteaddit kostek ve igne-
leri bulunan sabit bir nev'i oltadir. Bunlarin igne adedi 100-1500 kadar-
dir. Her bir kulag raesafede dort adet igneli kostek meveuttur. Kostek-
lerin uzunlugu yaklagik olarak 30 santimetre olup uglarm 6 No.'lu birer 
igne konmugtur. Paraketeler ile barbunya ve tekir avlanacagi zaman 
kurd; kaya baligi igin ig midye; kiigiik mercanlar igin karides, merean 
ve benzeri baliklar igin ak yem; sinarid igin de keza ak yem kullanilir. 
Pareketa ile; hani, kalkan, kirlangig, barbunya, izmaril, kaya, sinarid, 
iskorpit, merean, gelincik, pisi, dil ve kopek baliklari avlamr. Ancak 
pisi ve kalkan baliklari igin parekete deniz dibinde 8-10 saat, bazan bir 
giin birakilir. Az once sozii edilen diger baliklar igin bir iki saat yeterli-
dir. Bu nev'i balik avciligi nisan aymda denizin 25 metre derinligindeki 
taglik mahallerinde, bundan sonraki aylarda ise on ila onbeg metre de-
liklerine birakdarak yapibr. Pareketa'nin her nihayetinde 12-13 kiloluk 
ayak tagi denen birer tag ile bedendeki beher yiiz igne arasinda 125 
gramlik birer tag baglanmigtir. En nihayet ucuna deniz sathinda bir 
gamandira baglanir. Levrek ve mersin baligi igin; levrek pareketa'si, 
mersin pareketa'si gibi ozel pareketa'lar kullanilmaktadir. 

Igneye takilan yemler: Balik yemleri, dogal veya yapal olabilir. 
a") Yapal yem.ler, horoz, hind horozu, balikgil kugu gibi kanatlilarin tiiy-
leri ile hindiierin kanat aiti ve kuyruk alti tiiyleri; uskumru ve kolyoz 
avlamak igin kullanilir. Bunlar uskumru gaparisine takilir. Yarim metre 
uzunlugunda bir ipek iplik, ignesiz bir oltanin ucuna baglanip suya sali-
nir ise suda agilan ipek lifleri yem zanneden, zargana yemek ister. Bu 
esnada ipek lifler zargananin uzun agzindaki sira halindeki diglerine dola-
liir ve balik boylece tutulmug olur. Tatli su baliklari kelebek ve bocek 
gibi haserelere musallat oldugundan tatli su baliklarinm avlanmasmda 
gekil (61) deki yemlerden yararlamlmaktadir. b") Dogal yemler: Burada 
bildirilecek her bir yemin hangi oltaya takilacagi ve hangi balik igin kul-
lamlaeagi bellidir. 1 - Izmarit; liifer ve kopek baliklari igin, liifer zokasma 
pareketa ignesine takilarak kullanilir. 2- £in°kop; izmarit ve istavrit 
avlamak igin pareketaya, izmarit gaparisine ve el oltasina takilarak kul-
lanilir. 3 - Zargana; liifer, ginekop, istavrit igin el oltasi, liifer zokasi ve 
izmarit gaparisinde kullanilir. 4 - Istrongiloz; liifer avlamak igin liifer 
zokasma takilarak kullanilir. 5 - Istavrit; levrek, liifer, kirlangig, iskorpit 
ve kopek bahgini avlamak igin liifer zokasi,pareketa, izmarit gaparisine 
takilarak kullanilir. 6 - Kurd; tekir, barbunya, kefal ile her tiirlii ba-
ligin avlanmasmda, olta, pareketa, gatal ve kostek ignelerine takilarak 
kullanilir. 7 - Giimiig baligi; levrek ve merean baligimn avlanmasmda ol-
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§ekil 61. Tath su baliklannin olta ile avlanmasmda kullamlan bocek benzeri yapal yemler 

taya takilarak kullanilir. 8 - Midye i<;i; izmarit ve kaya baligimn av-
lanmasmda, el oltasi, pareketa, izmarit gaparisi, gatal kostek ve igne-
lerine takilarak kullanilir. 9 - Karidesten; kayikla, levrek, karagoz, mer-
can ve iskorpitin olta ile avlanmasmda giplak igneye takmak sureti ile 
faydalamhr. 10- Ak yem; torik, palamut, uskumru, liifer, kolyoz, kir-
langig, iskorpit ve kopek baligimn avlanmasmda oltanin oksiiz ignesine 
takilarak kullanilir. Kalkan ve pisi baliklannin avlanmasmda da pare-
keta ignelerine takilarak kullanilir. 11- Uskumru; her tiirlii baligin av-
lanmasmda olta, gapari ve pareketa'ya takilarak kullanilir. 12-Torik; 
ve palamut cigeri; gaganoz ve gelineek baligindan; levrek avmda yarar-
lanihr. b) Balikgi sepetleri: Bunlar 1 - Istakoz sepeti, 2 - Izmarit sepeti, 
3 - Karides sepeti, 4 - Gelincik sepeti, olmak iizere 4 nev'i olarak bili-
nirler ve hepside birbirlerine gok benzerler. §ekil (62) de sepetle balik av-
lama sistemi goriilmektedir. 

— 1 II 

§ekil 62. Sepetle balik avcihgi 
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1 - Sepet, 2 - Agiz ve hazne, 3 - Kapak, 4 - Kulak, 5 - Ayak ta§i, 
6 - Beden, 7 - Bandira. Izmarit harig digerleri gece avlanular. Bunlarin 
hepsi sazdan yapilmistir. Ortalama uzunlugu 80 ve ortalam.a genisligi 
60 santimetre kadardir. Sepetlerde kullanilan yemler: Kaya baligi ve 
gaganoz igin; kayabaligi sepetine ig midye; istakoz ve bocek igin istakoz 
sepetleri igine izmarit, istavrit ve uskumru; izmarit igin, izmarit sepetle-
ri igine gaga ve hamsi baligi; gelineik baligi igin, gelineik sepetleri igine 
ezilmif gaganoz konur. C) Taxman aglar veya her seferinde atilip top-
lanan aglar. Bu eins aglarm degi§ik §ekilleri vardir. 1 - Voli aglari; Bir 
cins hareket eden aglarla gevirme sureti ile balik avciligidir. §ekil (63) 

§ekil 63. Voli agi 

de goriilen voli agi bir govde ve iki uzun koldan olu§mu§ olup, sahilden 
gekilmek igin her iki kolun uglarinda birer halattan ibarettir. Burada agm 
A lialati sahilde birakilarak, ag; balik siiriisiiniin bulundugu bolgeye yak-
lafinea, otlarin etrafini gevirecek §ekilde kayiktan denize salinir. Daha 
ziyade sahili uygun bir sekilde denizi agilan yerlerde bu nev'i avlanma 
uygulanir ise de agik denizlerde de gegerlidir. Kol denen yandaki aglarin 
dip kisminda kur§unlar, denizin yiiziine rastlayan kisminda mantarlar 
baglanmistir. Balik siiriisii ag ile gevrildikten sonra, agi salan kayik 
halatin diger ueunu sahile ilk halatin yanina getirerek siiratle her iki 
halati gekmege haslar. Voli aglari denize atilip, karaya gekilen aglardir. 
Ancak agik denizler baliklari gevirerek kayiga gekilmek sureti ile topla-
nan iskorgila aglanna da voli aglari denmektedir. Bu usul dip tarama 
usuliine gore daha az tahripkar bir balik avlama usuliidiir. Voli ile balik 
avciligi yasak degildir. 

2 - Tirol (Trawl): Dilimizde siiriitme de denen bu tiir balik avciligi 
bizde 1881 yilinda "Zabitai saydiye Nizamnamesi" (Balik avlama tiizii-
gii) nin 29 ncu maddesi geregince Bogaz igi, Marmara denizi ve Qanakkale 
bogazinin dis kismi ile sahillerimizin 3 mil mesafesi dahilinde, bu tiir 
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balik avciligi yasaklanmig olup denizlerde, uluslararasi sularda yapilan 
bir balik avciligi usuliidiir. Bu usul biiyiik yelkenli gemiler veya vapur-
la yapilan, deniz dibini tarayan bir usuldiir. Bu usul ile mercan, liifer, 
barbunya, ve tekir avlanmaktadir. Hidrobiyoloji Enstitiisiiniin yaptigi 
aragtirmalara gore; bunlardan barbunyanin 3 yaginda iken haziran ve 
temrnuz aylarinda yumurtladigi halbuki sulanmizda bunlardan pek 
gogunun bir yaginda ve pek azininda 2-3 yaglari arasinda yakalanmig 
oldugu bildirilmektedir. Balik yumurtalari da 20 giinde larva haline 
geldigine gore yumurtalarin tahrip edilecegi siire ve sik ag ile yapilan 
tirolciiliigiin balikgiligimiza zararli olacagi bildirilmektedir. Agik de-
nizlerde yapilaeak bu tiir bahkgihga; ara§tirmalar sonunda tesbit edileeek 
esaslara gore miisaade edilmektedir. Bu suretle balik tarlalarinin kuru-
masi ve balik yataklarimn harap olmasi onlenmektedir. §ekil (64) de 
bir tiro! goriilmektedir. 

Sekil 64. Tirol 

3- Igrip: Igiip; agli balik avciligi igin kullanilan aglarin, dalyan-
lardan sonra en biiyiigiidiir. §ekil itibarile voli aglarmi andirir. Igrip; 
denizin iist kismina yakin yiizen baliklarin avlanmasi igin kullanildigi 
halde, Manyat; denizin dip kismindaki baliklarin avlanmasinda kullani-
lir. Her iki ag tiirii kullamg alanlari bakimindan farklihk gostermez. 
Hatta o kadar ki, ayni anda ve ayni yerde hem igrip ve hem de manyat 
ile balik avlamak olasihgi vardir. §ekil (65)a'da bir Igrip goriilmektedir 

4 - Manyat: §eklen lgnbi andirir, fakat ondan biraz daha kiigiiktiir. 
Ancak manyat aginm denizin dip kismma rastlayan kenarlari tamamen 
kurgun ile kaphdir. Boylece agin alt kenari denizin dip kismina oturur. 
Manyat gegici ve yerli baliklarin avlanmasinda ve denizin voli aglari ile 
balik avlanmaga miisait olan kisimlarinda uygulanir. 

5 - Girgir, gakar ve alamana aglari: Bu aglar, sahilden uzakta su 
sathina yakin yiizen baliklarin avlanmasi igin yararlanir. Qakar agi ile 
10-12 metre derinlikteki sularda uskumru ve kolyozlann giindiizleri deniz 
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§ekil 65. 1) Igrip, 2,) Girgir 

yiiziinde meydana getirdikleri kipirda§malar, geceleri ise yakamozlar-
lardan otiirii avlanmalari saglanir. 17-25 metre kadar derinlikte ki sularda 
ayri ayri iki kayikta bulunan aglar hemen birle§tirilip aksi istikametlere 
hareket eden kayiklardan daire gizeeek sekilde denize salinm.aga ba§lanir 
ve 170-250 metre uzunlugu ve 12-35 metre kadar genisligi olan bu agl ir ; 
kayiklar daireyi tamamlayinca kayiklara gekilmege baslanir ve baliklar 

185 



kayiklara alimr. Girgirlar torik, palamut, uskumru, kolyoz, liifer, lev-
rek, istavrit ve sardalya baliklannm avlanmasmda yararlamlir. Manyat 
ile torik, palamut ve liifer avlanir. §ekil (65) b'de Girgir ve §ekil (66) 
da Alamana goriilmektedir. 

6 - Tarlakos: Manyatin kiigiik bir ornegidir. Yurdumuzda Marmara 
sahillerinde uygulanmaktadir. 

D) Taginmayan aglar ve Dalyanlar: Bunlar ya deniz veya gfll ile 
nehirlerin agzma kurulurlar. Dalyanlar aslinda gegiei bahklarin avlan-
masi amaei ile gclistirilmislerdir. Bunlar gftgmen bahklarin gog yollari 
iizerine kurulurlar. Bunlar gegiei bahklarin yakalanmasi amaci ile ku-
rulduklan halde, bazi hallerde yerli ve gegiei baliklar dahi avlarlar. Dal-
yanlar, akinti tutmayan, dalgalardan masun olan yerlere resmi miisaade 
ile kurulur. §ekil (67) de Bogazigine has bir dalyan ve §ekil (68) 
de de bir gekme dalyan goriilmektedir. I - Denizlerde kurulan dal-
yanlar baslica direkli ve direksiz olarak ayrilirlar. 1 - Direksiz dal-
yanlar: Bu tiir dalyanlar direksiz dalyanlardir. Bunlar ile orkinoz ve 
torik baliklari avlanir. Bunlarin yanlari agli fakat alt tarafi agiktir. 
Ancak hazine denen ve dalyana giren baliklari toplamak igin sevkedi-
lecegi nihayet ucunun dip kismi ag ile ortiiliidiir. Bu tiir ag daha ziyade 
akdeniz havzasi memleketlerde kullanilir. Bunlarin uzunlugu 200, genig-
ligi 50, derinligi 50 metredir. Bu dalyanlarin alti agiktir, yalniz hazine 
denen en nihayetteki kismin alt tarafi da yan ve iist tarafi gibi ag ile 
ortiiliidiir. Bu hali ile adeta agdan yapilmis genis bir torba gibidir. 2 -
Asil dalyanlar veya direkli dalyanlar: Bunlarin alti tamamen ag ile gev-
rilmistii. Yurdumuzdaki dalyanlarin hemen hepsi bu bigimdedir. Denizde 

§ekil 66. Alamana agi 
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kurulan dalyanlar direkli ve direksiz olarak tasnif edildikleri gibi, yaz ve 
ki§ aylarinda avlanma yapmalarma gore yaz ve kis dalyanlan olarakta da 
siniflandirilirlar. 1 Kis dalyanlan agustos ayindan arabk veya subat 
ayina kadar (jalifirlar. 2- Yaz dalyanlan nisan ile agustos aylari arasinda 
gali§irlar. Dalyanlardan elde edilen gelirden % 23 resim alindiktan sonra, 
geri kalandan i§«jilerin yiyecek masrafi gikarihp, bundan da geriye kala-
nm 3 /4 dalyan sahibine ve geri kalan 1 /4 de tayfa denen dalyan isgi-
lerine boliiniir. I I - Nehir ve gol agizlarma kurulan dalyanlar olup, bun-
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lara kotra da denir. Bnnlar kamig veya ince direklerden yapilir ve bunlar-
da ag bulunmaz. E - Elektro gok uygulandarak yapdan balik avciligi: 
Suya iki elektrod daldinlir ve bunlarin anod olan kutbuna 0,5-1,5 volt 
arasinda degisik positif voltaj verilirse, katod ile anod kutbu arasindaki 
baliklar, anod kutbu istikametine yonelirler. Bu arada baligm medulla 
spinalis'i kuyruk adelesinin gegici olarak biiziilmesine ve gevgemesine ve 
baligm anoda dogru gekilmesine sebep olur. Ticari amagla avlanan balik-
lar bu voltajlar arasinda zararli bir etki gostermeden reaksiyon goster-
mektedirler. Fakat kiigiik baliklar bu voltajdan etkilenm.emektedirler. 
Geligtirildigi taktirde bu metod, balik avciligmda iimit verici goriilmek-
tedir. 1950 yillarma dogru Amerikan firmalari; balikgilikta mutad olan 
bank agiarinin kullanilmasini ekarte etmek iizere, anod kutbunda topla-
nan biiyiik boydaki baliklarin ag kullanilmadan dogrudan dogruya 
gemilere alinmasmi saglayacak em.ici bir pompa iizerinde gahgmalar siir-
diirmiiglerdir. Bu elektro-gok metodun ekonomik oldugu gibi ayni za-
manda gok biiyiik baliklarin bile gok kisa zamanda bagari ile avlanma-
smi saglamasi, balik avciligindaki onemini arttirmigtir. Bu suretle per-
sonel, zaman ve mesafeden kazanilabilecektir. TRESSLER ve arkadag-
lari (1951, 274), bu bulug eger bagariya ulagir ise, ticari balikgilikta bunun 
devrim yapacagini bildirmiglerdir. Ancak yurdumuzda orkinoz avcili-
gmda kullanildigi bildirilen bu usuliin, 9-15 agustos 1961 tarihleri ara-
sinda Devlet Su Igleri tarafindan diizenlenen balikgilik kongresinde Ti-
rol ve dinamit ile avlanma da oldugu gibi bu usul balik avcihginin da 
yasaklanmasi teklif edilmigtir. F- Dinamit kullamlarak avlanma: 
Dinamit kullamlarak avlanmada, deniz igindeki bei tiirlii canliyi ve 
bu arada balik yavrularini oldiirmesi bakimjndan zararli bir usul ol-
oldugu igin yasaklanmigtir. Buraya kadar eskiye ait hali bazirda gelig-
mekte olan balik avciligi, yasalara uygun veya uygun olmayan muhtelif 
m.etodlardan ogretim olanaklarinm kisith olmasi nedeni le sadece bir bilgi 
edinm.ek amaci ile konuya pek kisa temas edilmigtir. Ancak bu konuyu 
bitirmeden once; ticari balikgilikta bugiin gok onemli olan agik deniz 
balik avciligi igin denizin derinligi ile ilgili cografik durumun saptan-
masinda kullanilan geligmelere de kisaca deginilmesinde yarar vardir. 
SYME ve BAKER (1949: 5-6) bu geligim.de Echo Sounder olarak TRESS-
LER ve ark. (1951: 272-273) Sonar-Submarine Radar olarak bahset-
mektedirler. Burada gerek SYME ve BAKER (1949: 5-6) ve gerekse 
TRESSLER ve ark. (1951: 272-273) tarafindan sozii edilen sistem; 
sudaki yiiksek frekansli ses dalgalarmi gegirme ve bir cisme garpdigmda, 
geri donen bu ses dalgalarmm titregim.lerini kaydetme ve ayrica, deniz di-
bindeki balik siiriilerinin yerini ve denizin derinligini saptamak ozelli-
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ginde oldugu igin de son derece yararli bir alettir. Sonar denen bu alet 
araciligi ile yalniz gemicilerin denizdeki kayaliklar, batik gemi enkazi 
ve maymdan korunmalarini degil ayni zamanda avlanacak olanlar, balik 
siiriilerinin yerleri ve hatta specieslerinin gikardiklari seslere gore nev'i-
lerinin saptanmasina olanak saglam.aktadir. Balikgilik yurt ekonomisinde 
ve ozellikle toplumun beslenmesinde, hali hazir ku§agin i§ guciiniiii art-
masi, enfeksiyoz bastaliklara karsi antikor imalindeki degeri bakimin-
dan ve bunlar kadar onemli olan zihinsel kudretlerini artiran gelecek 
ku§aklarin daha iistiin yetenekle gozlerini hayata agacaklari siire iginde 
annenin beslenmesinde ve dogumu takip eden bebeklik siireleri ginde fi-
kirsel ve fiziksel yapilarimn iistiin olusumunda en onemli besin unsuru 
olan hayvansal protein potansiyelinin yurdumuz deniz iiriinlerinden sag-
lanabilme olanaklari bulundugu halde, yurdumuz balik iiretimi ile ilgili 
ekonomik ve hidrobiyolojik plan ve avlanma ile i§lenme teknik ve metod-
larinin yetersiz olusundan otiirii, toplumun yararina geregi gibi verile-
mem.ektedir. Bu endiistrinin geli§mesi yeteri teknolojik bilgi saglayacak 
bilimsel ogrenim kuruluslarmm olusturulmasi, ekonomik olasihklarin 
saglanmasi, kooperatifle§me gibi organizasyonla§ma ve balik avciligi ile 
ilgili tutarli yasalann konulmasi gerekmektedir. Bahkgilik ile ilgili yasal 
mevzuat 1882 yilinda imparatorluk devrinde yiiriirliige konmu§ olan "Za-
bitayi Saydiyye Nizamnamesi" hiikiimleri ile yiiriirliikte bulunmakta-
dir. Ancak zaman zaman ilgili bakanliklar tarafindan yasal hiikiimlerde 
resmi gazetede yayinlanmaktadir. Bu ciimleden olarak Ticaret Bakanligi 
nin bir tebligi burada kaydedilmistir. T. C. 26 Nisan 1969 giin ve 13184 
sayi ile yapilan TICARET BAKANLlCl (1969 )nm SU URUNLERl 
AVCILI&I'nin; diizenlenmesine dair 24 numarali sirkiilerinde su 
iiriinlerine ait 1969-1970) av yilina mahsus ve devamh yasak ve 
tahditler asagiya aynen aktarilmistir: Su iiriinlerimizin nesillerinin 
korunmasi, miktarlarinin arttirilmasi ve iktisadi olgii ve ozelliklerde 
yeti^tirilebilmeleri amaci ile tabi tutulduklari yasak, tahdit ve 
kayit lar: I - 8 /9 /1943 giin ve 2 /20509 sayili kararname ve 5639 
sayili kanunla Bakanligimiza taninan yetkilere dayanilarak gegici 
siireler igin ve mutaden her yi l ve ayrica liizum. basil oldukga tesbit 
edilip su iiriinleri avciligmin tanzimine dair sirkiilerle teblig ve ilan 
olunanlar. I I - Yukarda bildirilenler disinda olup devaroli surette yiiriir-
liikte bulunanlar, olmak iizere iki gurupta miitalaa olunabilir. Bu gu-
ruplara ait yasak, tahdit ve kayitlar sirasi ile a§agida bildirilmistir. I-
A§agida yazili av alanlan ve su iiriinleri cinslerine ait 1969-1970 av yili 
(yani 15 Nisan 1969- 15 Nisan 1970) devresinde cari olacak av rejimleri 
ve uygulanacak yasak tahdit ve kayitlar §u sekilde tesbit olunmustur: 
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A. Gol, baraj ve akarsular itibariyle (Bu grubun diger boliimlerinde yazili 
hususlar nazara alinmak sarti ile): A- Ku§ golii (Manyas), Ulubat 
(Apolyont), Mermere, Ta§kisi, Poyrazlar, Akgol (Konya Ereglisi), Hazar 
golleri ve Karasu Murat akarsulan ile rakimi 900 metrenin iistiinde olan 
diger gol, baraj golii ve akarsularda bir Mayistan Agustos nihayetine 
kadar avlanmak yasaktir. b - Beysehir, Egridir, Bayindir, Yarifli, Sal-
da, Akgol (Konya Ereglisi), Hazar golleri ve Karasu Murat nehirleri ile 
rakimi 900 metrenin iistiinde olan diger gol, baraj golii ve akarsularda bir 
Hazirandan Agustos nihayetine kadar avlanmak yasaktir. c - Balik iire-
timi yapilmakta olan Burdur golii ile bu gole dokiilen akarsularda her 
tiirlii su iiriinlerinin avlanmasi yasaktir. g- Sapanca, Iznik, Hotami§, 
Siileyman Haci ve Golciik (Odemif) gollerinde ayri av tahdidine tabi 
tutulmu§ olan kerevit harig olmak iizere normal vasitalarla biitiin balik 
avlanabilir. B - Su iiriinleri einsleri itibariyle: a) Afjagidaki (g) bendinin (2) 
nci fikrasmda yazili istisna dismda 641 gr. dan kiigiik sazan bahklannm 
avlanmasi yasaktir. b) Yilan bahklan ile asagidaki (e) ve (g) fikralannda 
yazili tahdit ve istisnalar difinda sudak, yaym ve turna baliklari, normal 
av aletleri ile biitiin sene her suda avlanabilir. e) Sudak baliklanmn Mar-
mara ve Egridir gollerinde 1. Boliimiiniin (A) kisminda bildirilen yasaklar 
siiresince avlanmalari memnudur. g) Kufgolii (Manyas) ve Ulubat 
(Apolyont) golleri ile bu golleri birle§tirerek denize kadar uzamakta olan 
Karadere: 1. Her ne boy ve agirlikta olursa olsun yayin ve turna balikla-
rinin avlanmalari biitiin sene igin yasaktir. 2. Her boy ve agirliktaki sa-
zan baliklarinin yasak av §ekilleri difinda her ge§it av aletleri ile biitiin 
sene avlanmalarina miisaade edilmiftir. Ancak bu sulardan avlanacak 
641 gr. dan kiigiik sazan baliklari Maliye makamlari ile bu dere ve golle-
rin miiltezimleri arasinda aktolunan mukaveleler geregince, sadece et ve 
balik kuiumunun Istanbul Zeytinburnu'ndaki Et Kombinasina satila-
cak ve nakil ve teslimlerinde ilgililere, miktarlarim ve hangi gol veya 
dereden avlanmi§ olduklarmi bildiren, mahalli makamlardan alinmi§ 
bir men§e §ahadetnamesi ibraz edilecektir. Bahis konusu kiigiik sazan ba-
liklarinin bu suretle degerlendirilmesi disinda herhangi bir suretle tiiketil-
tilmesi nakil ve satifi yasaktir. d) Abant (Bolu), Balik (Agn) golleri ile 
alabalik bulunan diger gol, baraj golii ve akarsularda 1 kasimdan 1 Ni-
sana kadar alabalik avlanamaz. Bu devre di§inda kalan zamanlaida da 
yalanci yem kullanilmak sarti ile olta ile alabalik avlanabilir. e) 15 Kgr. 
dan a§agi kilig baliklarinin avlanmasi memnudur. f ) Yunus baliklarinin 
haziran ba§indan eyliil nihayetine kadar avlanmalari yasaktir. g) Boyu 
28 cm. den kiigiik kalkan baliklarinin avlanmasi yasaktir. Parekete veya 
kalkan aglarina takildigi goriilen bu boydaki baliklann derhal serbest 
birakilmasi laznndir. 
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C- Van goliine dokiilen sularda av yasaklan: Tatvan ilgesi dahilin-
deki Giizeldere ve Van merkez ilgesindeki Mermit gaylannda ve bunlarin 
mansaplarinda balik avlanmasi, avlanma serbest olan diger gaylarda 20 
Nisandan evvel avciliga baglanmasi yasaktir. 

Siyah havyar baliklarma ait av yasaklan: Yegilirmak, Kizilirmak 
ve Sakarya nehirleri ile bu nehirlerin agizlarinda veya denizde avlanan 
siyah havyar baliklanndan. liavyarlarini dokiip denize donmekte olan 
her yastaki bahklarla her ne zaman ve nerede olursa olsun kolan ve ka-
raca gibi mahalli adlarla anilanlar ayird edilmeksizin genel olarak sip 
bahginm 15, Mersin baliginin 10 Kgr. dan kiigiik olanlarinin avlanmalari 
yasaktir. Oltaya takildigi goriilen bu bahklarin derhal serbest birakilmasi 
lazimdir. 

D- Kerevitlere ait av yasaklan: Kerevit adi verilen her boyda tatli 
su istakozlarmin 15 Nisan'dan Mayis sonuna kadar avlanmalari yasaktir. 
Kuyruk ucundan burnun oniindeki diken ucuna kadar olan boyu en az 
11 santimetreden ve agirligi en az 40 gramdan az olan kerevitler bu dev 
devre diginda da avlanamaz. Yukardaki paiagrafta yazili olgiiler, ozellik-
le siyaha yakin koyu yegilimsi esmer renkleri ile agik gri yegil veya es-
merimsi yegil renklerdeki diger bolgeler kerevitlerinden ayird edilen ve 
avlandiklan goliin adi, avlanma tarihi ve avlanan miktari bildirir 
mahalli yetkili makamca diizenlenmig, bir menge gahadetnamesi ile tev-
sik edilen Samsun ili dahilindeki goller mahsulii kerevitlerin, en az boyu 
9,5 santimetre ve en az agirhgi 25 gram olarak kabul edilmigtir. 11. Zabi-
tayi Saydiye Nizamnamesi ile bu nizainnameye bazi maddeler eklenmesi 
hakkinda 721 sayili Kanun, 815 sayih Kabotaj Kanunu, Kagakgiligin 
Men ve Takibine dair 1918 sayili Kanunun tadili hakkindaki 6829 sayili 
Kanun, Istanbul ve Tevabii Balikhane Idaresine dair 19 /4 /1968 tarihli 
Nizamnamenin 13. maddesi ve 8/9/1943 tarihli ve 2/20509 sayili Ka-
rarname ile mevzuatta yer almig bulunan su iiriinlerine miiteallik amir 
hiikiim yasak ve tahditlerden bazilarimn burada belirtilmesinde fayda 
goriilmiigtiir. Bu mevzuata gore: 1 - Deniz, gol ve derelerde balik saydi 
her mahalde miistamel olan alat vasitasi ile icra olunur. (Zabitayi Say-
diye Nizamnamesi: Madde 27), 2 - Avlanmasi men edilen su iiriinlerini 
yasak siiresince nakletmek ve satmak (Zabitai Saydiye Nizamnamesi: 
Madde 25, 26 ve 8 /9 /1943 tarih ve 2 /20509 sayili Kararname: Madde 
1 ve 4), 3 - Balik avinda torpil, dinamit, ve benzeri patlayici maddeler 
kullanmak (Zabitai Saydiye Nizamnamesi: Madde 27 ve 721 sayili 
kanun: Madde 1 ve 2), 4 - Geceleri karbiir ve asetilen gibi kuvvetli ziya 
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nesreden vasitalardan faydalanarak zipkmla balik avlamak, (721 sayili 
kanun: Madde 1 ve 2) 5 - Deniz, gol ve derelerde her mahalde miistamel 
olmayan alat vasitasi ile balik avlamak, nehir ve derelerde sihhate muzir 
batakliklar meydana getirecek surette git ve set yapmak, kimyevi 
terkip istimaliyle baliklann tohum ve yumurtalarini bozmak ve vok 
etmek (Zabitai Saydiye Nizamnamesi: Madde 27), 6 - Bogazigi ve Mar-
mara denizinin Akdeniz bogazi haricine kadar olan biitiin sahalarinda ve 
diger yerlerde sahilden itibaren 3 mil agiga kadar siiriitme agi (Trol) 
ile balik ve kangava ile siinger avciligi yapmak (Zabitai Saydiye Nizam-
namesi: Madde 29), 7 - Zabitai Saydiye Nizamnamesinin 30 maddesinde 
tespit edilm.i§ olan olgiilerden ufak gozlii aglar kullanmak, 8 - Hamsi 
gogii mevsim.i olan Aralik, Ocak, §ubat ve Mart aylanndan maada diger 
aylarda, aglarda hamsi kurnalan kullanmak (Istanbul ve Tevabili ba-
likhanesine ait Nizamname: Madde 13) , yasak olup aksine hareket eden-
ler, hakkinda yukarida kaydedilen m.evzuat ta bildirilen hiikiimler tatbik 
edilecektir. Bilumum idare ve zabita teskilati ve liman reislikleri su 
iiriinlerine miiteallik yasak ve tahditlerin uygulanmasi ile gorevlidir. 
Zabitai Saydiye Nizamnamesinin 49. ve 721 sayili Kanunun 3. maddesi 
geregince bu yasak ve tahditlere ait suglara m.iiteallik hiikiimlerde nahi-
ye ve zabita miidiirlerinin polis, jandarma, orman memurlari, arazi ve 
emlak koruculari ve kagakgihgin men, takip ve tahkiki ile gorevli bulu-
nanlarin tahiir ve §ahadetleri, aksi sabit olmadikga muteber oldugu gibi 
memurlar ile liman reisleii yukarda yazili suglar hakkinda tutanak tan-
zimine yetkilidirler. Keyfiyetin balikgi ve siingercilerimizle balikhane-
lere, balik nakli ve satisi ile iftigal edenlere ve bilumum idare ve zabita 
te§kilatimiza duyurulmasini ve mevzuat hiikiimlerinin yerine getirilmesi 
hususunda gerekli tedbirlerin alinmasi teblig olunur. 

THORNTON (1952: 176-178); balikgihk ile ilgili yasal hiikumleri 
asagidaki gibi bildirmektedir. Ingiliz bahkgilik (istiridye, yengeg ve 
istakoz) kanunu 1877. KISIM I) - (4): Derin-su istiridyeleri, 15 Haziran 
ve 4 Agustos tarihleri arasinda satilmayabilir. Diger istiridyeler ise 14 
Mayis ve 4 Agustos tarihleri arasinda satilmayabilir. Kisim II) - (8): 
Bir kim.se, a§agidaki deniz iiriinlerinin satma, sati§a arz etme veya sat-
mak igin satin alamaz. i - Sirtin en genis kismi yaklasik olarak 10.5 santi-
metre (4 1 /4 inch) den ufak olan herhangi bir yenilir cins yengeg, i- Yu-
murta ta§iyabilen her hangi bir yenilebilen yengeg veya heniiz kabugunu 
atmi§ ("caster , "white crab , "soft crab "glas crab") gibi her hangi 
yenebilen yengeg. (9): Sirtin ucundan kuyruk sonuna kadar olan uzun-
lugu asagi yukan 20 santimetre (8 inch) den az olan istakozlarin satifi 
yasaktir. 
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Yengeg ve istakoz deniz balikgihgi endiistrisi yasasi 1951: Bu kanun; 
yukarida belirtilen kanunu: Yengecin asgari biiyiikliigii tahminen 11.25 
santimetre ve istakozun yaklagik olarak 22,5 cm. olacak sekilde tadil eder. 
Keza; degistiren yengeglerle ilgili yasaklar "kabuk degigtiren istakozlar" 
igin de uygulanir. Som baligi ve tatli su balikgihgi kanunu 1923: Deniz 
kirmizi alabahgi ismi verilen "gog eden alabalik" I da kapsayan kirmizi 
alabaliklar hakkindadir. Ancak tatli su bahgi olacak kabul edilen yilan 
baliklari; gamuka'lar, karagoz ve kefal bu kanunun kapsami diginda 
kalir. 

Kisim 3: Her hangi bir som baligi, kirmizi alabalik veya tatli su 
baliginin temizlenmeden veya ergin hale eripneden satin alinmasi, yaka-
lanmasi, atilmasi, satiga arz edilmesini yasa di§i sayar. Yasada bildirilen 
temizlenmemi§ deyiminden mutat yumurtlamak iizere oldugu veye he-
niiz yumurtlami§ olup, yumurtlama siireci halinden <;ikmami§ olusudur. 
Erginlikten kasit ise yalniz som bahgi ile ilgili olup uzunlugunun burun 
ucundan kuyruk gatalina kadar a§agi yukan 30 santimetre (12 inch) 
den az olmamasini bildirmektedir. Kisim 26: Som baligi igin yilhk ka-
pali mevsim 31 Agustos ile 1 §ubat'i takip eden giinler arasidir. Ki-
sim 31: Kirmizi alabalik igin yillik kapali mevsim 31 Agustos ile Mart 
l ' i takip eden giinler arasindadir. (Rainbow trout) denen Amerika'nm 
pasifik eyaletlerinin su ve sahillerine mahsus bir nev'i alabalik tiirii istis-
nadir. Kisim 35: Tatli su baliklari igin yillik kapali mevsim 14 Mart ve 
16 Haziran arasidir. 

Deniz balikgihgi endiistrisi (Erginle§memj§ deniz baligi) talimati 
1948: Asagidaki boyutlardan ufak olan deniz baliklarmm karaya gika-
rilmasi satisi bu talimata gore yasaklara aykiridir. 

Uzunlugu Uzunlugu 
Pisi baligi (dab) 20 cm. (8 inch) Morina 30 cm. (12) 
Mezgit (Merlanos) 20 cm. (8 inch) Mezit (Hoddock) 27.5 cm. (11 inch) 
Dil baligi 24 cm.(9 1 /2 inch) Berlam 30 cm. (12 inch) 
Pisi bahgi (Plaice) 25 cm. (10 inch) Kalkavan cinsinden 

yassi bir balik (Brill) 30 cm. (12 inch) 
Dil baligi (Lemon 
sole) 25 cm. (10 inch) Kalkan 30 cm. (12 inch) 
Dil bahgi (megrims) 25 cm. (10 inch) Witches 27,5 cm. (11 inch) 

Kabuklular ile ilgili Halk Sagligi Servisi Nizamnamesi 1934: Bu 
kisim, herhangi bir yerde kabuklunun yenilmesi ile, yahut kabukluya 
atfedilen, herhangi bir §ahsin enfeksiyona veya diger hastaliga maruz 
kalmasi suretiyle kabuklunun satifindan dolayi halk saghgma zarar 
gelecegine inanan, saglik dairesi memuru tarafindan yiiriirliige sokulur. 
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Kendi bolgesinde, kabuklunun; halkin umumi sagligina zararli oldugunu 
saptayan Mintika Idare Amiri; kabuklunun, a) Bir imalathanede igleme 
suretile temizlenemedikge, veya b) Tespit edilen sure saf suda birakil-
madikga veya c) Muayyen bir basmgta en az alti dakika siireyle sterilize 
edilmedikge satigini yasaklama emri verilir. 

Ticaret hususlari (ithal edilen gidalar) 8 nolu talimat 1931: Ithal edi 
len herhangi bir donmug veya sogutulmug som veyahut donmug veya 
sogutulmug deniz alabaligi veyahut da ithalattan once dondurma veya so-
gutma iglemine maruz birakilmig olan ithal edilmig Som veya deniz Ala-
baligi agagidaki veghile orijini belirtilmedikge atisi ve satiga arzi yasalara 
aykindir. a) Satiga arzi toptan satigi ve satigta: Her bir balik igin etiket 
veya sertifika ve orijinini belirleyen menge gahadetnamesi, b) Perakende 
olarak satiga arzi: Bahgm iizerinde, yaninda veya bir pargasi iizerindeki 
etikette 1 /2 inch (1,25 cm.) den kiigiik olmayan harflerle orijininin belir-
tilmesi. 

SYME ve BAKER (1948: 155), 1 Agustos 1948 de yiiriirliige giren 
tngiliz kanunlarina gore; agagidaki baliklarin bildirilen olgiilerden kiigiik 
olanlarinm karaya gikarilmasi ve satilmasi yasaklanmig oldugunu kaydet-
miglerdir. 30 cm. den kiigiik Morina baligi, 27,5 cm. den kiigiik Mezit 
baligi, 30 cm. den kiigiik Berlam baligi, 25 cm. den kiigiik Pleuronectes 
Platessa (bir nevi dil baligi), 30 cm. den kiigiik Kalkan baligi, Qivisiz 
Kalkan, 20 cm. den kiigiik Merlanos, Pleuronectes Limanda (bir cins 
pisi baligi) baliklari satanlar, 1000 tngiliz §ilinini gegmeyecek miktarda 
para cezasma garptirilirlar. Avlanma esnasinda bu boyutlardan kiigiik 
olanlarin tekrar denize saliverilmesi yasal zorunluktur. 

Gol Balikgiligi: Son yillarda bu deyim altmda gollerde, yapal gol-
ciiklerde veya tarimsal igletmeleide meydana getirilecek golgiiklerde 
yapal olarak balik yetigtirilmege baglanmigtir. Bu husus ozellikle; Ame-
rika Birlegik Devletlerinin bir kisim eyaletlerinde, Eyalet kanunlari ile 
kayitlandirilmigtir. Ornegin: Bu amag igin kullanilan barajciklann 
boyutlari, plain, drenaji tastikli bir plan ve proje dahilinde yapilmakta 
olup, iiretilecek baligin cinsi, avlanma mevsimi, balik satigive balik ag-
larimn kullanihgi ile avlanma miisaadesi tiiziik hiikiimlerine baglanmigtir. 
Burada yapal olarak balik yetigtirme igi; Federal Hiikiimete bagli Eyalet 
Balik ve Av Hayvanlari Daireleri veya ozel ticari kuruluglar tarafindan 
yiiriitiilmektedir. 4.39 doniimliik bir bentten yilda ortalama 25 Kgr. Lev-
rek ve 75 Kgr. Liifer elde edilmektedir. Bununla beraber boyle bir golden 
senede 75 ila 250 Kgr. balik elde edilebildigi kaydedilmektedir. Ancak 
bu bentlerin su baskmi olan yerlere kurulmamasi gereklidir. (^iinkii her 
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su baskininda bu tiir bentlere siiriiklenen gamurlar goliin veya golciigiin 
dibinin dolmasina neden olmaktadir. Bundan baska giftliklerde kurula-
cak bentgiklerde toprak cinsinin suyu tutacak tiirden olmasi gereklidir. 
Bu amag igin kullanilacak golciigiin, kiigiik bir derenin yatagi iizerinde 
kurulmasi oneriImi§tir. Boyle bir golciigiin derinligi 180 cm. olabilir ise 
de 240 cm. olmasi on goriilmektedir. Fakat yagmur suyu ile doldurulmns 
golciikler deki su yiiksekligi, yazm dii§eceginden bu gibi golciiklerde de-
rinligin 2,5 m. den daha fazla tutulmasi gerekmektedir. Ayrica kisi uzun 
ve soguk olan iklimlerde bu amag igin kurulacak golciiklerin en az 2,5 m. 
derinlikte olmasi gereklidir. Qiinkii suyun yiizeyinden itibaren 1 m. lik 
buz tutabilir. Bazi hallerde bu golciikler dere yatagma kurulmayabilir. 
Bu taktirde, gerektiginde boyle golciiklere zaman zaman su sevkedilme-
lidir. Bu gibi golciikler digerlerine nazaran daha da iyidirler. Golciik-
lerin herhangi bir su baskinindan korunabilmeleri igin gelen sulari saptir-
mak amaci ile yan su yollari tesisleri gereklidir. Bu suretle golciik harap 
edilmemi§ olur. Genellikle golciiklerin kenarlari 4,5 m. lik bir §eiit halinde 
temizlenmesi, goliin civarindaki yapraklarla kuru dal pargalarinin toplan-
masi gereklidir. Baliklann yumurtalarini veya yavrularini korumak ama-
ci ile gole dal ve gall pargalarinin konulmasi tamamen gereksizdir. Gol-
ciigiin kenarlarim sazlarin sarmamasi igin golciigiin kenarlarmin dikge 
inmesi yerinde bir tedbirdir. Dogal beslenmege terkedilen golciiklerin her 
4-5 doniimiinden yilda 10 Kgr. veya nadiren 100 Kgr. balik elde edildigi 
halde, bu tiir golciiklerin giibrelenmesi sonu 200-3000 kilo balik elde edi-
lebildigi bildirilmektedir. Bu tiir gollerde en elveri§li balik olarak levrek 
ve liifer iiretilmektedir. Levreklerin iyi bir §ekilde yetiftirilebilmeleri igin 
gevresel havamn, yihn en az bir kag haftasinm 20 C° nin iistiinde isi 
gostermesi gereklidir. Baliklann yapal olarak iiretildigi bu gibi bent veya 
golciiklerden yeteri kadar balik elde edilmesi igin bunlarin giibrelenmesi 
gerekir. Bu suretle balik igin liizumlu besin maddesi su iginde gogalmis, 
gol dibinde zararli otlarm iiremesi onlenmif ve aym zamanda balik 
avlanmasi kolaylastmlmis olur. Giibrelenmek suretiyle bu sularda bulu-
nan mikroskobik alglerin iiremesi sonucu, bunlarla beslenen ve suda ya§a-
yan hayvanlarin gogalmasi nedeniyle, baliklann daha iyi beslenerek go-
galmasi saglanmi§ olur. Su iginde yeteri kadar azot, fosfor, potasyum ile 
esansiyel amino asitlerin bulunmasi halinde bu mikroskobik alg'ler 
fazla miktarda gogabrlar. Bu mikroskopik alglerin gok fazla iiremesi 
halinde su ye§il veya esmer bir renk alir. Giibrelerde mevcut elementler 
ekseriya yiizde oraninda olarak verilir. Ornegin: % 3 Nitrogen; % 8 
Phosphore; %5 Potassium gibi bir giibre serbest piyasada 3-8-5 giibresi 
olarak bilinmektedir. Ancak ticaretteki her bir giibrenin terkip oran-
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tisi farklidir. Bu orantilarm degi^ikligini belirtmek igin 6-8-4 gibi bir 
oranti ornek olarak gosterilebilir. 

Yabanci literatiir inceleyecek olan ogrenci veya uzmanlar igin, 
balik ve kabuklulann bilimsel isimleri ile Tiirkgemizde ve Ingilizee'deki 
kar§iliklarinin bilinmesinden kolaylik olacagi dii§iiniilmu§tur. Bu neden 
ile U . S . A . Fish and Wildlife Service (1951: 5-7) tarafindan verilmi§ 
olan tablo a§agiya aktardmi§tir. 

Tiirk?e Bilimsel Isimler Ingilizce 

Deniz Baliklari 

Barbunya Mullus barbatus Red surmullet 

Qlevisiz kalkan Scophalmus rhombus leovis Brill 

Dil Solea vulgaris Common sole 
Dil Raia batis Skate 

Gelincik Motella vulgaris Beareded rockling 

Giimiig Atherina presbyter Silverside 

Hamsi Engraulis encrasicolus Anchovy 

Hani Serranus scriba Grouper 

Izmarit Maena vulgaris Mendole 

Iskorpit Seorpaena porcus Grey gurnard 

Istavrid Trachurus trachurus Jacks 

Istrongilo Clupea harengus Herring 

Kalkan Rhombu; maximus Turbot 

KaragSz Sargus rondeletii Basa 

Kefal Mugil cephalus Mullet 
Kill? Xiphias gladius Swordfish 
Kirlangic; Trigla gurnardus Sea robins 
Kolyos Scomber colias Thimble-eyed mackerel 
Kopek bahgi Galeus canis Tope 
Levrek Labrax labrax Sea bass 

Liifer 

Mercan 

Pomatomus saltatrik 
Pagellus crythrinus Blue fish 

Liifer 

Mercan 
Pagellus centrodontus Spanish sea bream 

Mezit Gadus minutus: Gadus aeglefinus Whiting : Haddock 
Orkinos Thunnus thynnus Bleufin tuna 
Palamut Sarda sarda (Pelamys sarda) Bonito 
Pisi Pleurenectes limanda Dab 

Sardalya 
Sardina pilchardus 
Clupea pilchardus Pilchard 

Sinagrid Pagrus vulgaris Porgy 
Tekir Mullus surmuletus Striped surmullet 
Tirpana Rabia batis Skate 

Torik 
Thynnus pelamis Skipjack 

Torik 
Katsuwonus pelamis Striped bonito 

Uskumru Scomber scomber Mackerel 

Vatos Raia clavata Ray 

Zargana Belone belone 
Billfish 
Needlefish 
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Tatli Su Baliklari 

Ala baligi Salmo trutta Brown trout 
(apak baligi Abramis brama Bream 
Has kefal Mugil cephalus Sucker 

Inci levrek Alburnus lucidus 
Alburnus bipunctatus Minnow 

Kizil kanat Scardinius erythrophthalmus 
Mersin baligi Acipenser sturio Sturgeon 
Sazan baligi Cyprinus carpio Carp 
Tath su levregi Perea fluviatilis Yellow perch 
Tatli su kefali Leuciscus cepbalus Chub 
Tirsi baligi Alosa alosa Shad 

Turna baligi Esox lucius Pike 
Pickerel 

Uzun levrek Lucioperca sandra Pike-perch 
Yayin baligi Siluris glanis Sheat fish 
Yilan baligi Angiulla vulgaris 

Deniz Kabuklulan 

Eeel 

Aguvadis Conchylium Cookie 
Ayna Maja squinada Spider crab 
Bocek Palinurus clephas Spiny lobster 
Deniz salyangozu Littorina Periwinkle 
Deniz tekesi Leander cerratus PrawTi 

Istakoz Homarus gammarus Lobster 

Istiridye Ostrea edulis Oyster 

Karides Cragon crangon Shrimp 
Kerevides — Crawfish 
Midye Mytilus galloprovincialis Mussel 

§eytan minaresi — Welk 

Tarak Patella caerulea: Pecten irradians Limpet (Snail) 

YengeQ Canser pagarus Crab 

SU URUNLERlNlN TUKETlMtNl ENGELLEYEN HALLER: 

1 - Aylanmadan evvel: 1 - Bahklarin Viral enfeksiyonlan: Salmoni-
de'lerde; bakterilerin (Bact. salmonicida) sekonder enfeksiyon olarak 
igtirak ettikleri Viral Hemorrhagenic Septicemia (VSH) si; Infectious 
Hematopoetic Necrose (IHN) su Infectious Pancreatis Necrose (IPN)'u 
gibi klinik belirtiler ile ortaya gikan Viral enfeksiyonlarin 
goriildiigii KLINKE (1975: 48) tarafindan bildirilmigtir. 2 - Ba-
hklarin bakteriyel enfeksiyonlan: KLINKE (1975: 46) balik-
lardaki enfeksiyonlara sebep olan bakteriler ile bunlara ait 
semptomlar iizerinde agiklamada bulunulmugtur. Yazar bu bak-
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terileri Genus'lari iginde degil, fakat meydana getirdikleri enfeksi-
yonlar grubu iginde incelemistir. Ornegin Pseudomonas, Aeromonas, 
Vibrio, Myxobacteria gibi baktri genusuna dahil bakterilerin Septece-
mia'ya sebep olan genel yangi meydana getiidiklerini; Pseudomonas, 
Aeromonas, Vibrio, Myxobacteria, Mycobacteria, genusuna dahil bak-
terilerin Frunculosis'lerine sebep olduklarini; Pseudomonas, Aeromonas, 
Myxobacteria genusuna ait bakteri species'lerinin de baliklarin yiizgeg-
lerinin yangisi sonu necrosis'ine; Keza Myxobacteria ve Mycobacteria 
genusu bakteri species'lerinin; baliklarin galsamalannm yangisina sebep 
olduklarini bildirmiftir. BREED ve arkadaslan (1957: 1055); Cristis-
pira genusuna ait Cristispira balbianii'nin; deniz kabuklularinin sindirim 
sistemi enfeksiyonlanna sebep oldugunu bildirmi§lerdir. 3 - Bakteri ve 
fungus'larm sebep oldugu kansik enfeksiyon: Bu bakteriyel ve fungoid 
tabiattaki kansik enfeksiyon da keza alabaliklarda goriiliir. Buna salmon 
hastaligi denir. Etkeni; Bacterium salmonis pestisdir. Bu bakteri deride 
de husule gelen bir siyriktan baligm dokusuna girer. Burada siir'atle 
gogalarak lekeler meydana getiiir. Ve Saprolegnia ferox denen fungusun 
iiremesine zemin hazirlar. Fungus §ekil (69) de goriildiigii gibi baligm 

§ekil 69. Saprolegnia ile enfekte olmu? bir sazan baligi 

olii dokusu iizerinde beyaz lekeler yaparak iirer ki sonug olarak Salmon 
hastaligini meydana gtirmif olur. Saprolegnia sularda bulunan bir kiif-
tiir. Bu kiif, sularda olii olarak bulunan ha§are ve balik gibi hayvani 
dokulann iizerinde iirer. Bazilari ise baliklarin parazitidir. Bu kiifiin 
seksiiel olmayan sporlari §ekil (70) de goriildiigii gibi mycelium'un fla-

§ekil 70. Saprolegnia'ran Zoocspor'lanni ihtiva eden bir Sporangia 

mentinin ucundan suya dokiiliir. Bu hal mycelium flamentinin son ug 
septasindan ayrilmak suretiyle olur. Bu her iki hal de baligm insan 
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besin maddesi olarak tiiketilmesini engeller. Baliklann Paraziter In-
vasion'lan ve bu invasionlann halk sagligi ile ilifkileri: SYME (1949, 83) 
deniz baliklari iizerinde parazitolojik bakimdan yaptigi muayeneler 
sonunda, bunlarm pek onemsiz fiziki bozukluk gosterdiklerini tesbit 
ettigini bildirmektedir. Bundan dolayi bu gibi hallerde baligin tiiketi-
minin engellenmesini miimkiin gormemesine ragmen THORNTON 
(1952), ileri derecede paraziter invasiyon'a ugramj§ olan baliklann 
miisadere edilmesi gerektigini bildirmektedir. Bu kitapta baliklann Pa-
raziter invasiyon'larmi incelerken, Protozoa'lardan metazoa'lara dogru 
bir siramn takip edilmesi uygun goriilmiiftiir. A) Protozoon invasiyon-
lar: THORNTON (1952: 613-614) protozoolardan Myxosporidia'lann 
Cystlerinin baligin kas dokusunda yagli veya fibroz tiimorlerin olu§masi-
na yol agtigini kaydetmektedir. Yazar boyle baliklann yenmesini tav-
siye etmemektedir. Bazi yazarlar; bu yagli veya fibroz tiimorlerin eti-
yolojisinin viruslar oldugunu bildirmektedirlr. MlMIOGLU, GOKSU 
ve SAYIN (1969: 1029-1033) sporozoa sinifindan Cnidosporidia alt 
sinifina dahil olan 1 ci takimi Myxosporidia'ya ait Ceratomyza mesos-
pora DAVIS; Ceratomyxa hopkinsi JAMESON; Trilospora Californica 
NOBLE, Chloromyxum leydigi MINGAZZINI, Chloromyxum tri-
jugum KUDO; Sphaeromyxa sabrazesi LAVERAN ve MESNIL, 
Sphaeromyxa balbianii THELOHAN, Coccomyxa morovi LEGER 
ve HESSE gibi tiirlerinin; bazi balik tiirlerinin Vesica' fel'lerinde; 
Myxoproteus cordiformis DAVIS, Sphaerospora polymorpha DAVIS, 
Sinopolinea dimorpha DAVIS, Myxidium tieberkulini BUTSCHLI, 
Zschokkella hildae Auerbah, Henneguya mictospora KUDO gibi tiirleri-
nin bazi baliklann Vecia urinarialarinda; Leptotheca ohlemacheri 
GURLEY gibi tiiriiniin Vesica fel ve Vesica urinaria'larina; Myxosoma 
funduli KUDO tiiriiniin bazi baliklann solungaglarinda; Henneguya 
exilis KUDO tiiriiniin bazi baliklann deri ve solungaglarinda; Theoha-
nellus notatus MAVOR ile Unicauda clavicaudo KUDO gibi tiirlerin ba-
zi baliklann bag dokusunda; Myxobolus squamasus KUDO; bazi tiir 
baliklann karm altindaki pullarimn altindaki bag dokusunda; Univap-
sula muscularis DAVIS Kudoa clupeidae KAHN, Kudoa thyrsites GIL-
CHRIST, Myxosoma catastomi KUDO, Myxobolus pfeifferi THELO-
HAN, Myxobolus orbiculatus KUDO, Myxobolus intestinalis KUDO 
gibi tiirlerinin baliklann adele dokusunda bulundugunu; Sphaerospora 
tincae PLEHN denen Myxosporidia tiiriiniin, Tunca tinea denen ye§il 
sazan baliklannin bobrek, karacigr ve diger i(; organlannda iireyerek 
Cavum abdominalis'in §ismesi sonu abdomen'in rupturu ile sonuglanan 
ve baliklarda epizootik karakterde bir invasiona sebep oldugu; Myxo-
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soma cerebralis HOFER tiiriiniin ise Som baliklarinin deli bag hastaligi 
denen ve Epizootik olarak seyreden onemli bir invasionunu meydana 
getirdigini kaydetmiglerdir. Bunlardan Thelohanellus notatus MAYOR 
muhtelif tiir baliklarda, parazitin yerlegtigi deri alti bag dokusunun et-
rafi, bag dokusunun iiremesi sonu gekil (71) da goriildiigii veghile biiyiik 

§ekil 71. Thelohannella natatus MAVOR'm sebep oldugu cyst'ler 

eyst'ler meydana getirir. Keza Myzobolus preifferi THELOHAN ise 
tatli sularda yagayan bir kisim bahklarin ig organlari ile histion con-
junetivum ve histion muscularis ile ig organlarinda abseler meydana 
getirerek oliimlere sebep olur. Protozoon, yiiksek invasion yetenegi 
gosterir. Yine Cnidosporidia alt sinifina dabil olan Microsporidia 2 nci 
takimma ait, Glugea anomola ismi verilen tiir, bazi baiik^arm dokularina 
ait hiicreierin iginde hayatiyetlerini siirdiiriirler. Baliklarm derileri al-
tinda Glugea ismi verilen ve gozle goriilebilen Cystlerin olugmasina sebep 
olurlar. Protozoalarin Ciliophora sinifina ait 4 species vardir. Bunlardan 
iki species'i onemlidir. 1- Ichthyopthirius multifiliis FOUQTJET: Balik-
larda Ichtyophtriasis denen invasiona sebep olurlar. Klasifikasyon-
daki yeri giipheli olan bu species'i n som, tatli su levregi ve sazan balik-
lari ile deniz baliklarinin solungag ve epidermis'leri iizerinde parazit 
olarak yagarlar. Ancak akar sularda yagayan baliklarda invasiona sebep 
olamamaktadirlar. Baligin epidermisi ve solungaglarinda beyaz inflama-
tion beldegi yuvarlakga lesion'lara sebep olurlar. 2- Trichomphyra mic-
ropteri DAVIES, Levreklerin solungaglarinda parasiter olarak bulunur. 
B) Nematodal invasionlar: a- Filaria bicolor: Beyazimsi pembe renkli 
ve iplik geklinde 4-4.2 c. m. kadar uzunlukta olan bir vermestir. Morina, 
kedi baligi ile Fener bahginin kaslannda tesadiif edilir. Ayiklanami-
vacak kadar fazla invazyona ugramig bahklarin insan besini olarak tiike-
tilmesine miisaade edilmemektedir. Bundan dolayi boyle bahklarin im-
ha edilmesi icap ettigi bildirilmektedir. b- Ascaris ccapsularis: (OMUR-
TAG, 1958, 22) Bu kiigiik Nematoda'ya memleketimiz uskumrularinda 
tesadiif edilmig oldugunu bildirmigtir. THORNTON (1952, 613), bu 
nematoda'ya ekseriya kirlangig baliklarinin ense nahiyelerinde tesadiif 
edildigini bildirmektedir. c- Contro-coecum anduncum'a bagli ascarid 
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invazyonu: Bu parazitin memleketimiz hamsilerinin invaziyonuna sebep 
oldugu OYTUN (1965, 246), TOLGAY ve TOLGAY (1963, 289-306) tara-
findan bildirilmi§tir. Keza OYTUN (1964, 216) tarfindan, bu parazitin 
kesin konakgisinin baliklar oldugu bildirilmi§tir. BIRSEN, DlKMEN 
ve OZDEN (1964; 7); Tiirii tespit edilemeyen bu nematoda'nin; hamsiler 
iizerinde parazit olarak bulundugunu bildirmi§lerdir. OYTUN (1965, 
244), adi gegen bu parazitin; Karagoz, Dil, Kayabaligi, Uskumru, (^aga, 
Mez't, Diilger baligi, Kirlangig ve Mersin baliklarinda paraziter olarak 
hayat siirdiigiinii bildirmektedir. Bunlarin insanlarin paraziti olmadigini 
bildiren OYTUN (1965, 243), bu paraziti havi hamsilerin iyice yikanip 
temizlendikl en sonra iyice pifirilerek yemnesinin saghga zarar vermive-
cegini bildirmektedir. Bundan dolayi da bu paraziti havi baliklarin sati-
§i serbest birakilmi§tir. C.) Baliklarda parazitlenen bazi metazoalar: 
Baliklarda; Cyclostom'lardan yilan baligi benzeri olan ve Myxine glu-
tinosa denen pirimitif bir balik tarafindan meyrdana getirilen invaz-
yondur. Hippoglossus hippoglossus'larin paraziti olan bu pirimitif baligm 
agiz yapisi emmege elverifli olup, gozii ise yoktur. Hermaphrodid'dir. 
Hippoglossus hippoglossus'larin visceral bo^luklanna girerek oralarda pa-
raziter olarak yasar. Fazla m.iktarda bu paraziter invasyona yakalanmi§ 
baliklar ka§eksiden oliirler. Ayni zamanda bu parazit tarafindan invasio-
na yaklanmi§ baliklarda fena koku dikkati geker. D) Baliklarin; bir ekto-
parazit olan balik bitleri ile invasionu: SYME (1949, 83); Hippoglossus 
hippoglossus nevi baliklarda, balik biti denen ektopoarazitlerin bulun-
dugunu bildirmektedir. 4 - Dokusal hyperplasie'ler: Tiimorler feklinde 
gelifen bu nev'i bozukluklar; ba§lica Hippoglossus hippoglossus ve kedi 
baligi gibi belli bazi tuzlu su baliklarinda goriilmektedir. Bu tiimorler 
Malignant ve selim tabiath olabilirler. Ister malignant ve ister selim tabi-
ath olsunlar, bu nev'i tiimorlerin insan saghgi igin zararli oldugu kesin 
olarak bildirilmif olmamakla beraber bu nev'i dokusal hyperplasie gos-
teren baliklarin tiiketimine miisaade edilmediginden genellikle miisadere 
edilirler. Bununla beraber SYME (1949, 82); Hippoglossus hipoplossus 
gibi degerli baliklarin bu gibi hallerinde eger bu liiperplasik doku, lokal 
doku, lokal ve etrafinda dokulari afetzede etmemi§ ise, tiimoriin etrafi 
selim olan doku ile birlikte genisge olarak kismi miisaderesinden sonra 
saglam olan diger kisimlarin yenebilecegini kaydetmektedir. Molina ve bir 
kisim yassi baliklarda IJlseratif lezyonlara sikga olarak rastlanmaktadir. 
Bu nev'i lezyonlarin yaygin olmasi halinde, baligin tamami miisadere 
edilir. 
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II Avlanmadan sonrak bozulma: Baliklar yakaladiklarindan kisa 
bir siire sonra bir takim degi§ikliklere ugrarlar ki, bu hale bozulma denir. 
Deniz baliklarinda tazeligin siir'atle yok olmasi, sindirim sistemi ve adele 
dokusundaki otolik anzimler aracihgi ile olur. Qiinkii oliimden sonra bu 
anzimler derhal dokulari pargalamaya ba§larlar. Balik oldiikten sonra 
adelelerindeki glycogen, lactic acid'e doniisiir. Bunun sonucu olarak kas 
dokus"unun pH. si; 6.6-6.2 ye diifer. Aym zamanda balik canli halde iken 
dokularinda seinilitik halde bulunan hayvansal proteinler koagiilasyona 
ugrarlar. Bunun sonucu olarak da RIGOR MORTIS (oliim sertligi) 
meydana gelir. Rigor Mortis yalniz taze baliklar igin soz konusu olup, 
karakteristiktir. Rigor Mortis 2-3 C° de bulundurulan uskumrularda bir 
kag dakikada m.eydana geldigi halde, yassi baliklarda 10 saatte vukua 
gelmektedir. Gergi bahgm yakalanmasi esnasmda gosterdigi asm gaba bu 
Rigor Mortis'in tesekkiil siiresini etkiler. Trol ile avlanan baliklarda bu 
siire kisadir. Yiiksek isi derecesinde, a§agi isi derecesinden daha kisa bir 
zaman iginde vukua gelir. Keza yiiksek pH da; Rigor Mortis'in siiresini 
kisaltir. Yassi baliklann pH derecelerinin 5.5 olmalari halinde, bunlarin 
Rigor Mortis siireleri uzamaktadir. Rigor mortis hali baliklann tazeligini 
gosterdigi igindir ki; yassi baliklann 2-3 giinliik gibi eski olmalari dahi 
tazeligini etkilemez. Rigor mortis hali zayil olmadikga baliklarda bakteri-
yel bozulma ba§layam.az. Bundan dolayi baliklardan Rigor mortisin 
gabuk goziilmemesi ve uzun siirmesi arzu edilir. Rigor mortisi miiteakip 
husule gelen muhtelif degisiklikler baliklann kalitesini tayine yarayan 
bir indeks olarak kullanilmakta ise de, aslmda bunlar, balik kalitesini 
saptamada pek giivenilir bir deger ta§imamaktadirlar. Rigor mortisin 
kalkmasi ile hasil olan birtakim degisikliklerin mekanizmasi gok komp-
like bir durum gosterir. Simdiye kadar yapilan arastirmalar, bozulmamn 
derecesini saptamaya yoneltilmis olup, bozulmamn gergek sebebi iize-
rinde durulm.amistir. Bununla beraber avlanmadan sonra, taze veya 
dondurulmu§ baliklardaki bozulma genel olarak iig sekilde incelenebilir. 

A - A n z i m a t i k bozu lma v e y a o t o l i z i s : Biitiin canhlarda 
oldugu gibi baliklann dokularinda hayatta iken bakterisit ozellikte 
olan anzimler vardir. Bunlar baligm oliimiinden sonra, kendilerinin iginde 
bulunduklari hucreleri eritmeye baslarlar. Bu neden ile kasaplik hayvan 
etlerinde arzu edilen ve etin olgunlugu diye nitelendirilen bu otolizis 
hali, y uinusaklik ve kismi bir gev serne gostererek lezzet ve kokuyu degis-
tirdiginden, baliklar igin liosa gitmeyen bir durum ortaya gikar. Balik-
lann sindirim sistemi anzim bakimindan gok zengin oldugundan; barsak-
lan gikanlmaims baliklarda, otolizis gok daha siir'atle olu§ur. Bu hal 
ozellikle dondurm.a derecesine erifme zamani uzun siirmii§ baliklarda 
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siir'atle ortaya gikar. flogunlukla doldurulmug baliklarda otolizis ola-
y i geciktirilir ise de bu donma durumu sona eripte goziilme baglayinea 
bu otolizis olayi tekrar baglar. Bu nedenledir ki anzim bakimmdan son 
derece zengin deniz iiriinlerinden ozellikle baliklarda anzimatik aktivas-
yon sonu meydana gelen yikibna bagb olan anzimatik bozulma; bahk-
larin muhafaza edilmelerinde en onemli biyolojik bir engeldir. 

B - B a k t e r i y e l T a b i a t t a B o z u l m a : Biitiin memeli hayvanlarm 
etleri sihhatli olarak oldiirmeyi miiteakip ya steril veya hemen hemen 
bu duruma yakindir. Bu hal hijiyenik gartlara riayet edildigi taktirde 
kisa bir zaman igin bile olsa Rigor mortis devam ettikge ayni durumunu 
muhafaza eder. Ciinkii Glycogenin lactic acid'e doniigmesi sonu husule 
gelen rigor mortis hali devam ettikge genellikle pH diigiiktiir. Bu hal bir 
kisirn bakterilerin faaliyetlerini engeller. Igte bu durum deniz iiriinlerin-
den baliklar igin de aynen gegerlidir. Qogunlukla bakteriyel bozulma, anzi-
matik bozulmaya oranla daha onemlidir. CROWTHER (1947: 6-10); uy-
gun kogullarda baligin biinyesindeki bir bakterinin her yirmi dakikada bir 
gogaldigini ve bir bakteri hiicresinden 12 saatte yakla§ik olarak 68,000, 
000,000 bakteri meydana geldigini bildirmektedir. Baliklardaki; bozul-
mayi, baligm nev'i mintikanin cografik durumu, depolama ve tiiketimle 
ilgili aligkanlik gibi degigik faktorler etkilemektedir. Ozellikle Iskandi-
nav memleketlerinde, balik; canli satin alinir ve evde hazirlanacagi 
zaman kesilir. Boylece baligin tazeliginden §iiphe edilemez. Bununla 
beraber piringle beslenen uzak dogu memleketlerindeki insanlar bu mo-
noton diyetlerine bir degigiklik getirmek amaci ile fermente balik salga-
lari ilave ederler ki bunun tat veya lezzetinden otorii, bayat balik lezze-
tine ah§mamis milletler igin yenebilmesi giigtiir.Fakat baligin taze olmasi-
ni arayan memleketler de dahi angiivez,balik marinatlarive balik filetolari 
gibi muayyen bir olgunluga eri§m.i§ bazi bahk miistahzarlannin tiiketimi 
arzulanmaktadir. Baliklardaki olgunluk hali ise, etlerdekinin aksine ar-
zulanmamasma ragmen, bu nev'i olgunluga eri§mi§ deniz iiriinleri tiike-
time arzedilmektedir. Bununla beraber bu nev'i deniz iiriinleri, ticaret-
te tutunmug besin maddeleri arasinda yer alamayip ancak rayiha veya 
istaha agici nitelikleri derecesinde tiiketilmektedirler. Genellikle balik-
larda meydana gelen degigiklikler, onlann lezzetini ve buna bagh olarak 
da, alicinin istegini kirici gekilde etkiler. Bakteriler; bahklarin evvela 
intestinumlarinm epit helium'u, deri ve sonra galsama'larini istila ederler. 
Her ne kadar balik derisi bakteriler igin permeabil degilse de, derinin 
iizerindeki mukoz madde bakterilerin iiremesi igin uygun bir zemindir. 
Bundan dolayidir ki bakterilerin iiremesi sonu, hog olmayan bir piitre-
faktif koku hasil olur. Bu nev'i bakteriyel iireme bahklarin temasta 
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bulimduklari dis gevrenin bakteri florasi, rutubet, isi dereeesi ve dis gevre 
ile temas siiresi gibi bir takim faktorlere baglidir. Baliklarin bozulma-
larinda ba§lica etken olan bakteriler oldugundan, baliklarin bunlarla 
bula§mamasini temin ve bulasmiij olanlarm da iireme olanaklanni yok 
etmek lazimdir. Baliklarin bakteri ihtiva eden satihlarla temasi, balik-
larin igine kondugu kirli sepet veya kaplar veya hijyenik olmayan balik-
hane ve balikgi diikkanlan; baliklarin bakterilerle kontaminasyonuna 
zero.in hazirlar. Bunun igin, baliklarin yakalandiktan sonra hijyenik 
sartlarda muhafazasi gerekir. Bu §artlardan en onemlisi, deniz iiriin-
lerinin hijiyenik kofullann uygulandigi sogukta muhafaza ve sevk edil-
melerinin saglanmasidir. Fakat buzlukta sevk ve muhafaza ko§ullan 
uygulandigi halde dahi bozulma veya tazeligin kaybinda zaman 
faktorii birinei derecede rol oynar. £iinkii Rigor mortis halini muha-
faza eden morina'dan hazirlanan fileto dahi 0 C ° de 24 saatten fazla sak-
landigi taktirde baligm kendisine ozgii lezzzet ve rayihasmi kaybettigi 
hatirda tutulmalidir. Bundan dolayi giinlerce buzda muhafaza edilmi§ 
baliklar artik taze haldeki lezzet ve rayihalarini muhafaza edemez-
ler. Bundan dolayi HESS (1953, 3), sahillerden igerelerde ya§ayan insan 
topluluklarinm baligi taze halde tiiketen sahilde y a§ayan insan topluluk-
larina nazaran 2-4 defa daha az baiik yediklerini bildirmektedir. Bu hai 
ozellikle yurdumuz kosullari goz oniine ahndigina Orta Anadolu halkmin 
deniz iiriinleri tiiketimine karsi neden ilgisiz olduklarmin sebebini agikga 
ortaya koymaktadir. (,!iinkii, hijiyen ve indiistri kosullarinm bu giin en 
ileri noktaya vardigi Amerika Birle§ik Devletleri ile Yurdumuzda deniz 
iiriinlerine uygulanan hijyen, sevk ve depolama ko§ullan kar§ila§tin-
lacak olursa, bu bolge halkmin degerli bir besin maddesi olan balik tiike-
timine kar§i isteksizliklerinin nedeni kolayca anla§ilacaktir. Balikgi-
ligm ileri gitmi§ oldugu memleketlerde, baliklar tutulduklari gemilerde 
derhal i§lenmek suretiyle sati§a hazir hale getirilmektedir. 1951 yihndan 
itibaren Japonya balikgihk indiistrisini liemen hemen deniz iistiinde ge-
milerde kurmus bir duruma gegmi§tir. Bu suretle avlanmadan hemen son-
ra i§ledikleri baliklari ayni gemi ile ozellikle Amerika Birle§ik Devletleri 
pazarlanna arzetmegi saglami§lardir. Keza bu tarihlerde Amerika Bir-
le§ik Devletlerinde de, baligi deniz iistiinde dondurma "Freezing-Fish 
at-Sea project" isimli bir plan uygulanmasina gegilmiftir. Agik 
balikgiliginin bu sekilde geli§imine II. Diinya Harbinde Almanlar sebep 
olmu§tur. Harpten sonra ele gegen Alman balikgi teknelerinin bu amag 
igin kullanildigi tesbit edilmigtir. Bu gemilerden bir tanesi 1951 de Bos-
ton'da balik ve av hayvanlari arastirma servisinde bulunmakta idi. 
Genellikle islenmemis besin maddelerinin bozulmasinda psikrofil bak-
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terilerden ziyade mezofil bakteriler rol oynarsa da su iiriinlerinin bozul-
masina miinhasiran psikrofil bakteriler sorumludur. Psikrofil Bakteriler; 
fosforesan olan speeies'ler olup, baliklann normal bakteri florasidir. Bun-
lar donma derecesine yakin deniz (% 0,3 NaCl ihtiva eden) sulanndaki 
albuminli maddeler ile baliklann miikoz salgilari iizerinde iireyen saprofit 
bakterilerdir. Bu bakterilerden ileri gelen bozulmalar, baliklar buzluk 
derecesinde dahi saklansalar yine de vukua gelir. Hayvansal proteinlerin 
refaksiyon iiriinlerinin bir kismi amonyak ile methylamine gibi gaz, 
diger bir kismi ise kaynama noktasi diifiik olan normal ve isopropyla-
mine, ethylamine, diethylamine ve dimethylamine ve trimethylamine 
gibi mayilerdir. BAMFORD, STAWART ve SMITH (1947, 219), tri-
methylamine'in hayvansal proteinlerden meydana gelen ve olasilikla 
cholin maddesinin dekompozisyonu sonu hasil olan kaynama noktasi 
diifiik, sivi bir piitrefaksiyon iiriinii oldugunu bildirmektedir. Trimethy-
lamin, baliklarda bozulmamn derecesi ile ilifkili olan bir piitrefaksiyon 
mahsulii oldugundan taze baliklann tazelik derecesini kontrol igin bil-
dirilen muhtelif metodlar arasinda yer almiftir. Terkibi (CHjJjN olan 
bu renksiz sivi, aym zaanda bitkisel dokularda da te§ekkiil eder. Kasaplik 
hayvan etlerine oranla balik etlerinde amonyak daha siiratle geli§ir. Ya-
pilan ara§tirmalara gore bazi balik etlerinin 100 graminda (5.7) - (9.8) 
miligram amonyak tesbit edilmiftir. Bu sebepten dolayidir ki kasaplik 
hayvan etlerinde kokmanm te§hisinde degerli yardimci bir vasita olan 
amonyak aranmasi, balik muayenelerinde ayni degeri tafimamaktadir. 
BOMER, JUCKENACK ve TILLMANS (1936, 859), baliklarda piitre-
faksiyonun saptanmasinda kurfun asetat ve Eber miyarlarmin bir 
kiymet ifade etmedigini bildirmektedirler. Buzda muhafaza edilen 
baliklarda, tazelik hemen bir kag saat igin soz konusudur. Qiinkii 
psikrofil bakteriler bu isi derecesinde iirememektedirler. Bundan do-
layi da bu gibi baliklar ancak bir kag saatten bir kag giine kadar yenebi-
lecek durumlanni muhafaza edebilirler. Bu miiddetten sonra ve ozellikle 
bir ila iig hafta iginde tam bir bozulmaya dugar oldugundan tehlikeli 
olmamakla beraber besin maddesi olarak kullanilamaz. Bununla be-
raber bu gibi baliklann bir besin maddesi olarak tiiketilmeleri konusu bir 
gorii§ meselesidir. Yalmz bu §ekilde yani buzda muhafaza edilen balik-
larda psikrofil bakterilerin faaliyetine anzimatik otoliz de istirak eder. 
Gergi dii§iik olan bu isi derecesi anzimatik otolizi her ne kadar geciktirir 
ise de tamamen durdurmaya yeterli degildir. Bu sebepten uzun zaman 
muhafaza edilmek istenen baliklann dondurma metodlari en ileri tek-
nik kullanilmak suretiyle yapildigi taktirde bir seneye kadar veya daha 
uzun zaman tazeliklerini muhafaza etme olasiligi vardir. Yalniz don-
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durulmug bahklarin muhafazasi esnasinda, muhafaza depolarinin isi de-
reeeleri her hangi bir scbeple donma derecesi civarina diigtiigii veya 
dondurulmug bahklarin bir yerden diger bir yere nakilleri esnasinda go-
ziilme vukua geldigi taktirde; bunlar derhal bozulurlar. Bu gekilde bozul-
maya ugramig bahklarin karanlikta maayenelerinde pirildamalar (fos-
foresans) miisahede edilir. 

C- Y a g l a r i n o k s i d a s y o n u v e y a k i m y a s a l t a b i a t t a bo-
zu lma : Bu nev'i bozulma daha gok dondurulmug yagli bahklarin biin-
yelerindeki yaglarin oksidasyonu sonu husule gelir. Bu hal oksigenin 
temas ettigi yerlerde derinin sari bir renk almig olmasiyla anlagihr. Ya-
gin oksidasyonu agagi isi derecelerinde geciktirilebilir ise de oksigenin 
yag ile birlegerek kimyasal bir bilegim yapmasini tamamen engelle-
yemez. Bundan baglca taze haldeki yagli baliklarda husule gelen bu oto-
oksidasyon kimyasal tabiattaki bozulmayi meydana getirir. 

D) B a l i k l a r i i zer ine t o k s i k e t k i go s t e r en o rgan i k in -
s e k t i s i d l e r i n sebep o ldugu t i i k e t i m i n i n enge l l en i g i : Tarimda 
kullanilan organik hagere oldiiriicii ilaglardan bazilan ekinlerde kul-
lanilmaktadir. Bunlar ile ilaglanmig ekinler ve ilag ile bulasik toprak, 
yagmurlar ile yikanaralc golciik veya goller ile bentgik veya bentler-
deki balik yetistiriciligi igin zararli olmaktadir. Qogunluk ile bu nev'i 
hagere oldiiriicii ilaglardan iyi sonug elde etmek igin, kullamlmasi gere-
ken dozlardan gok iistiinde dozlar kullanilmaktadir. Bu gibi hagere ol-
diiriicii organik ilaglarin agin kullanildigi nuntikalarin civarmdaki gol 
baliklari arasinda goriilen oliim nedeninin; indiistri artiklari ile baliklarm 
iginde yagadiklari sularin kirlenmeleri oldugu artik kesinlik ile saptanmig 
bulunulmaktadir. Toksik olan bu hagere oldiiriicii ilaglar arasinda; 1) 
Toxaphene (Chlorlanmi§ campheneJ, 2 ) Aldrin (Hexachloro-hexahydro-
dimethano-naphthalene), 3) BHC-DDT (% 3 Benzene hexacliloride'in 
gamma isomer'i, % 5 BHG'nin diger izomerleri, % 5 DDT, % 40 sulfur ve 
% 47 inert substanslar) karigimi gibi iig hagere oldiiriicii zikredilebilir. Bu 
hagere oldiiriiciilerden toz halindeki Toxaphene ile Amerika Birlegik 
Devletlerinin Alabama eyaletindeki pamuk tarlalarmm ilaglanmasi sonu 
gol baliklarindaki mortalitenin arttigi tespit edilmigtir. DOUDORFF, 
KATZ ve TARZ WELL (1953, 843); merean baliklari iizerinde yaptik-
lari aragtirmada Aldrin'in Toxapliene'den daha az, fakat DDT ve BHC 
den daha gok toksik oldugunu tespit etmiglerdir. Bundan bagka Cyanide 
komplekslerini ihtiva eden endiistri artiklarmin ; baliklar igin toksik ol-
dugu da bildirilmigtir. Bu durumdaki baliklarm tiiketimi insan sagligi 
igin siiphesizki zararlidir. 
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SU tlRtNLERINtN IijLENMESt 

Besin maddelerinin dayamkli hale sokulmasinda yararlamlan muh-
telif metodlann temel prensipleri hakkinda OMURTAG (1975, Cilt I, 
Sahife: 131-253) de bilgi verilmistir. Ancak her nev'i besin maddesine 
uygulanan metodlar o besin maddesi igin ozellik arzeder. Bu neden ile 
de, su iiriinlerinin konserv asyon metodlari hakkinda bu ozel boliim.de bil-
gi verilmesi gerekli goriilmiistiir. Bu a may igin su iiriinlerinin konser-
vasyonunda uygulanan metodlann en ilkelinden baslamak iizere bilgi 
verilmi§tir. Ancak yine OMURTAG (1975, Cilt I, Sahife 132) tarafindan 
bildirilmi§ oldugu veghile; besin maddelerinin prezervasyonunda tarihsel 
gelisim ve muhtelif yazarlar tarafindan yapilmis olan klafiksiyonlara 
ragmen bu giin besin maddelerinin prezervasyonunda yararlamlan me-
todlann gosterdigi giriflikten otiirii, bu metodlann ana prensiplerini 
nazari itibare alarak bagimsiz bir siniflandirma yapmak gok zordur. 
Buna ragmen bu metodlann her birinin baskin ozellikleri gozoniinde 
tutularak, su iiriinlerinin prezervasyonunda uygulanan metodlar su 
fekilde siralanabilir. Bunlar da genellik ile; 1- Kurutma, 2- Tuzlama, 
3- Dumanlama, 4- Sogutma ve Dondurma Metodlannin Uygulanmasi, 
5- Antioksidanlarin kullanilmasi, 6- Isi uygulamadan, kapali kaplarda 
yapilan konservasyon, 7- Teneke veya cam kaplar kullamlarak basing 
altmda su buhar ile 100 santigrat derecenin iistiinde konservasyon, 
8- Antibiyotik ilave edilerek yapilan prezervasyon, 9- Soguk sterilizasyon 
denen iyonizasyon yapan radiyasyon uygulanarak yapilan konservas-
yon, olarak siralanabilir. 

I - Kurutma: Her ne kadar kurutma ve dehidrasyondan genel ola-
rak ayni anlam gikar gibi goriiniirse de; aslinda bir deniz iiriinii olan 
balik soz konusu oldukta ; kurutma ve dehidrasyon, uygulanan farkli me-
todlardan dolayi birbirlerinden ayri iki nitelik arzeder. Kurutma ister a) 
Yapal olarak kurutma; b) Doga'da (agik havada) kurutma olsun, her 
ikisinde de genel prensip, gerek bakteriyel ve gerekse anzimatik dekompo 
zisyonu durdurmak igin rutubetin bedi bir dereceye kadar diisiiriilme-
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sidir. a) Y a p a l o l a r a k k u r u t m a ( D e h i d r a s y o n ) : Burada baliktaki 
nem, dehidrasyonu sagliyacak bir aygit aracihgiile belli bir oranda dii§ii-
riilxir. Dehidrasyonun saglanmasi igin bu aygit hava ceryani ve isi hasil 
edeeek veghile hazirlanmi§tir. Bu aygit araeiligi ile yapilan kurutmada; 
isi, rutubet ve sevk edilen havanin siir'ati istenilen kofullara uygun ola-
rak kontrol altinda tutulur. Besin indiistrisinde bu dehidrasyon aygiti 
aracihgiile kurtma islemi luzlandirilmif olmaktadir. b) Do gad a k u r u t -
ma : Burada baliktaki nemin; baligi dogadaki havanm ceryanma arzet-
mek suretile iklimin geregine gore belli oranda dii.suriilmesi temin edilir. 
Agik havada kurutma metodu hig §iiphesiz ki gok eski muhafaza meto-
dudur. Buna ragmen o giinkii uygulani§ tarzi ile bu giinkii uygulani§ 
arasinda hemen hemen bir ayricahk yoktur. Bu metod bu giin balikgihk 
ile ugrafan memleketlerin hemen hepsinde halen uygulanan bir metod-
dur. Hatta bu metod ile balik prezervasyonundan Amerika Birle§ik 
Devletlerinde de yararlanilmakta oldugu ANDERSON ve PEDERSEN 
(1951; 417-420) tarafmdan bildirilmektedir. Bu yazarlar; tropik iklimler 
veya riizgarlarm degifiklik gostermedigi ve devamli oldugu adalarda, 
bu metodun aym kosullari taf iyan diger biitiin iilkelerde tuzlanarak 
veya tuzlanmadan uygulanan bir metod oldugunu bildirmektedirler. 
Agik havada kurutma suretile muhafaza; en ilkel bir muhafaza meto-
dudur. Rutubetin % 40'dan a§agi oldugu ortamda bakteri iiremesi 
durur. Her ne kadar isi da bakteri iiremesine tesir eden faktorler arasinda 
ise de, yeter oranda su tutan bir besin maddesi, donma derecesine yakin 
lsida bulundurulsa dahi psikrofil bakteriler ile kontamine olmalari ha-
linde yine bakteri iiremesi vukua gelir. Fakat JARVlS (1950,13); rutu-
bet, bakteri iiremesi igin uygun olmayacak bir orantida ise, bakteri iire-
mesinin uzun bir siire iinlenebilecegini bildirmektedir. Bozulmaya sebep 
olan diger bir faktor de, besin maddelerinin kendi biinyelerindeki anzim-
lerdir. TRESSLER ve arkada§lari (1951, 418) baliklar havada kuru-
tulduklan taktirde; rutubet oraninm, anzimatik faaliyetin durdugu % 5 
veya daha afagiya dii§tiigiinii kaydetmektedirler. Aynca yagli baliklann 
kurutulmalan esnasinda, yag oksidasyonunu engellemek igin, kurutul-
mus baliklann giine§ ve sicakta birakilmamalari gereklidir. Aksi halde 
baliklar bilahare yagin oksidayonu sonu aci bir lezzet (rancid rayiha) 
gosterirler. Bundan dolayi kurutulmu§ baliklar hafif hava ceryaninda, 
serin, kuru ve i§igi bol olmayan yerlerde saklamrlar ise bunlan depolama 
siiresi uzar. OMURTAG (1968:1-5) XIII. Tiirk Mikrobiyoloji Kongresin-
de yapmi§ oldugu tebligde; yakla§ik olarak + 4 santigrat derecedeki buz 
dolabmda saklanan giroz'lann kalitelerinin bozulmadan iig sene muhafaza 
edilebildigini bildirmi§tir. Asirlardan beii, Norveg kurutulmus Mori-
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na'yi, i ta lya , Ispanya, Isveg, Hollanda ve Danimarka'ya sevketmekte-
dir. Norveg'in kuzey dogusunu kaplayan atmosfere, indiistriyel duman-
larin eri§emedigi yerlerde, morina baliginin ba§i ayrilir, ig organlari gika-
J llir, ig organlarindan karaciger ile yumurtalari saklanmak iizere ayrdir, 
hava kesesi baligm iizerinde birakdarak baliklar yarilir ve bir tek safiha 
haline getirildikten sonra bir kap igindeki taze deniz suyuna daldinla-
rak yikanir. Siiziildiikten sonra giine§ alan kayalara veya tahtadan yapil-
mi§ sehpalara takilarak kuruyuncaya kadar birakilir. Hig §iiphesiz ki 
beslenme bakimindan baligm en onemli besin unsuru, proteindir. Kuru-
tulmuij baliklaida ise proteinin yiizde orani belirgin bir sekilde artar. 
Kurutma i§leminde, dekompoze olmu§ bir balik, saglam bir balik niteligi 
alamayacagmdan, herhangi bir §ekilde i§leme tabi tutulan baligin taze 
olmasi gereklidir. Alaska'nin ig kisimlarindaki Yukon ve Kuskokwim 
nehirleri boyunca avlanilan alabaliklar, kurutulmak suretiyle i§lenmek-
tedir. Japonlar; uskumru, sardalya, orkinoz gibi baliklari bu §ekilde i§-
lemektedirler. Yurdumuzda, yumurtalarini birakmi? olan uskumrular 
bu §ekilde Qiroz olarak islcnmektedir. Yurdumuzda muhtelif nev'i ba-
liklardan, degi§ik isimlerde kuru balik imal edilmektedir. OMURTAG 
(1968) Burhaniye Balikesir'de mahalli usul ile girozun; yumurtalari-
ni dokmii§ taze uskumrularm yikanmadan ig organlarmin gikarilmasi 
suretile iglerinin temizlenmesini miiteakip, karm bo§lugu ile di§ kismi 
tuzlamp, kuyruklarindan sicimlere baglanarak golge ve riizgarh yerde 
6-7 giin asih tutulmak suretile hazirlandigim 1968 de yaptigi bir inceleme 
gezisinde tespit etmi§tir. KARASOY (1952, 7-8) un; girozun hazirlani-
§inda bildirdigi teknik ise OMURTAG (1968)'m incelemelerinden biraz 
degi§iktir. Yazar Nisan ba§langicindan Mayis sonuna kadar uskumru 
baliklari, yumurta ve siitiinii atmif ve zayiflami§ durumda olan ve giroz 
adi verilen uskumru baliklannin kulak ve barsaklari gekildikten ve kuy-
ruklari gift gift baglandiktan sonra biiyiik figilara tuz serpmek suretiyle 
yerle§tirilip (200 tanesi igin 2-2,5 kg. tuz, lipari'ler igin 1000 tanesine 
5 kg. tuz) 8-10 saat birakildigini, bu miiddet nihayetinde baliklarin figi-
dan gikarildigini 40-50 gifti, aralikh olarak bir sicime baglanarak 8-10 
saat deniz suyunda birakildigini, bu miiddet sonunda baliklarin sergi de-
nilen yerlerde kurumaya terk edildigini, hava uygun ve sicak olursa 5 
giinde en makbul girozlann meydana geldigini, uygun olmayan havalar-
da 10-15 giin iginde ancak kuruyabildigini, fakat boyle girozlann makbul 
olmadigmi, baliklarin ne kadar taze olursa kurusununda o kaar nefis 
oldugunu, bayat baliklardan yapilan kuru girozlann gozlerinin kirmizi 
ve renginin soluk oldugunu, segme biiyiik girozlara (kirma giroz) adi 
verildigini bildirmektedir. DEVEClYAN (1915, 32) ise yurdumuzda 
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kuru girozun yapiligi hakkinda her sene Nisan bagindan Mayis sonuna ka-
dar yumurta ve siitiinii biraktiktan sonra gok zayif olduklanndan giroz 
halini aldigi igin lezzetsiz olan ve bundan dolayida taze olarak yenmeyen 
uskumrulann kurutularak kuru giroz yapildigini kaydetmekte ve kuru-
tulaeak girozun miktari gok oldugu zaman, kulak ve barsaklarinin gekil-
meksizin , eger kurutulacak miktar az ise, kulak ve barsaklan gekildik-
sonra, biiyiik figilara konup her bin adet giroz igin 2,5 - 3 kilo, her 1000 
lipari igin 5 kilo tuz serpilip, 8 ila 10 saat birakildigim, bu siire esnasinda 
baliklardan sizan serozite ile kan ve tuzdan hasil olan salamura sivisinm 
figidaki baliklarm iistiine kadar giktigmi, bu siire sonunda bahklarin 
figilardan bogaltildigini, eger girozlar gok oldugu igin kulak ve barsak-
lan gekilmeden tuza basdmiglarsa, kulak ve barsaklan gekilerek, ikiger 
ikiger kuyruklarmdan sieimle baglanarak kirk ila elli gifti bir dizi olacak 
gekilde, tuza basili tutuldugu siireye egit bir siire deniz suyunda tutuldu-
gunu sonra gikanlip sergi tabir olunan iskelelere girilmig iplere asilip, 
kuruyuneaya kadar giinegte tutuldugunu, hava miisait ve sicak olur ise 
beg giinde kuruyarak en makbul girozlarin bunlardan oldugunu, uygun 
olmayan hava kogullarmda ise ancak 15 giinde kurudugunu, bu girozlarin 
ise tercih edilmedigini, kuruma siiresi esnasinda iki yahut iig giin rutubetli 
ve dumanli havada kalan girozlarin bozularak renklerinin soldugunu, 
kurutulacak girozlar ne kadar taze olur ise o kadar lezzetli oldugunu, 
bayat girozlardan yapilan kuru girozlarin gozlerinin kirmizi ve renk-
lerininde soluk oldugunu, segme ve biiyiik boydaki kuru girozlara "Kir-
ma giroz" ismi verildigini, mutedil bir gekilde tuzla iglenmig ve giizelce 
kurutulmug giroz kurularinin bir buguk seneye kadar bozulmadan nor-
mal lezzet ve goriiniimiinii muhafaza ettigini; Lipari'ler yagli olduklari 
igin bunlardan yapilan girozlarin genellikle bozuldugundan bunlarin 
kurutulmasindan gok kerre sarfi nazar edildigini, kurutulmakta iken yag-
mur yiyen girozlarin ise, tuzlari gideceginden, bunlarin tekrar tuza 
yatinlmasi gerektigini, ancak fazla yagmur altinda kalacak olurlar ise, 
bunlardan artik yararlanmanm kabil olmadigini, bununla beraber az 
dahi olsa yagmur yemig girozlarin normal gartlarda kuruyanlar kadar 
makbul olmadigini bildirmigtir. Istanbul Balikhane Merkez Miidiirliigii 
gorevini yapmig olan yazar; kuru girozun hazirlanmasi hakkinda veraigi 
bu bilgi yanisira; o tarihlere ait bazi yillarda Istanbul liman iskelesine 
getirilen kuru giroz adedinin seksen milyon adede ulagtigini ve bunun 
ekonomik degeri ile halkin beslenmesi agisindan onemli bir besin madde-
si oldugunun anlagildigmi kaydetmigtir. Aslinda, bu miktar kuru girozun 
bu giin iglenmesi ve piyasaya arzedilmesi halinde belieri 5 liradan hesap 
edildigi taktirde ki 1975 senesinde giigliikle bulunan kuru girozun beheri 
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10 liradan satilmiftir. Bu surtle bu giinkii degeri yakla§ik olarak yarim 
mil iar liraya ula§maktadir. 

Tiitiin baligi denen ve once tuzlandiktan sonra kurutma suretiyle 
hazirlanan bir nevi balik konserve metodu daha vardir ki, burada ana 
prensip, kurutmadir. Bu metod ile uskumru, istavrit, liifer, ginekop, pala-
mut ve toiik baliklari i§lenebilir. Bu fekilde hazirlanacak baliklann kar-
ni yarilip, yikandiktan sonra figi veya govalyeler iginde iyice tuzlanarak 
24 saat kadar bir siire bulundurulur. Bu miiddet sonunda tuzdan gikari-
lir ve deniz suyunda yikamr. (^ifter giftter baglanmak iizere bir sicim ile 
gozlerinden takilir. Bozulmaya meydan vermemek igin yarilmi§ olan ka-
rinlarmin yaprakli bir defne gubugu ile agik kalmasi temin edilir. Bu hali 
ile 2-3 giin golgede kurutulur. Balik yenecegi zaman ya kisa bir sure ate-
§e tutulur veya bu hali ile yenir. Esasen golgede 2-3 giin kuruma sonu 
baligin eti tiitiin yapragi sarisi rengini alir . Bu §ekilde i§lenen ba-
liklara tiitiin baligi ismi verilmesi gozoniine ahnarak, bunlarin duman-
landigini diisiinrnek dogru degildir. giinkii tiitiin baligi adi verilen bu 
nevi baliklara, Ligorinos baliklarinin i§lenmesi esnasinda uygulanan du-
manlama i§lemi uygulanmaz. Uskumru baliginin tiitiin baligi §eklinde 
i.slenmesi ile uskumru girozu kurusunun kariftirilmasi gerekir. Uskumru 
girozu kurusu; uskumru baliginin disisinin yumurtasim, erkeginin ise 
siitii denen spermasmi biraktiktan sonra giroz denen yagsiz hale gelmi§ 
olan §eklinin islenerek hazirlanmasi sonu elde edilir. Halbuki uskumru-
dan yapdan baligi, uskumrular heniiz yagli iken i§lenirler. Bu neden ile 
uskumrudan yapilan tiitiin baligi, uskumrunun suyu gekilene kadar, 
kurutulup, yumufak pastirma halini kazanmasi saglanmak iizere 
hazirlanir. 

II— Tuzlama: Tuzlama i§lemi; kuru tuzlama veya salamura §eklinde 
tuzlama suretiyle yapildigi gibi, tuzlama ile kurutma i§lemi veya tuz-
lama ile dumanlama islemi birlikte kombine olarak uygulanmak sureti 
ile de yapilabilir. Refrigerasyon olanaklarma sahip olan memleketlerde 
besin maddelerinin tuzlama sureti ile prezervasyonu gittikge azalmak-
tadir. (giinkii tuzlama sonucu, ozellik ile baliklann rayihasinda, tiiketici 
tarafmdan ho§a gitmeyen bazi degi§iklikler husule gelmektedir. Buna 
karfilik hizla ve yeteri derecede diifiik isi uygulanmak sureti ile yapilan 
dondurma iflemi bir gok baliklann yapi ve lezzetini pek az etkilemek-
tedir. Bundan dolayi bu giin ozellik ile Amerika Birlesik Devletlerinde 
deniz iiriinleri daha ziyade dondurma ve kutu konservesi feklinde iflen-
mekte olup, tuzlama metodu hemen hemen terkedilmi§ gibidir. Aslinda 
tuz, antiseptik bir etkiye sahip degildir. Tuz ancak bulundugu ortam-
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daki suyu gekmek suretiyle, onun su kaybina neden olur. Tuz tarafindan 
gekilen su, tuzla birleferek tuzlu su haline gelir. Bu tuzlu su, daha sonra 
baligin dokulari igine i§leyerek, baligin dokusu igindeki sivi, konsantre 
tuzlu su halini almis olur. Bu da proteinin koagiile olmasi ile sonuglanir. 
Degi§ik faktorler tuzlamayi etkileyebilmektedir. Bu faktorler sirasi iie; 
1) Tuzun terkibi, 2) Ismin etkisi, 3) Temizleme i§lemi, 4) Tuzlama meto-
du, 5) Baligin yag muhtevisi ve depolama seklidir. 

1 - Tuzun T e r k i b i : Kullamlacak tuzun; calcium sulfate, magne-
sium sulfate veya tuzun safiyeti di§inda kalan bazi organik substanslari 
ihtiva etmemesi gerekmektedir. Qiinkii tuzun safligini bozan bu kimyasal 
maddeler, adi tuzun; baligin tuzla islenmesi esnasinda, baliga iflemesini 
geciktirmektedir. Bu hal ise proteinin dekompozisyonuna neden olur. 
Bundan dolayi ozellik ile sicak hava ko§ullarinda tuzlamada kullamlacak 
tuzun, adi tuz olmamasi gerekmektedir. Terkibinde % 4.7 MgCl2 tutan 
tuzla yapilan tuzlama ifleminde, tuz 5 giinde baligin igine i§ledigi halde, 
saf tuzun kullanilmasi halinde 3 giin iginde baligin igine i§ledigi bildiril-
mektedir. Bundan ba§ka Mg ve Ca tuzlari, balik i§lendikten sonra alacagi 
renk ve dokularinda belli degi§iklikler yapar. saf tuzla i§lenmis baliklar 
gevrek, yumufak ve saman sansi renktedir. 

Halbuki % 1 denecek kadar az Ca ve Mg tutan tuzla ifjlenmis ba-
liklarin dokulari sert ve renkleri tebe§ir beyazi renktedir. Tiiketiciler 
tarafindan bu hal arzu edilmekte oldugundan indiistride saf olmayan tuz 
kullanilmasi el'an devam etmektedir. Bundan ba§ka Ca ve Mg tutan tuz-
larla i§lenmis baliklar ho§a gitmeyen ekfimsi keskin bir doku nefreder. 
bu halin diizeltilmesi igin tiiketici ve sanayicilerin egitimj gerekmektedir. 

2 - I s i : Baliklar gevre kofullarina gore 0 santigrat derece ile 35 san-
tigrat dereceler arasinda tuzlama suretiyle iflenirler. 

Indiistride tuzun 15 santigrat dereceye nazaran yiiksek isida veya 
donma noktasinda baliga siir'atle i§ledigi bilinmektedir. Bu §ekilde balik 
liizumundan fazla tuz absorbe ettigi igin lezzeti bozulur. En iyi §ekilde 
tuzla kiirlenme 3-4 santigrat derece civannda 2-4 saat 30-40 derece sa-
lenometre yogundugundaki tuzlu suda yapilanidir. 

Bu hususun bilhassa lakerdacilikda gozoniinde tutulmasi yararlidir. 

3 - T e m i z l e m e I§ l emi : Ringa baliginin muayyen bazi species'leri 
temizlenmez. Hollanda veya Iskogya tipi ringa salamurasi yapilirken 
baligin bafi kesilir ve galsamalari gikarihr, baligin kani salamura igine 
akitilir. Bu suretle balik salamurasi bariz bir lezzet kazanir ki, bu ozellik 
Amerikan ve Avrupa ringa salamuralarinda bulunmaz. 
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Diger kiigiik baliklarm baglari atilir, sirtlan yanlir ve iyice temiz-
lenirler. Biiyiik baliklar ortadan boliiniir, biitiin. kani akitilir ve visce-
ra'si gikarilir. Bu son iki usiilde hazirlanan baliklar daha uzun dayanir-
lar. Aslinda biitiin ig organlarin gikarilmasi ve kanin tamamen akitilmasi 
ve baligin iyice temizlenmesi bozulmayi geciktireceginden otiirii, bu usul 
balik konservasyonu igin gereklidir. 

4 - T u z l a m a me todu : Tuzlama ya kuru veya salamura geklinde 
yapilir. 

Kuru tuzlamada balik kuru tuzla ortiiliir, baligin dokularmin sizin-
tisi ile bu tuz lslanarak salamuralagir. Bu usul tuzlamada, dekompo-
zisyon daha geg teessiis eder. Salamura yani tuzlu su ile yapilan tuzla-
mada temizlenmig baliklar tanklara yerlegtirilir. Bunlarin iizerine or-
tecek kadar tuzlu su ilave edilir. Bu usul ile tuzlamada tuz siir'atle ba-
liga niifuz ettigi igin dekompozisyonun geg teessiis edecegi bildirilmek-
te ise de bu alanda yapilan arastirmalar bu fikrin dogru olmadigini gos-
termigtir. 

5 - Tuzlama ile iglemede yagli baliklar kullanilacak olurlarsa, bun-
larda paslanma denen bozulma hali siir'atle meydana gelir. Bu zaman 
balik, esmerimsi bir hal alir. Bunun da nedeni yaglarin, tuzun penet-
rasyonuna engel olmasi ve yagin oksidasyonu sonu ransiditenin mey-
dana gelmesidir. Bu usulde iglenmig bahklarin serin ve karanlikta muha-
fazasi bozulmayi geciktirir. OMURTAG (1951): Amerika Birlegik Devlet-
lerine ait bilimsel inceleme gezisinde Massachusetts eylaletinde tuzlan-
mig balik igleyen bir tesisde tuzlama iglemine ait izlenimlerini agagidaki 
gekilde kaydetmigtir. Torik biiyukliigiindeki morinalarm bag ve ig or-
ganlan gikanhp temizlendikten sonra, yumurta ve karacigeri degerlendi-
rilmek iizere aynlir. Ortasindan sirta dogru kesilir, fakat her iki tarafin 
bir biri ile baglantisi koparilmaz. Evvela su ile sonra da deniz suyu veya 
tuzlu su ile yikanir. 

Figilar igine bir tabaka tuz, bir tabaka balik olmak iizere istif edilir. 
8-10 santigrat isi derecesi arasinda en az iki hafta bu halde birakihr. Bun 
dan sonra figilar iizerine agirlik konarak, bahklarin dokularindan sizmig 
olan sular akitilir. Bu iglem sonunda baliklar kuru bir hal alir. Sonra ba-
liklarm iizerindeki derileri soyulur. Baligin iizerinde kalmig bulunan kil-
giklar gikarihr ve balik iki pargaya ayrilir. Bundan sonra el ile tekrar bali-
gin iginde geri kalan kilgiklar temizlenir. Daha sonra geri kalmasi muhtemel 
kilgiklar kargaburun gibi tutucu bur aletle gikarilir. Bahklarin derilerin-
den ayrilmalanndan sonra derhal iglenememe gibi bir hal ortaya gikarsa o 
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hal kendi derileri iizerlerine ortiilerek su kaybetmeleri onlenir. Bundan 
sonra NaCl ve Benzoate de soude karifimini tutan bir sistem altindan 
gegmekte olan bu pargalar, iizerine, bu terkip bu sistem. tarafmdan oto-
matik olarak serpilir. Tuzla kari§tirilan Benzoate de soude'un baliga ila-
vesi % 0.1 - - % 0.01 oraninda yapilmaktadir. Yerden yarim metre yiik-
seklikte olaeak §ekilde dizilmif tahtalardan yapilmi§ bir sehpa iizerine 
havalandirmak iizere serilirler. Bu havalandirma siiresi hava ko§ullarina 
gore 1-24 saat arasmdadir. Bu kurutma sisteminin yarim metre iistiinde 
icabinda kullanilmak iizere bir tente mevcuttur. Boylece yagmurlu 
havalarda bundan yararlanilmaktadir. Bundan sonra her iki parga 
15 cm. kadar uzunlukta olmak iizere pargalara ayrilir. Her yarim bahk-
454 gr. lik paketler halinde hazirlanir. 15 cm. lik §eritler halinde kesilen 
kisimlardan arta kalan pargalar, lif lif ayrilarak patates unu ile kan§-
tirilip, bir nev'i kofte halinde yan malisul §eklinde iflenerek bir nev'i 
besin maddesi imal edilmektedir. Bu §ekilde hazirlanmif balik, yenecegi 
zaman 15 dakika akar su altinda ve 5 dakika sicak su iginde birakildiktan 
sonra, temiz su iginde kaynayincaya kadar yava§ yava§ lsitilir. 

Y u r d u m u z b a l i k l a r i n a u y g u l a n a n s a l a m u r a t e k n i g i : 
1 - OMURTAG (1968) Balikesir'e bagli Burhaniye ilgesinde yaptigi 
inceleme gezisinde mahalli sardalya tuzlamasinin a§agidaki fekilde 
yapildigim kaydetmistir. Denizden hemen gikmis sardalyalar tuzla kari§-
tirihp bir giin bekletildikten sonra bir sira tuz, bir sua balik olmak iizere 
temiz,kullanilmamif teneke kutulara yerle§tirilip, teneke kutularm iizeri-
ne gore kesilmi§ tahtadan bir kapak konup, kapagin iizerine agirlik olarak 
temiz bir ta§ konmakta ve 25 ila 30 giin siire ile her giin bu tahta 
kapak kaldirilip, iiste gikmis olan sari renkli yag, tahta kasik ile alin-
makta ve 30 giiniin sonunda sardalyalar yenecek hale gelmektedir. 
OMURTAG (1968) yine mahalli adetleie gore diger bir §ekilde daha sar-
dalya tuzlama metodunun yurdumuzda uygulandigmi bildirmektedir. 
Taze haldeki sardalyalar temizlendikten sonra kaynar suda ha§lamp, 
kevgirden siiziiliip, biiyiik boy temiz konserve kutularma bir sira ince 
tuz, bir sira balik olaeak sekilde istif edilmekte ve en sonunda kutunun 
iizerini zeytinyag ile ortmektedir. Bu §ekilde sardalya tuzlamasi i§len-
megi miiteakip yenmege hazirdir. 2 - Uskumru Tir§isi: Uskumrular yagsiz 
olduklan zaman kulaklari ile birlikte barsaklan da gekilip gikarildik-
tan sonra tuzlanip bir figi igine birbirlerinden birer parmak araliklar ile 
sirayla dizilirler. Eger uskumrular yagli ise o taktirde ne kulaklari ve ne-
nede barsaklan gikanlmaz. Diger sira birinci siranin iistiine ve hagvari 
bir §ekilde dizilir. Bu suretle dizilen baliklar tuzu alinmak igin iki ila iig 
giin bekletilirler ve bundan sonra iizerine agir ta§lar konarak on ila on 
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be§ giin bu §ekilde tutulurlar. Bu sure hitaminda balik tiiktime hazir hale 
gelmi§tir. Bu suretle i§lenmi§ olan baliklar en gok iig aya kadar kalitesini 
muhafaza etmektedir. 3 - Kolyoz Tuzlamasi: Kolyoz iki §ekilde tuzlanir. 
a) Kirma Kolyoz: Orta boy kolyozlar ba§ ve barsaklari gikarilmaksizm 
ba§lari sert bir cisimle ezilir. Sonra bu kolyozlar % 5-10 oraninda tuz 
ile bir figi iginde gapal edilir. Bazan salamura igine konabilirler. Figilarm 
agzi agik olarak 24-36 saat bu sekilde birakilir. Bu siire sonunda inee bir 
tabaka, finnlanmis ince tuz, bir tabaka da bu baliklardan konmak iizre 
sira ile kiigiik figilara istif edilirler. 2 saat sonra figilarm iistiine agirlik ola-
rak yikanmi§ temiz bir ta§ konur ve her 24 saat sonra bu ta§ kadar birer 
tane daha ilave edilmek iizere be§ giin bu i§lem tekrarlanir. Bu suretle 5 
giin sonra ta§Iarin agirligi ilk giinkiiniin 5 misli artmi§ olur. Baliklar bu 
§ekilde iki ila iig ay tutulur. Bu siire sonunda artik tiiketime elveri§li 
hale gelmif olur. Bu suretle i§lenen kirma kolyozlarin be§ sene dayandigi 
bildirilmektedir. b) Dolma Kolyoz: Biiyiik boydaki kolyozlarin ba§lari 
koparilmaksizm kulak ve barsaklari gekilerek gikarildiktan sonra, karm 
boflugu ince temiz bir gomak ile tuzla siki bir §ekihle doldurulur. Bu tuz; 
firinlanmi§ ince tuz olmalidir. Bundan sonra bir tabaka tuz ve bir kat ba-
lik olacak §ek'lde sira ile bir figi iginde istif edilip, iizerine bir ta§ konur. 
Ug ila dort ay kendi haline terk edilir. Bu siirenin hitaminda baliklar 
yemege hazir hale gelmi§tir. Bu §ekilde i§lenen dolma kolyozlar bir kag 
sene kalite ve lezeetini muhafaza ederler. Ancak i§lendikten itibaren 
sekiz, dokuz ay siire sonraki dolma kolyozlar gok tuzlu olduklarindan 
yenmeden evvel bunlarin tuzlari giderildikten sonra bir kag saat sirke 
iginde bulundurulmalari gereklidir. 4 - Istavrit'ler Nisan, Mayis ve Hazi-
ran aylarmda yumurtalarini birakarak gok zayif bir hal alirlar. i§te bu ay 
da tuzlanan istavritler bir sene kadar dayandigi halde baligin yagli ol-
dugu diger aylarda kuru tuzla yapilan tuzlamasi iig ila dort aydan fazla 
dayanmaz. Bunun da tuzlamasi ayni esaslar dahilinde yapilmaktadir. 
DEYECtYAN (1915, 35); Ispanya ve Portekiz'de kutular iginde tuzlu ola 
rak i§lenen istavritlerin yurdumuzda, sardalya adi altmda piyasaya sii— 
riilmii§ oldugunu bildirmektedir. 5 - Hamzi Tuzlamasi: Ayni tuzlama i§-
lemi buna da uygulanmaktadir. Bir sira iri boy hamsi, bir sira tuz ol-
mak iizere figi veya bu amag igin kullamlacak hijyenik bir kaba istif 
edilir ve alti ay bu hali ile terk edilir. Ancak bu siire sonunda hamsi-
nin rayihasi artar. 6- Palamut ve Torik Tuzlamasi: Palamut ve Torik Ba-
liklari iki §ekilde tuzlanmaktadir. a) Lakerda: Her ne kadar palamut ve 
kiigiik toriklerden de lekcrda yapilabilir ise de en iyi lakerda; sivri, alti 
parm.ak ve biiyiik toriklerden imal edilmekteir. Lakerda olarak islenecek 
torigin kesinlik ile taze olmasi ko§ulu burada gegeilidir. Ancak burada 



diger bir kogul daha aranir. 0 da lakerda geklinde iglenecek baliklarm 
Lodos baligi olmayip, Poyraz baligi olmasina, yani poyraz havada av-
lanmig olmalarina dikkat edilmesi hususudur. Torigin bagi ve kuyruk 
kismi kesilip atilir. Geri kalan govde beg egit pargaya boliiniir. ve deniz 
suyu ile dolu bir figi igine atilip kanlarmdan arinacak gekilde iyice yikamr 
ve mudulla spinalis'e tekabiil eden sinirsel dokusu gikarilir. Her bir par-
ga teker teker tuzlanip, figi veya kavanoz gibi camdan mamul her hangi 
bir hijiyenik kap igine istif edilip, kavanoz ve figinm iizeri, kabm gapma 
egit yuvarlak temiz bir tahta ile ortiiliip iizerine yikanmig temiz bir tag 
konur. Bu suretle iglenmig olan Toiik baligi bir hafta sonra yenecek hale 
erigir ki buna da Lakerda denir. Lakerda geklinde iglenen tuzlanmig 
torik ancak iki ay dayanabilir. Bu siireden sonra bozulmaya ve en azin-
dan lezzetinden kaybetmege yiiz tutar. b) Kami yank geklinde iglenen 
Palamut ve Torikler: Bu gekilde iglenecek Palamut ve Torikler karin 
nahiyesinden bel kemigine kadar yarilir, deniz suyundan iyice yikamr. 
Figilar iginde bolca tuzlanir. Olgunlagmaga erigmesini miiteakip yenecek 
kivama gelmig olur. Bu usulde tuzlanan torik ve palamutlar bir sene ka-
dar bir siire muhafaza edilebilmektedir. DEVEClYAN (1915 : 23), 
Yurdumuzda bu gekilde iglenen 1912 yihndan itibaren ticari uygulamaya 
konuldugunu kaydetmektedir. 7- Torik ve Palamutlarin Tiitiin baligi 
geklinde iglenmesi: Torik ve Palamutlarin bag ve barsaklan atilip, karin 
nahiyesi yarilir ve bel kemigi gikarildiktan sonra yikanip, yogun sala-
murada on iki saat birakilir. Sonra salamuradan gikanhp, bir hafta riiz-
garda kurutulmak suretiyle hazirlanir. 8- Tuzlanmig Liifer baligina uy-
gulanan iglem ya aynen kolyoz bahklanna uygulandigi veghile kulak ve 
barsaklan gekilip gikarildiktan soma, karm boglugu tuzla doldurulup, 
bir kat tuz bir kat balik olacak gekilde istif edilmek suretiyle veya ba-
ligin karni yarihp temizlendikten sonra tuzlanip bir kat tuz, bir kat balik 
olmak iizere figi iginde istif edilerek hazirlanir. 

I l l - Tiitsiileme (Dumanlama): Dumanlama suretiyle baliklar-
daki prezervasyon mekanizmasinin, ayni kurutma ve kuru tuzlama veya 
salamurada oldugu gibi suyunun alinmasi esasina dayandigi soylenebilir. 
Ancak odun dumaninin bakterisid ozelliginin de bulundugu bildiril-
mektedir. Odun dumamnm bu bakterisid ozelliginin, creosote grubu 
miirekkeplerden ileri geldigi kaydedilmektedir. Bu creosote grubu ara-
sinda az olmakla beraber Creosol ve Phenol'iin de bulundugunu bildiren 
JARVIS (1950, 186) ayrica odun dumaninin frmaldehyde, acetic acid, 
acetone ve methyl (odun) aikoi de ihtiva ettigini bildirmektedir. Ayrica 
odun dumaninin prezervatif etkisinden daha onemli olan; balik iizerinde 
meydana getirdigi ve hoga giden rayihadir. 
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Odun dumani terkibini havi kimyasal soliisyonlar ile baliklann i§-
lenmesi iizerinde galifilmistir. Ancak bu usul ile i§lenen baliklann lezzeti, 
dokularinin durumu, goriiuiisii, odun dumanina arzedilmis baliklarin-
kine e§it degerde bulunmamiftir. Kolay bir usul olmasina ragmen 
sanayide kullanilmamaktadir. Bu nev'i kimyasal prezervatiflerin uygu-
lanmasi ile yapilan i§lem bir nev'i bile maliiyeti tasimaktadir. 

Odun dumanina arzedilerek iflenen baliklai soguk isi derecesinde 
saklanmazlar ise bakteri ve kiifler tarafmdan bozulmaga dugar olurlar. 

Odun dumani arzedilerek islenen baliklar soguk isi derecesinde sak-
lanmazlar ise bakteri ve kiifler tarafmdan bozulmaga dugar oluilar. Bu 
sebepten dumanlama ile muhafaza nisbeten kisa siireli bir prezervasyon 
metodudur. Ancak dumanlama ile tuzlama islemi bazi ahvalde birleftiri-
lerek bu muhafaza siiresi biraz daha uzatilabilir. Hatta dumanianacak 
baliklann, dumanlamadan evvel igine daldirildiklari salamuraya ba-
zi ahvalde bazi kimyasal maddeler ilave edilir. Bu hal gida kanunlarina 
aykiridir. Prezervatif olarak kullanilan kim.yasal maddeler ya duman-
lanacak olan baliklann daldirilacagi salam.ura igine ilave edilir yahut da 
dumanlanmis baligin iizerine toz halinde serpilir. Bu hex iki usule de, 
diifiik kaliteli baliklann i§lenmesini temin igin maskeleyici bir iflem ola-
rak sanayide ba§ vurulur ki, tavsiye edilmeyen bu halin bir lrle sayildigi 
daha onceden bildirilmiftir. Ancak Amerika Birlesik Devletlerinde 
kimyasal prezervatiflerden sodium benzoate'in; miistahzarin etiketinde 
bildirilmek suretiyle % 0.1 oraninda ilave edilmesine mxisaade edilmis-
tir. Bununla beraber, daha onceleri kullamlmasina miisaade edilmif 
olan boric acid, salicyclic acid ve tuz karifimindan m.iite§ekkil bir prezer-
vatif'in bu giin, Amerika Birle§ik Devletleri Gida, Ilag ve Kosmatik 
Kanunlarxnca kullanilmasi yasaklanm.i§ durum.dadir. Dumanlama ge-
nellikle iki §ekilde yapilir. 1 - Soguk dumanlama: Belli bir yiikseklikte 
ve §ekil (72) deki gibi basit veya §ekil (73) deki gibi ticarette kullanilan 
bir dum.anlama odasina, muayyen yiiksekliklerde asilan baliklar, nev'i-
lerine gore 2-3 hafta kadar bir siire 25 santigrat isi derecesinde bir lsiya 
tabi tutulurlar. Bu usul Norveg, Amerika Birlesik Devletleri ve Ingil-
tere adalarxnda kullanilmaktadir. 2 - Sxcak dumanlama veya kizartma: 
Burada baliklar 60 santigrat isi derecesi ile 110 santigrat isi derecesinde 
2-4 saat gibi kisa bir siire ve ate§e yakin bir mesafede kizartihrlar. Bu usul 
daha ziyade Isveg, Almanya ve Danimarka'da uygulanmaktadir. 

T i i t s i i l eme v e y a d u m a n l a m a n i n Y u r d u m u z d a k i Uy-
g u l a m a s i : Aslinda bu metod (^arlik Rusya'si zamamnda Rusya'da 
uygulanan bir i§lem olup, uskumru istihsalinin yeterince yapilamadigi 
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§ekil 72. Dumanlama Odasi (A ve B) 

Rusya'ya sevkedilmek iizere yurdumuzda uygulanan bir i§lemdi. Yurdu-
muzda uygulanan gegmi§teki bu teknik hakkinda kisaca bilgi verilme-
sinde yarar oldugu dii§iiniilmii§tur. Bir figi iginde yogun NaCl soliis-
yonu hazirlanir. Bu suyun NaCl yogunlugu amprik bir §ekilde bir yu-
murtanin boyle bir tuzlu suya dalriirildiginda dortte biri suyun iistiinde 
kalacak oranda veya boyle bir suya bir uskumru birakildigmda baligin, 
suyun yiizey kismina gikmasi gerekmektedir. Kulak ve barsaklari gikaril-
m.i§ uskumrular bu yogunluktaki tuzlu suya konurlar. Biiyiik boydaki 
uskumrular on iki saat, kiigiik boydaki uskumrular alti saat salamu-
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rada tutulduktan sonra tatli suda yikamr, birbiriyle temas etmeyecek 
gekilde kuyruklanndan gubuklara baglamr. Qubuklai siriklara asilip, 10-12 
saat giinegte iyice kurutulur. Sonra tavaninda baca gibi bir delik bulunan 
bir oda igine bu siriklarda asili baliklar bir ila iki metre yiikseklikte 
olacak gekilde odaya yerlegtirilir. Odanin muhtelif yerlerinde yonga ve 
talas yakilir. Burada alev gikmasi arzu edilmez. Aranan husus duman 
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ton baligi ile sardalyalarin konservelenmesinde bu yagi kullanmaktadir. 
Amerika'da kullanilacak olan pamuk yagi igin; rafine edilmif, ransi-
dite te§ekkiil etmemi§,25 santigrat deiecedeki kirilma yakinliginin 1.4700 
den az ve 1.4725 den yukari; iyod sayisinin 104 den az ve 110 dan yukari 
olmamasi §arti konulmuftur. Yinc Amerikan zeytinyag standardlanna 
gore; balik konserveciliginde kullanilacak zeytinyagi igin normal metod-
lar ile rafine edilmif, ransiditenin tefekkiil etmemif olmasi 25 C° deki 
kirilma yakmligi 1.4660 dan az ve 1.4680 de yukari; iyod sayisinin da 
79 dan az ve 90 dan yukari olmamasi §arti ko§ulmu§tur. 

3) S i r k e ve b a h a r a t : Bazi ifletmelerde sardalya ve uskumrulara 
baharat ilave edilmi§ sirke kullanilir. Burada kullanilacak sirkenin; 
gok kere, % 6 acetic acid ihtiva eden beyaz bir distilat olmasi §arti 
aranmaktadir. Baharatin ise hileli olmamasi, igine yabanci ot ve tohum-
larin katihnamis olmasi gereklidir. Bunun igin baharat taze ve saf 
olarak temin edilip, kan§imi fabrikada yapilmasi oiierilir istir. 

4) H a r d a l l i S a i g a : Bu isim altindaki saiga; hardal tohumu veya 
unu, tuz, baharat ve sirke karifimindan olu§maktadir. Bundan dolayi, 
bu nev'i salgayi meydana getirecek maddelerin saf ve taze olmasi, ba§-
kaca hig bir katki maddesi ihtiva etmemesi onerilmektedir. Bu salgada 
kullanilacak ba§ka baharat; aci kirmizi biber ve zerdegaldir. Bunun ile 
beraber diger nev'i baharatin da ilave edilebilecegi bildirilmektedir. 
Hardalli salgaya konacak sirkede Acetic acid % 1.5 dan fazla olaeak 
olursa sicakta bulundurulan kutularda hidrogen §i§ligi hasil ettigine 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

5) Domate s S a l g a s i : Domates salgasi kutu konservesi ringa 
baligi , uskumru filetolarma ve dumanlanmis balik kutu konservelerine 
stomaik olarak ilave edilmektedir. Bundan ba§ka Amerika Birlesik 
Devletlerinin Kaliforniya eyaletinde isleiien Sardalya kutu konserve-
lerindeki uygulamasi gok yaygin bir sekil arzetmektedir. Bu amag igin 
kullanilacak domates salgalari; elekten gegirilmif domates ozii, baharat, 
sogan ve tuz kan§imindan olu§maktadir. Bu salgaya feker kon-
masi uygun goriilmemistir. giinkii yiiksek lsida §eker karamelize olarak, 
salganm rengini bozmaktadir. Burada kullanilacak salgalarinm ozgiil 
agirligi 1.07 olmalidir. Bu salgaya her hangi bir ni§astah madde ilavesi 
hile olarak kabul edilmektedir. Esas teknik hakkinda literatiir boliimiin-
de (Birinci Cilt Besin Analizleri) isimli eserde gerekli ve ayrmtili bilgi 
verilmiftir. Okuyucularin; bu esere bafvurmalari onerilir. 

A) Di§ M e m l e k e t l e r d e Bas ing A l t i n d a Is i t f l e m i Uy-
g u l a n a n S a r d a l y a K o n s e r v e c i l i g i T e k n o l o j i s i : Ba§lari ve vis-
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rada tutulduktan sonra tatli suda yikamr, birbiriyle temas etmeyecek 
gekilde kuyruklanndan gubuklara baglamr. (Jubuklai siriklara asilip, 10-12 
saat giinegte iyice kurutulur. Sonra tavaninda baca gibi bir delik bulunan 
bir oda igine bu siriklarda asili baliklar bir ila iki metre yiikselclikte 
olacak gekilde odaya yerlegtirilir. Odanin muhtelif yerlerinde yonga ve 
talag yakilir. Burada alev gikmasi arzu edilmez. Aranan husus duman 
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gikmasidir. Bunun igin, yanan yongalar iizerine tala§ konur. Eger balik-
lar once giine§te iyice kurum.amislar ise, bu odadaki sicakta §i§erek pat-
lailar. Bu husus onemlidir. Bu sekilde tiitsiileme igin iki saat yeter. Bu 
siire sonunda baliklar altin sarisi rengini alirlar. Genellikle bir saatlik 
siire sonunda yeniden yonga ve tala§in yakilmasi gerekir. 

S a l a m u r a l a n m i § B a l i k l a r i n D u m a n l a n m a s i : Tuzlama su-
retiyle su, dumanlama esnasindakinden daha siir'atle ahnmaktadir. 
Bunun igin baliklar, kesilir, temizlenir, yikanir, siiziiliir ya tuzlu su (sa-
lamura) ya bir kag saat daldirihr veya, iizerleri gizilip, 15-30 dakika tuz 
serpilmi§ olarak birakilir. Bundan sonra balik tekrar yikanarak, fazla tuz-
larindan kurutulur. Sonra dumanlama i§lemi uygulanir. Sicak dumanlan-
mi§ baliklar, onceden salamuralanmi^lar ise, bunlar yemege hazir besin 
olarak kabul edilebilirler. Ayrica bu nev'i i§lem uygulanmi§ balik miistah-
zarlarindaki anzimler pargalanmi§ oldugundan anzimatik bozulma dur-
durulmu§ olacagmdan, baliklarda bozulma bir siire daha geciktirilmi§ 
olm.aktadir. Baliklarin dumanlama i§leminde genellik ile yumu§ak agag 
kullamlmaz. Qiinkii bu nev'i yumu§ak agaglar, regine tabiatinda olduk-
lari igin baligin aci bir lezzet almasina yol agarlar. Bundan dolayi balik 
dumanlamada genellikle me§e, akga agag, mahun amaci ile Amerika'ya 
mahsus bir nev'i ceviz agacmin kendisi veya tala^lari oncelik alir. 
Dumanlama yurdumuz §artlanndaki memleketlerde genellikle ki§ ay-
lannda gokga uygulanan bir teknolojik i§lemdir. 

IV- Soguk Muhafaza: A) B u z d a m u h a f a z a : SLAVIN, STEIN-
BERG ve CONNORS (1963, 1); Mezit baligimn 0°C sinde 11-12 giin 
muhafaza edilebildigini bildirmektedir. Agik denizlerde yapilan balik-
gilikda; muhtelif zamanlarda avlanan baliklar, gemilerde buzlanmak 
suretiyle balikhanelere gelinceye kadar 12-13 giin kadar bir siire bozul-
madan saklanabilmektedir. Bu siire sonunda balikhanelere gelen ba-
liklar dondurulma suretiyle i§lenebilir. Ancak 14-21 giin kadar gemilerde 
sadece buzlanmif olarak muhafaa edilmi§ baliklara dondurma i§lemi uy-
gulanamaz. Ciinkii bunlar artik taze balik ozelligini kaybedip, dii§iik 
kaliteli balik durumunu gosterirler. Bunun ile beraber Kanada'da buzla 
birlikte antibiyotik ilave edilmek suretiyle baliklarin sogukta muhafaza 
siiresi daha da uzatilmi§tir. Genellikle hemen deniz iizerinde tutulmuf 
baliklarin buzla muhafazasi igin 200 kisim balik igin 100 kisim kinlmis 
buz hesap edilmektedir. Bu suretle baliklarin kalitesi bozulmadan mu-
hafaza edilebilmektedir. Ancak buzlanm.i§ olarak agikta veya buzluk 
tesisatini havi agik cemekanlar igindeki buzda yapilan muhafazada da-
yanma siiresi 2 ila 3 giinden fazla uzatilmamaktadir. Ancak dondurulmu§ 
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baliklar, balikgi diikkanlarindaki buzluk tesisatim havi agik camekanlar 
iginde satig igin bir hafta muhafaza edilebilir ki, bu zaman iginde ise esa-
sen donma ancak goziilebilmektedir. SLAVIN, STEINBERG ve CON-
NORS (1963, 1); ig halinde ayiklanmis Mya arenaria'larin yaklagik ola-
rak 0 C.° de takriben 5 giin; 6,5 C°de 2 giin kadar bir siire bozulmadik-
larmi bildirmektedirler. 

B) Dondurma S u r e t i l e M u h a f a z a : Kasaphk hayvan etlerinde 
kesimden sonra dahi canli dokudaki anzimlerin aktivasy onlarma devam 
etmesi sonu meydana gelen autolysis; etin olgunlagmasina yardim ederek 
onun gevrek bir hal almasini ve kolayca sindirilmesini sagladigi halde; 
balik etlerinde bu olgunlagma arzu edilmez. Gunkii baliklarda bu anzi-
matik aktivasyon sonu, doku yumugaklagir, kismi likefaksivona ugrar, 
lezzet ve kokusunda degigiklikler gostererek kendi kendilerini sindirir. 
Bundan dolayi balik etleiini bu olgunlagmadan korumak gerekir. Ba-
liklari buz iginde paketleme suretile bu autolysis geciktirilebilir ise de 
durulamaz. Halbuki balik donduruldugu siirece autolysis durdurulur. 
Fakat goziilmege terk edildigi anda tekrar bu autolysis baglar. Bundan 
dolayi dondurulmug halde bir balik bir sene veya daha uzun bir siire yen-
me ozelligini muhafaza edebilmektedir. Dondurma suretile balik mu-
hafazasmin zorluklari arasinda; soguk depolarda baliklarm terkibindeki 
suyun biiyiik bir kismmin ugmasi gelmektedir. Bu usul ile konserve 
edilmig baliklar, eger dikkatli korunmazlar ise birkag ay iginde agir-
liklarinin % 50-60 mi kaybedebilecekleri TRESSLER ve LEMON 
(1951, 335) tarafindan bildirilmigtir. Bu derecede su kaybi sonu balik 
kurur, derisi biiziiliirve canli parlak rengini kaybeder. Dokusu ise man-
tar gibi bir hal alir ki, bu nev'i degigiklige ugramig olan baligin artik 
besin degeri diigeceginden besin olarak alinmaga elverigli degildir. Don-
durma suretiyle depolamada diger bir zorluk da yagli baliklarm okside 
olmasi olayidir. Bundan dolayi alabalik ve uskumru gibi yagli baliklar, 
iyi muhafaza edilmedikleri taktirde terkibindeki yaglar okside olarak 2 
ila 3 ay iginde sanmsi-pas rengini alir. Ransid bir rayiha ile de karakte-
rize edilen bu hal baligin yiizey yaglarmin oksidasyonu ve muhtemelen 
polimerizasyonu sonu meydana geldigini kanitlatir. Baliklarm don-
durulmalari ile ilgili teknigin uygulanmasinda, baligin agirhgi biiyiik 
onem tagir. Bundan dolayi genellikle ile; 1 ila 2 kilo agirligindaki balik-
larm fileto, 2 kilodan daha agir olanlann biftek veya kisa kalin pargalar 
halinde iglenmesi tercih edilir. Bir kilodan hafif olan bahklarin ise, ig 
organlari, baglari, kuyruk ve yiizgegleri ayrilarak dondurulurlar. Bundan 
bagka bir de bahklarin ihtiva ettikleri yag miktarma g6re degigik don-
durma metodunun uygulanmasi gerekmektedir. Yagli olan bahklarin 
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gleyzing (glazing) denen buzlandirdarak dondurulmasmda tuzlu su 
soliisyonu kullandamaz. giinkii burada, tuz; yagm oksidasyonunda 
katalitik bir rol oynadigindan, ransiditeye ve sonu? olarak da kalitenin 
diifmesine sebep olur. 

C) B a l i k l a n n Deniz Uze r inde A v l a n d i k l a r i Gemi l e rde 
D o n d u r u l m a s i : Bu amag igin baliklann isisi once ozel sogutma oda-
larinda ( - 2.2) santigrat isi derecesine dii§iiriiliip sonra ozel basit bir 
sistemle ( - 15.6) santigrat isi derece ve daha sonra da ( - 17.8) santigrat 
isi deiecesinde dondurularak bozulmalan onleumi§ olur. Boylece ba-
liklar avlanma siiresince 2 ila 3 ay gemide saklanabilmektedir. Bu §ekilde 
muhafaza edilen baliklar; kutu konserveciligi sanayii igin liizumlu baligi 
temin etmektedir. Yurdumuzda balik konserveciliginin devamli bir i§let-
me §eklini alamami§ olmasmin esasen nedeni budur. Ug tarafi deniz ile 
gevrili yurdumuzda bu sanayiin ihtiyaci olan sabit balik miktarini her-
giin degismeden saglayacak, her bakimdan organize edilmi§ bir balikgih-
ga heniiz sahip degiliz. Istihsalin dogal ko§ullara bagli olu§u indiistriyi 
tutarsiz kilmaktadir. Ornegin bir siire giinde tonlar ile balik denize do-
kiilmekte sonra aylarca balik sikintisi gekilmektedir. Bundan dolayi bizde 
agik deniz balikgihginin yerlesmesi zorunludur. 

D) B a l i k l a n n Y i i k s ek Bas ing ve -34 S a n t i g r a t Derece 
Gibi Dii§iik I s i d a Ani D o n d u r u l m a l a r i : Bu sekilde dondurula-
rak iflenecek baliklann gok taze olmalari temel kosuldur. Genellikle bu 
sanayii hemen balik pazarlarinin yerleftigi rihtimlar iizerinde tesis 
edilmiftir. Satifa gelen baliklann, agik artirma ile Balik Halinde 
satifini miiteakip, baliklari havi gemiler, baligi isleyecek fabrika-
nin bulundugu rihtima yanasir. Tarti iflemini miiteakip, baliklar 
konveyorlerle temizlenme yerine tafinir. Burada pullu baliklann pul-
lari temizlenir, yikanir, oradan asansorlerle kesicilerin oniine gel-
erek, belirli kisimlari dondurulmak iizere ayrilir, diger kisimlan da, 
tavuk yemi olmak iizere ayrilir. Bu suretle iki kisma ayrilmi§ olan 
balik yikanip temizlendikten sonra 500 veya 1000 gramlik agirliginda ola-
eak sekilde otomatik olarak tartilip mum (vask) lu karton kutulara 
doldurulurlar. Bazi baliklar da derileri yiiziilerek hazirlandiktan sonra 
kutulara doldurulurlar. Biiyiik bir etiiv manzarasi arzeden dondurma ka-
binetlerinin, kutularin yiiksekligi kadar aralikli olan raflarina bu paket-
ler yerle§tirilerek, burada 75 kilogram /santimetre karelik basing 
altinda ( - 34) santigrat isi derecesinde iki saat birakilmak suretiyle 
dondurulmus olurlar. Baliklann i§lenmesi esnasinda el ile muamele he-
men hemen yok gibidir. Bu suretle balik eti dokusunun zedelenmemesi 
saglanmis olmaktadir. 
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E) Soguk H a v a S e v k e d e r e k B a l i k l a r i n Donduru lma-
l a r i : Dondurulacak baliklarin bulundugu odaya ( - 23.3 santigrat isi 
derecesi) ila ( - 28.9 santigrat isi derecesin) deki bava sevkedilmek sureti-
le yapilir. Bazi hallerde bu sevkedilen havanin ISISI ( - 39.6) santigrad 
derece de olabilir. Pahali bir usul olm,asina ragmen seri bir islem oldugu 
igin zaman kazandiran bir metoddur. Bu metodla kiigiik baliklar 3 saat, 
biiyiik baliklar ise 24 saat iginde dondurulmu§ olurlar ki, bu suretle don-
durulmu§ baliklar selefon (Cellephon) mahfazalar ile sarilmak veya gley-
zing usulii ile buzlanmak suretiyle muhafazaya hazir bale getirilmis olur-
lar. 

F) B a l i k l a r i n Ce l l ephon l i e P a k e t l e n m e k S u r e t i y l e Don-
m a l a r I: Temizlenip yikanan baliklar siiziilmelerini miiteakip, di§ gevre 
ile temasi kesen selefon (Cellephone) kagitlara sarilarak ( - 17.8) santigrat 
derece lsidaki dondurma odalarinda muhafaza edilirler. Bu suretle su 
kaybetmelerinin oniine gegilmi§ olunmaktadir. 

G) B a l i k l a r i n D o n d u r u l d u k t a n Sonra Y i i z e y l e r i n i Buz-
la K a p l a m a k S u r e t i y l e M u h a f a z a E t m e k : Bu, basit ve en 
gegerli bir muhafaza metodudur. Ozellik ile biiyiik baliklai igin uygu-
lanmaktadir. Bu amag igin iki nev'i sividan yararlanilmaktadir. 1) 
Bildigimiz normal su, 2) NaCl'iin sudaki % 10 luk soliisyonu. Yagli 
baliklar, normal suda, yagsiz baliklar ise % 10 NaCl'lu suda buzlanirlar. 
Ince bir buz tabakasi ile ortiilen baliklar ( - 17.8) santigrat derece lsida 
dondurulmus olduklari halde isisi ( - 2.2) C° ila (0) C° deki soguk odalar-
daki (1.1) C° ila (10) C° deki suya daldirilip, sudan gikarilir ise, dis gev-
rede baligin etrafini derhal saydam bir buz tabakasi kaplar. Bundan son-
ra gleyzing i§lemi ile buzlanmi§ bu abahklarm (-20.6) C 0 de saklanmalari 
gerekir. Yagli baliklarin bu isi C ° sinden daha diisiik (soguk) lsida sak-
lanmalari gereklidir. Yagsiz baliklar ise ( - 15) C° deki soguk depolarda 
saklanabilirler. Biitiin depolama siiresince soguk depolarin isi° lerinin 
sabit kalmasi, buralarda i^iklarin soniik ve kapilarin ise kapali bulunmasi 
gereklidir. TRESSLER ve LEMON (1951, 335) tarafindan en iyi gleyzing 
iflemi igin gleyzinglemede kullanilan suyun lsisinin (1.1) C° ila (4.4) C° 
arasinda; gleyzing ifleminin yapildigi oda lsisinin da ( - 11.1) ila (-9) C° 
ler arasinda olmasi ve bir defada uzun daldirma yerine bir seri daldirma 
i§leminin gerektigi bildirilmektedir. Bu usulde buzlanacak baliklarin 
biitiin balik olmasi ba§lica §arttir. Ayrica yiizgegierin de iyice gleyzing-
lenmi§ olmasina dikkat etmek gerekmektedir. 
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ton baligi ile sardalyalarin konservelenmesinde bu yagi kullanmaktadir. 
Amerika'da kullanilacak olan pam.uk yagi igin; rafine edilmig, ransi-
dite tegekkiil etmemig,25 santigrat deieeedeki kirilma yakinligimn 1.4700 
den az ve 1.4725 den yukari ; iyod sayisinin 104 den az ve 110 dan yukan 
olmamasi garti konulmugtur. Yine Amerikan zeytinyag standardlarma 
gore; balik konserveciliginde kullanilacak zeytinyagi igin normal metod-
lar ile rafine edilmig, ransiditenin tegekkiil etmemig olmasi 25 C° deki 
kirilma yakinligi 1.4660 dan az ve 1.4680 de yukari; iyod sayisinin da 
79 dan az ve 90 dan yukari olmamasi garti kogulmugtur. 

3) S i r k e ve b a h a r a t : Bazi igletmelerde sardalya ve uskumrulara 
baharat ilave edilmig sirke kullanilir. Burada kullanilacak sirkenin; 
gok kere, % 6 acetic acid ihtiva eden beyaz bir distilat olmasi garti 
aranmaktadir. Baliaratm ise liileli olmamasi, igine yabanci ot ve tohum-
larin katilmamig olmasi gereklidir. Bunun igin baharat taze ve saf 
olarak temin edilip, karigimi fabrikada yapilmasi onerilirigtir. 

4) H a r d a l l i S a i g a : Bu isim altmdaki saiga; hardal tohumu veya 
unu, tuz, baharat ve sirke kangimindan olugmaktadir. Bundan dolayi, 
bu nev'i salgayi meydana getirecek maddelerin saf ve taze olmasi, bag-
kaca hig bir katki maddesi ihtiva etmemesi onerilmektedir. Bu salgada 
kullanilacak bagka baharat; aci kirmizi biber ve zerdegaldir. Bunun ile 
beraber diger nev'i baharatm da ilave edilebilecegi bildirilmektedir. 
Hardalli salgaya konacak sirkede Acetic acid % 1.5 dan fazla olacak 
olursa sicakta bulundurulan kutularda hidrogen gigligi hasil ettigine 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

5) Domate s S a l g a s i : Domates salgasi kutu konservesi ringa 
baligi , uskumru filetolarina ve dumanlanmig balik kutu konservelerine 
stomaik olarak ilave edilmektedir. Bundan bagka Amerika Birlegik 
Devletlerinin Kaliforniya eyaletinde iglenen Sardalya kutu konserve-
lerindeki uygulamasi gok yaygin bir gekil arzetmektedir. Bu amag igin 
kullanilacak domates salgalan; elekten gegirilmig domates ozii, baharat, 
sogan ve tuz kangimindan olugmaktadir. Bu salgaya gcker kon-
masi uygun goriilmemigtir. £iinku yiiksek lsida geker karamelize olarak, 
salganm rengini bozmaktadir. Burada kullanilacak salgalarmin ozgiil 
agirligi 1.07 olmalidir. Bu salgaya her hangi bir nigastah madde ilavesi 
hile olarak kabul edilmektedir. Esas teknik hakkinda literatiir boliimiin-
de (Birinci Cilt Besin Analizleri) isimli eserde gerekli ve ayrintih bilgi 
verilmigtir. Oku\ucularin; bu esere bagvurmalan onerilir. 

A) Dig M e m l e k e t l e r d e Bas ing A l t i n d a Is i t g l em i Uy-
g u l a n a n S a r d a l y a K o n s e r v e c i l i g i T e k n o l o j i s i : Baglari ve vis-
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E) Soguk H a v a S e v k e d e r e k B a l i k l a n n Donduru lma-
l a r i : Dondurulacak baliklann bulundugu odaya ( - 23.3 santigrat isi 
derecesi) ila ( - 28.9 santigrat isi derecesin) deki hava sevkedilmek sureti-
le yapilir. Bazi hallerde bu sevkedilen havanin isisi ( - 39.6) santigrad 
derece de olabilir. Pahali bir usul olmasina ragmen seri bir islem oldugu 
igin zaman kazandiran bir metoddur. Bu metodla kiigiik baliklar 3 saat, 
biiyiik baliklar ise 24 saat iginde dondurulmuf olurlar ki, bu suretle don-
durulmu§ baliklar selefon (Cellephon) mahfazalar ile sardmak veya gley-
zing usulii ile buzlanmak suretiyle muhafazaya hazir hale getirilmif olur-
lar. 

F) B a l i k l a n n Ce l l ephon l i e P a k e t l e n m e k S u r e t i y l e Don-
m a l a r i : Temizlenip yikanan baliklar siiziilmelerini miiteakip, di§ gevre 
ile temasi kesen selefon (Cellephone) kagitlara sarilarak ( - 17.8) santigrat 
derece lsidaki dondurma odalarinda muhafaza edilirler. Bu suretle su 
kaybetmelerinin oniine gegilmif olunmaktadir. 

G) B a l i k l a n n D o n d u r u l d u k t a n Sonra Y i i z e y l e r i n i Buz-
la K a p l a m a k S u r e t i y l e M u h a f a z a E t m e k : Bu, basit ve en 
gegerli bir muhafaza metodudur. Ozellik ile biiyiik baliklai igin uygu-
lanmaktadir. Bu amag igin iki nev'i sividan yararlanilmaktadir. 1) 
Bildigimiz normal su, 2) NaCl'iin sudaki % 10 luk soliisyonu. Yagli 
baliklar, normal suda, yagsiz baliklar ise % 10 NaCl'lu suda buzlamrlar. 
Ince bir buz tabakasi ile ortiilen baliklar ( - 17.8) santigrat derece lsida 
dondurulmus olduklari halde isisi ( - 2.2) C° ila (0) C° deki soguk odalar-
daki (1.1) C° ila (10) C° deki suya daldirilip, sudan gikarilir ise, dis gev-
rede baligin etrafmi derhal saydam bir buz tabakasi kaplar. Bundan son-
ra gleyzing iflemi ile buzlanmi§ bu abahklarm (-20.6) C 0 de saklanmalari 
gerekir. Yagli baliklann bu isi C ° sinden daha diifiik (soguk) lsida sak-
lanmalari gereklidir. Yagsiz baliklar ise ( - 15) C° deki soguk depolarda 
saklanabilirler. Biitiin depolama siiresince soguk depolarin isi° lerinin 
sabit kalmasi, buralarda ifiklarin soniik ve kapilarin ise kapali bulunmasi 
gereklidir. TRESSLER ve LEMON (1951, 335) tarafmdan en iyi gleyzing 
i§lemi igin gleyzinglemede kullanilan suyun lsisimn (1.1) C° ila (4.4) C° 
arasinda; gleyzing ifleminin yapildigi oda isisinin da ( - 31.1) ila (-9) C° 
ler arasinda olmasi ve bir defada uzun daldirma yerine bir seri daldirina 
ifleminin gerektigi bildirilmektedir. Bu usulde buzlanacak baliklann 
biitiin balik olmasi baflica §arttir. Ayrica yiizgegierin de iyice gleyzing-
lenmis olmasina dikkat etmek gerekmektedir. 
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Dondurulmu; Deniz Oriinlerinin Muhafazalari lie Ilgili Olarak 
Kanun Iliikmiine Baglanmif fngiltere Mevzuatindan Bazdari: 

Alti aya kadar donmu§ olarak saklanacak yagli baliklarin muhafaza 
edildigi soguk depolarin isisi ( - 28.9) C°; iig aya kadar donmu§ olarak 
saklanacak yagl i baliklarin muhafaza edildigi sogulc depolarin isisi 
( - 20 ) C°, sekiz aya kadar donmu§ olarak saklanacak alabalik soylarinin 
muhafaza edilecegi soguk depolann isisi ( - 28.9) C° ve dort aya kadar 
donmus olarak saklanacak alabaliklarin muhafaza edilecegi soguk depo-
larin isisi ( - 20) C0 den yukari olmayacaktir. 

V - Su Iiriinlerinin Antioksidanlar lie Prezervasyonu: 
Vitamin C, Trioxymethylene ve Ethygallate gibi antioksidan'larm yagli 
baliklarda vukua gelecek yag oksidasyonunu onleyici etkiye sahip 
oldugu bu nedenle bu kimyasal maddelerden su iiriinlerinin prezervas-
yonunda yararlanildigi bildirilmektedir. STERN ve arkada§lari (1957; 
984-996) Parophrys vetulus (pisi balik) larin dayanma siireleri iizerinde, 
yaptiklari denemelerden en iyi sonucu Terramycine (Oxytetracycline) den 
almi§lardir. KLINE ve arkadaslari (1957: 997-1001) balik filetosu ve 
dondurma islemi kademeleri iizerinde yaptiklari gali§malardan; baligm 
kalitesini muhafazada, Aueromycine (Chlortetracycline) den yararlani-
bilecegi sonucuna varmislardir. 1957 senesine kadar Amerika Birle§ik 
Devletlerinde Antibiyotiklerin deniz iiriinlerinde kullamlmasina miisaade 
edilmemi§tir.Ancak bugiin Amerika Birle§ik Devletlerinde Chlortetracyc-
line, Oxytetracycline gibi antibiyotiklerin su iiriinlerinin prezervasyonu 
amaei ile kullamlmasina halen miisaade edilmif bulunulmamaktadir. 

VI- Kapali Kaplarda Yapilan Fakat Termal l§lem Uygulan-
mayan Balik Konserveleri: Bunlar arasinda pek degigik miistah-
zarlar vardir. Ancak burada memleketimizde en gok iflenen iki 
tip, kisaca soz konusu edilmiftir. 1 - Angiiez: Taze hamsilerin barsaklari 
ve baslari atihr. 50 kilo balik 25 kilo tuzla basilir, giine§e terk edilir veya 
her giin 2-3 saat 25-30 santigrat derecede lsiya arzedilir. 3-4 ay sonra 
fermentasyon tamamlanarak istenilen kirmizi renk ve rayiha elde edilmi§ 
olur. Bundan sonra baliklar ahnir, fazla su ve yagindan kurtarilmak igin 
basing uygulanir. Daha sonra bunlar gogunluk ile 30-240 gramlik kalay 
tup, cam veya teneke kutulara doldurulurlar. 2- Tuzlu Yagli Sardalya 
Konservesi: Bir sira tuz bir sira sardalya olmak iizere cam kavanoz veya 
iyice temizlenmif figilara istif edilir; ve figilarm iizeri tahta ile ortiildiik-
ten sonra basing elde etmek igin tahta baski iizerine agirlik konur. Boyle 
i§lenen sardalyalar uzun bir siire olgunlasmaga terk edilmi§ olurlar. An-
cak yaz aylannda bu olgunlasma siiresi 10 giin kadar kisa olabilir. Bu siire 
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sonunda baliklar su ile yikanarak tuzlanndan armdiktan sonra lslak 
temiz bir siinger ile pullari soyulur. Ba§, barsak ve yiizgegleri gikarilir. 
Kil §eklindeki ince kilgiklarindan armdiktan sonra, 2. c. m. yiikseklik 
ve 15 ila 18 c.m. gapinda, daire §eklindeki kutulara iki sira halinde istif 
edilirler. Uzerleri zeytin yag ile ortiiliir ve kapama makinesi altinda 
kapatilir. Teimal i§lem uygulanmayan bu nev'i konservelerin sogukta 
muhafaza edilmesi zorunludur. 

YII- Su tlriinlerinden Baliklara Basing Altinda Termal t§Iem 
Uygulanmasi: Burada ilk kademede balik kutu konserveciliginde 
kullanilan dolgu maddeleri iizerinde bilgi edinilmesi gereklidir. 
Bu neden ile de su iiriinlerinin kapali kaplarda konservelenmesinde 
dolgu maddelerinin neler oldugunun ve ozelliklerinin bilinmesi gerekli-
lidir. Bunlar tuzlu su (salamura sivisi), sivi yaglar, sirke ve baharat, 
hardalli saiga ve domates salgasi olarak siralanabilir. 

1) S a l a m u r a S i v i s i v e y a Tuz lu Su So l i i s yonu : Balik kutu 
konserveciliginde tuzlu Sudan; temizlenmi§ baliklari kanlanndan ve 
ayrica derileri iizerindeki yapi§kan maddelerinden kurtarmak, balik 
eti dokusunun salabetini muhafaza etmek igin yararlanilir. Ancak bu 
tuzlann saf tuz olmasi ve % 1 oranindan fazla gayri safi maddelerin bu-
lunmamasi gereklidir. Qogunluk ile balikgilikta kullanilan tuzlu su soliis-
yonundaki NaCl oram % 2-5 arasmdadir. Tuzlu su soliisyonlan konser-
vecilikte kullanilmadan once kaynatilir ise kimyaca saf olmayan madde-
ler presipite olurlar. Bilahare tuzlu su soliisyonu, filtrasyon iflemi ile, 
bu prensipitat ve diger toz ve sair yabanci unsurlarindan arinmi§ olur. 
Konservecilikte tuzlu su soliisyonun yogunlugu hydrometreler araciligi 
ile saptanir. Bu amag igin iki tip hydrometreden yararlanilmaktadir. 
a) Baume hydrometre'si; b) Salinometer. Baume hydrometresinde oku-
nan rakam 4 ile garpilacak olur ise,gikacak sayi salinometer'e ile alinacak 
rakami verir. Bir tuzlu su soliisyonunun 100 salinometre derecesi goster-
mesi bu tuzlu sudaki tuzun veznen % 25 tuz ihtiva ettigini bildirir. 

2) S i v i Y a g l a r : Konservecilikte kullanilacak olan yagin onemi 
biiyiiktiir. Qiinkii diisiik kaliteli yag baligin lezzetini bozacak ve boylece 
muhtevinin kalitesini dii§iirecektir. Balik kutu konserveciliginde daha 
ziyade zeytin yag ve pamuk yagi gibi sivi yaglarm kullanilmakta oldugu 
JARVIS (1943: 113) tarafindan bildirilmektedir. Amerika'nin GOR-
TON'S SEA FOOD CENTER'inin arastirma ve kaiite kontrolu laba-
ratuvar §efi Mc FEE (1951); bazi balik miistahzarlarin i§lenmesinde 
misir yagmin pamuk yagina ongoriildiigiine i§aret etmi§tir. Ancak pa-
muk yagimn ucuz olmasindan dolayidir ki, Amerikan bahkgilik endiistrisi 
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ton bahgiile sardalyalarin konservelenmesinde bu yagi kullanmaktadir. 
Amerika'da kullanilacak olan pamuk yagi igin; rafine edilmif, ransi-
dite te§ekkul etmemi§,25 santigrat deiecedeki kirilma yakinliginm 1.4700 
den az ve 1.4725 den yukari; iyod sayisinin 104 den az ve 110 dan yukari 
olmamasi §arti konulmu§tur. Yine Amerikan zeytinyag standardlarina 
gore; balik konserveeiliginde kullanilacak zeytinyagi igin normal metod-
lar ile rafine edilmif, ransiditenin tefekkiil etmemif olmasi 25 C° deki 
kirilma yakinligi 1.4660 dan az ve 1.4680 de yukari; iyod sayisinin da 
79 dan az ve 90 dan yukari olmamasi farti ko§ulmu§tur. 

3) S i r k e ve b a h a r a t : Bazi ifletmelerde sardalya ve uskumrulara 
baharat ilave edilrnis sirke kullanilir. Burada kullanilacak sirkenin; 
gok kere, % 6 acetic acid ihtiva eden beyaz bir distilat olmasi §arti 
aranmaktadir. Baharatin ise hileli olmamasi, igine yabanci ot ve tohum-
larin katilmamis olmasi gereklidir. Bunun igin baharat taze ve saf 
olarak temin edilip, kan§imi fabrikada yapilmasi onerilrr istir. 

4) H a r d a l l i S a i g a : Bu isim altindaki saiga; hardal tohumu veya 
unu, tuz, baharat ve sirke karifimindan olusmaktadir. Bundan dolayi, 
bu nev'i salgayi meydana getirecek maddelerin saf ve taze olmasi, ba§-
kaca hig bir katki maddesi ihtiva etmemesi onerilmektedir. Bu salgada 
kullanilacak bafjka baharat; aci kirmizi biber ve zerdegaldir. Bunun ile 
beraber diger nev'i baharatin da ilave edilebilecegi bildirilmektedir. 
Hardalli salgaya konacak sirkede Acetic acid % 1.5 dan fazla olaeak 
olursa sicakta bulundurulan kutularda hidrogen fji§ligi hasil ettigine 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

5) Domate s S a l g a s i : Domates salgasi kutu konservesi ringa 
baligi , uskumru filetolarina ve dumani anmi§ balik kutu konservelerine 
stomaik olarak ilave edilmektedir. Bundan baska Amerika Birlefik 
Devletlerinin Kaliforniya eyaletinde iflenen Sardalya kutu konserve-
lerindeki uygulamasi gok yaygin bir sekil arzetmektedir. Bu amag igin 
kullanilacak domates salgalari; elekten gegirilmis domates ozii, baharat, 
sogan ve tuz karifimindan olusmaktadir. Bu salgaya |eker kon-
masi uygun goriilmemi§tir. giinkii yiiksek lsida seker karamelize olarak, 
salganin rengini bozmaktadir. Burada kullanilacak salgalarinin ozgiil 
agirligi 1.07 olmahdir. Bu salgaya her liangi bir ni§astah madde ilavesi 
hile olarak kabul edilmektedir. Esas teknik hakkinda literatiir boliimiin-
de (Birinci Cilt Besin Analizleri) isimli eserde gerekli ve ayrmtili bilgi 
verilitustir. Okujueulann; bu esere ba§vurmalari onerilir. 

A) Di§ M e m l e k e t l e r d e Bas ing A l t i n d a Is i I§ l emi Uy-
g u l a n a n S a r d a l y a K o n s e r v e c i l i g i T e k n o l o j i s i : Ba§lari ve vis-
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cera'si ayrilan sardalyalar 90 veya 100 salinometre derecesindeki sala-
murada duruma gore 20 dakika ile 3 saat arasinda degi§ik siire bulun-
durulur, sonra tel sepetler halinde yapilmi§ raflara sevkedilerek kurutu-
lurlar. Sonra bu sepetlerdeki sardalyalar istime arzedilmek suretile 
on pi§irme i§lemine tabi tutulurlar. Bu ama? igin 8-20 akika agik otok-
lavlama yeterlidir. Bundan sonra baliklarin sevkedildigi odaya 30 daki-
ka ila iki saat arasinda bir siire ile kuru sicak hava verilerek, baliklarin 
kurumasi saglanir. Bu odamn lsisinin 65 C° de olmasi balik dokulannin 
salabeti bakimindan uygun olarak kabul edilir. Iyi bir sardalya konserve-
si elde edilmesi arzu edildigi hallerde, kurutulma i§leminden sonra ba-
liklar, yakla§ik olarak isi derecesi 100 C ° civannda olan yag banyosun-
da 4-6 dakikalik bir siire tutulmak suretiyle su muhtevileri % 65 oranina 
dii|iiriilmii§ ve ayni zamanda ho§agiden bir rayiha kazanmi§ olurlar. Fa-
kat bu usul pahali bulunmaktadir.Bundan sonra baliklar tekrar sicak ha-
va sevkedilen kurutma odasinda 1-2 saat kadar yaglari siiziilmege ve ku-
rumaga terkedilirler. Bir siire sonra da soguyan baliklar, sardalyalar igin 
flzel boyut ve bigimde haznlanmis teneke kutulara istif edilerek iizerleri 
75 santigrat derecedeki sivi yag ile ortiiliir. Yagin isi derecesi kutuda arzu 
edilen vakumu temin etmege yeterlidir. Bundan sonra kutulara 45 daki-
ka 115 C° de termal iflem uygulanir. 

B) Y u r d u m u z d a Bas ing A l t i n d a T e r m a l I§ lem Uygu-
l a n a r a k Y a p i l a n S a r d a l y a K o n s e r v e c i l i g i : Taze olarak fabrika-
ya getirilen sardalyalarm ba§ ve barsaklari ayrilarak 22 Baume derece-
sindeki salamuraya 45 dakika birakilir. Sonra tel elekler iizerine serilerek 
akar suda yikanir.Daha sonra bu tel elekler istim sevkedilen ve isisi80san-
tigrad derece olan istim odalarina sevkedilerek 20 dakika burada pi§irilir-
ler. Buradan gikarihp tel kafeslere konarak sogumaya terk edilirler.Bun-
dan sonra elekler, iginden sicak hava gegen dolaplarda baliklarin kuyru-
gu dagilincaya kadar birakilirlar. Tekrar tel kafeslere dizilip sogutulur-
lar. Bundan sonra; baliklar kalite ve biiyiikliiklerine gore 1) Ekstra 
ekstra, 2) Ekstra, 3) Sira mail olmak iizere iig derece iizerinden sinif-
landinlirlar. Bu esas iizerinden ayri kalitedeki baliklar ayni cins kutu-
lara el ile yerleftirilir. 1 inci ve 2 inci kalitedeki baliklar iizerine 1-1.5 
asiditedeki zeytin yag, 3 iincii kalitede baliklar iizerine de rafine gigek 
yagi ilave edilir. Sonra kapaklari kapatilip otoklavlanir. Kiigiik boyut-
taki kutular 115 C° de 50 dakika, daha biiyiikge kutulara ise 115 C° 
de 60 dakika termal i§lem uygulanir. Otoklavdan gikan kutular sabun-
lu su ile yikandiktan sonra soguk Sudan gegirilir ve sonra etiketlenip 
her seriden % 3 oraninda kutu ayrihp, bunlara 37 C°de 5 giin, labo-
tratuvar inkiibasyon deneyi uygulanir. 
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C) Ork inos , Tor ik ve P a l a m u t K u t u K o n s e r v e c i l i g i : Bu 
baliklarm ig organlari gikarilir, karacigerleri ayrilip ilag firmalarina tibbi 
yag imali igin; diger viscera istimle ha§lanip, yem sanayiinde yararlanil-
mak iizere yem fabrikalarina gonderilii. Bundan soma adi gegen bu ba-
liklar agirhklari goz oniinde tutulmak suretiyle akim balindeki istimle 
pisirilirler. Bu on pifiime siiresi; 2.5 kilo agirliktakiler igin 2; 10 kilo 
agirliktakiler igin 3; 25 kilo agirliktakiler igin 4; 30 kilo agirliktakiler 
igin 5 saattir. Bu siire sonunda pi§mi§ olan baliklar sogutulmak iizere 
ekseriya kar§ilikli ventilasyon tertibatini havi odalarda 12 saat birakilir-
lar. 24 saat terk edilmeleri halinde bahklarin bozulabilecegini hatirda 
tutulmasi gereklidir. Bu on pisirmede baliklar agirliklarinin % 25 
ila 30'unu kaybederler. Bundan sonra baliklarm ba§i, kuyrugu, yiizgeg 
ve derisi atilir. Govde; uzunluguna ikiye ayrilir. Cordo spinalis ile ona 
bagh kilgiklar ve lateral gizgi boyunca uzayan Y §eklindeki koyu renkli 
et kismi gikarilir. Muntazam pargalar halinde ayrilan kisimlar 113.5 
gr. lik, 227 gr. lik 454 gr. lik C laki ile (enamel) kutulara el ile muntazam 
bir §ekilde doldurulurlar. Kutularda 9 mm. (3 /8 inch) lik bas bo§lugu 
birakilir. Bu ba§ bo§lugu yag ilave edilip otoklavlamadan sonra 4.7 mm. 
(3 /16 inch) kalir. El ile doldurulan kutulann hacimleri goz oniinde tutu-
larak tuz ve sonra da gerekli miktar pamuk veya bazi ahvalde zeytin 
yag ilave edilir. Yag gogunluk ile 75-85 C ° de iken ilave edilir. Sonra ku-
tular, igindeki havanin gikarilma i§lemi (exhausting) igin agik otoklavda 
(5-10)dakika bir siire tutulurlar. Fakat vakumlu kapama makineleri olan 
firmalarda yag, soguk halde ilave edilir. Bu §ekilde vakumlu kapama ma-
kinelerinde ortalama 9 inch* lik vakum temin edilmektedir. Bundan 
sonra cetvel (27) de goruliidiigii gibi otoklavlanir. 

CETVEL 27 

Net Kutu Agirligi Kutunun Boyutlari Otoklavlama Zaman (Dakika) 

(1 /4 Lb.) 113,5 gr. ( 2 1 1x109)* : 6 .83x3 .96** 121 C° 40 
(1/2 Lb.) 227 gr. (307x 113)*: 8.73 x 4 " 121 C° 55 
(1 Lb.) 454 gr. (401x206)* : 10 .31x6 .30** 121 C° 80 

6.86 X 3.96 ; 8.73 X 4; 10.31 X 6.30 cm. boyutlanndaki kutu konservelerine uygulanan 

isi ve zaman ili;kUeri. (JARVlS'den alinmigtir) 

D) T e r m a l i § lem u y g u l a n m a k s u r t i y l e y a p i l a n k a r i d e s 
k o n s e r v e c i l i g i : Karidesler siir'atle bozuldugundan bu amag igin kul-
lanilacak karideslerin tamamen taze olmalan Karides Konserveciliginde 
aranan birinci ko§uldur. Kutu konservesi yapilmasi istenen karidesler iki 

* Inch cinsinden Hg siitunun agirhgina tekabiil eden manometrik basing. 

** Santimetre cinsinden . 
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§ekilde i§lenirler. 1 - Kuru t § l eme : Bu usul ile karides konserveciligi 
bugiin hemen hemen terk edilmek iizeredir. Bundan otiirii bu usul hak-
kinda fazla bilgi verilmesi liizumsuz goriilmiiftiir. Bu nev'i konserveleme 
karideslerin igine yerle§tirilip kaplara hig bir sivi konmadan kapatihp 
termal i§lem uygulanmak suretile yapilmaktadir. 2 - Su lu i § l e m e : 
Ba§ kisim sol elin ba§ parmagindan yukarda kalaeak §ekilde sol avug 
iginde bulundurulan karidesin ba§i sag el ile koparilip ve sag elin ba? 
parmagi ayaklari arasindan sokularak kabuklar 2.5-4 cm. bir mesafe-
ye kadar soyulacak tarzda aralanirken, ayiklayicilarin ellerini ara sira 
yanlarinda bulunan §apli su igine daldirmalari gerekir. Qimkii, karides-
lerin bazdan koparilirken, sindirim suyuklari ellere ve dolayli olarak ka-
rideslere bulafir. Bundan sonra karidesler akar su altinda yikaniriar. 
Bu islem esnasinda karidesler agirhklarmm % 50-55 ini kaybederler. Bu 
husus ozellik ile endiistrinin ekonomik yoniinii ciddi olarak ilgilendir-
mektedir. Akar su altinda iyice yikanan karieslerin siiziilmesinden sonra, 
bunlar 50 salinometre derecelik yani yaklasik olarak % 12.5 oraninda 
NaCl ihtiva eden soguk tuzlu su soliisyonu igine terkedilirler. SEARS, 
ROEBUCK and COMPANY (1957:42) karideslerin tuzlu su iginde bira-
kilacaklari siireyi onlann biiyiikliiklerine bagli olarak (20-30) dakika 
arasinda bir siirede bildirmektedirler. Bu siire sonunda salamuradan 
gikarilan karidesler siiziiliir ve tek sepetler igine konarak kaynamakta 
olan yine aym salinometre derecesindeki tuzlu su igine konur. JARVlS 
(1943 : 227) bu siirenin 8-10 dakika kadar olmasi gerektigini, fakat SE-
ARS, ROEBUCK and COMPANY (1957:42) ise 6-8 dakika olarak bil-
dirmektedir. Bundan sonra kuruyan ve soguyan karidesler sikifik olma-
yacak §ekilde 473 cc. (1 pint) lik temiz ve sicak haldeki konserve §isele-
rine doldurulurlar. Bu doldurma i§lemi cam kabm kapagina 2.5 c. m. me-
safeye kadar yapilir. Bundan sonra cam kaplar bir litre suya 1.5 gorba 
kar§igi veya % 2 oraninda olaeak sekilde hazirlanmif sicak tuzlu su ile 
gerekli has boflugu birakilacak veghile doldurulur. Kapaklari kapatdan 
cam kaplara 115 C° de (30) dakikalik termal iflem uygulanir. Karides-
lerin konservelenmesinde teneke kutu kullanilacak ise, bunlarin "30-1" 
veya "30-4 B" laki ile laklanmif olmasi gerekmektedir. 

E) Bas ing A l t i n d a T e r m a l t f l e m U y g u l a n a r a k M idye 
Benze r i Mya a r e n a r i a l i e Venus m e r c a n a r i a Deniz Ka-
b u k l u l a r i n i n K o n s e r v e l e n m e s i : Sozii edilen bu kabuklulann, 
kabuklari kazinmak surtile temizlenip 1 gece % 10 tuzlu suya terkedilir-
ler. Bu suya arzu edildigi taktirde az miktar misir unu da serpilebilir. Er-
tesi giinii kabuklari agilir ve bir litre suya bir gorba ka§igi tuz ilave edil-
mek sureti ile hazirlanmis tuzlu suda yikanir. Sonra litrede 1 /8 gay 
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ka§igi Kristal haldeki Citric acid ilave edilmif olan kaynar sudan ayik-
lanmi§ ve yikanmi? olan ig kisimlarin iistiinii ortecek §ekilde konur. 
Bir dakika bu §ekilde bulundurulduktan sonra sicak haldeki 473 c. c. 
lik konserve §i§elerine §i§enin agzindan itibaren 2.5 c. m. mesafeye kadar, 
sikifik olmayacak fekilde doldurulur. Bundan sonra yogun halde bulu-
nan sicak usare ile, cam kapta 6 m. m. ba§ bo§lugu kalincaya kadar dol-
durulur. Konserve §i§esinin kapagi kapatilir. 115 C0 de (70) dakika termal 
i§lem uygulanir. Keza bunlar igin teneke kutu kullanilmasi halinde yine 
karidesler igin bildirilen lak nev'i kullamlmalidir. 

F) Bas ing a l t i n d a T e r m a l l § l e m U y g u l a n a r a k Y a p i l a n 
I s t i r i d y e K o n s e r v e c i l i g i : Burada istiridyeler hafif tuzlu su solusyo-
nunda iyice yikandiktan sonra 5 dakika bir siire ile, ayni §ekilde hazir-
lanmi§ olan az miktar su iginde 115 C° de ha§lanirlar. Bu otoklavlama 
i§leminden sonra istiridyeler kabuklanndan ayrilirlar. Renklerinin bo-
zulmamasi igin hafif bir tuzlu su solusyonu iginde bulundurulurlar. Bu-
rada et kismi iyice yikanir. Istiridyeler heniiz sicak halde iken 473 c.c. 
lik konservecilik cam kaplarina 2.5 c. m. lik bir mesafe kalacak §ekilde 
ve fakat siki§tirmadan doldurulurlar. Sonra iizerlerine 1 /2 gay ka§igi 
kadar bir miktar tuz konup kaynar su ilave edilir ve 115C° 50 dakika 
termal i§lem uygulanir. 

G) Su I i r i i n l e r i n i n I r r a d i y e E d i l e r e k Konse rve Ed i l -
me l e r i U z e r i n d e k i C a l 1 ? m a ' a r : FRAZIER (1958) tarafindan Cat-
hode veya Gamma i§inlarinin bazi balik nev'ilerine uygulanabilecegi ileri 
Siiriilmii?tiir. U. S. ARMY QUARTER MASTER CORPS (1957) 
tarafindan; kontrol olarak lfinlandirilmayan yengeg eti ile 1.2 X 105 rep 
Gamma ifinina tutulan yengeg etinin her ikisi de buzlukta bir hafta 
saklandiktan sonra yapilan muayenelerinde; kontrolun bozulma gos-
termesine ragmen, i§inlandirilmi§ numunenin tazeligini muahafaza et-
tigi ; 3,5 X 10" rep ile lsmlandirilan istiridyelerde ho§ olmayan bir ko-
kunun olu§tugu, ancak bu naho§ kokunun pi§irildikten sonra kaybol-
dugu ve 0.5 X 106 rep ile irradiye edilen karideslerin renk ve lezzetlerinin 
normal olarak saptanmi§ oldugu bildirilmiftir. Ancak bununla ilgili 
olarak HANNAN (1955), etlerin i§inlandirilmasinin baliklara da uygu-
lanmasinin; baliklarin yapilarindaki temel ayrihklardan otiirii kolay ol-
mayacagmi kaydetmektedir. Yazara gore; baliklarin etlere nazaran ayri-
lik gosteren ozellikleri; bunlarin Trimethylamine oxid gibi etlere nazaran 
degi§ik kimyasal komponentleri ihtiva etmesi, lipid'lerinin sivi yag haline 
donii§me egilimli bir tabiatta bulunmasi, ransiditenin gelifmesine yatkm-
ligi, yapilarmin gok nazik olmasi yamnda bir de balik etlerinde yabanci 
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maddelere ait koku ve rayiha degi§ikliklerinin bulunmasi halinde, bu hu-
susun derhal saptanmasmm miimkiin olmasidir. Biitiin bunlardan ba§-
ka yazar; bahklarin irradiye edilinelerine dair her hususa cevap verecek 
luzumlu bilginin gok noksan oldugunu bildirmi§tir. Hig bir i§lem gorme-
mi§ bir baligin barsak ve galsama gibi organlari muhtelif nev'i ve sayida 
mikroorganizmalari ihtiva eder. Bundan dolayi bahklarin yalmzea yiizey 
kisimlarimn iyonizan i§inlara arzedilmesi kismi bir yarar saglamak-
tadir. Hatta; baliklar barsaklan gikarildiktan sonra bile i§inlandirilmi§ 
olsalar yine de bu organlari ihtiva eden kavite cidarlari nadiren etkili bir 
§ekilde l^inlandirilabilir. Ancak radiasyon, dilimler halinde kesilmi§ ba-
liklara yiizey olarak etkili bir uygulama yapabilir. Muhtelif doz ve Vol-
taj kademelerindeki Cathode i§inlari ile radiasyona tabi tutulduktan son-
ra takriben ( + 3) - ( + 4) C° lerde muhafaza edilen kapali paketlerdeki 
Mezit baligi dilimlerindeki bakteri sayilan grafik (III) de goriilmekte-
dir. Buradaki grafik hatlarindan, iyonizan radiasyonlarin bakterilerin 
ilk iireme siir'atini durdurdugu bariz olarak goriilmektedir. Keza bu 
grafik hatlannin inceienmesinden 3 MeV'luk enerjinin 2 MeV enerjiye 
iistiin oldugu anla§ilmaktadir. Buradan balik etlerinden Cathode Ion-
ian 3 MeY' dakinden daha fazla bir penetrasyon hassasina malik oldugu 
anla§ilmaktadir. Keza yiiksek radiasyon dozlarmdaki bakteri popiilas-
yonu nispeten kiigiik kaldigi halde ayni §artlar altinda bulundurulan 
i§mlandirilmam.i§ numunede gok fazla artmi§ bulunmaktadir. Bu hal 
(6 X 10s rep - 3 MeV) a ait grafik ile i§inlandirilm.ami§ numuneye ait 
en iistteki grafik gizgilerinin kar§ila§tirilmasindan gayet agik olarak 
izlenebilmektedir. Isinlandirilmarn.is numuneye ait olan grafik gizgisin-
den bu bakteri popiilasyonunun yaklasik sayisinin 7 X 108 oldugu goriil-
mektedir. Bu konuda yapilmi§ olan galifmalar ile; i§mlandirma dozlari-
mn arttirilmasi oraninda baliklarm dayanma siirelerinin artmi§ oldugu 
saptanmi§tir. Bahklarin dayanma ve bozulmalarina ait faktorlerden Tri-
methylamine nitrogen miktarlari ile bakteri miktarlarinin saptanmasi bu 
husustaki karara esas oldugundan farkli dozlarda i§inlandinlmi§ balik-
larm bu ozelliklerinin saptanmasi bu nev'i gali§malarin ana prensibini 
te§kil etmektedir. Bundan dolayidir ki 7 X 105 rep gibi oldukga yiiksek, 
fakat lezzetin bozulmayacagi bir seviyedeki dozun kullamlmasi halinde 
mezit baliklari filetolarimn iizerinde yapilan gabsmalardan; ( - 40) C ° 
de donmu§ kontrol ile 3 MeV de 6 X 10s rep dozlar ile i§inlandirilan 
ve (+ 3) - (-|- 4) C° ler arasinda 6 haftalik bir siire muhafaza edilen mezit 
baligi filetolarimn trimethylaminc nitrogen miktarlari ile bakteri sayi-
lan arasmdaki eleftirili sonuglar cetvel (28) ile grafik (IV) de goriilmek-
tedir. Bu suretle 6 X 10s rep ile sterilize edilen numunenin bakteri sayisi 
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Grafik III: Kapah paketler iginde muhtelif Doz ve Voltaj kademelerinde Cathode 15m-

lan ile lginlanlandmldiktan sonra yaklajik olarak ( + 3 ) — ( + 4) C° de depolanan 

Mezit baliginin bakteri miktarlarina ait grafik hatlari g6riilmektedir. 
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CETVEL 28 

Farkli dozlar ile i;mlanmi; ve i;inlanmadan dondurulmu? (kontrol) Mezit baligi dilim-

Ierinin(+3)-(+4)C°lerdekiTrimethylaminenitrogenmiktarlari goriilmektedir. 

Ionian dirma 
dozlari 

3 MeV 

Trimethylamine nitrogen miktari (% mgr.) 
Ionian dirma 

dozlari 
3 MeV Ba§langi?ta 2 hafta sonra 4 hafta sonra 6 hafta sonra 

6 X 105 rep 0 .92 1 . 0 8 21 . 80 24 .66 
7 X 10 s rep 0 .87 1 . 27 1 . 5 7 0 .23 
I;inlandirilmadan don-
durulmu? olan kontrol 0 .79 0 .52 0 . 69 1 . 0 0 

GRAFIK (IV): 6 X 10 5 rep ve 7 X 10 5 rep dozlannda i5inlandirilmi5 ve (+3) - ( + 4 ) C° 

lerde depolanmif Mezit baligi dilimlerinin 6 haftahk miiddet zarfinda donmuj kont-

rol numuneye ait bakteri sayilarini gosteren egriler 

19 giin sonra donmu§ baligin bakteri sayisina ula§mi§ olmasina ragmen, 
7 X 10s rep uygulanan numune ancak 28 giin sonra donmu§ baligin bak-
teri sayisina ula§mi§ oldugu goriilmektedir. Bundan da anla§ilmaktadir 
ki, bakteri rediiksiyonuna yonelik yiiksek dozda ismlandirma oldukga 
uzun miiddet depolamaya olanak saglamaktadir. Aym numunelerm 
aym kosul ve siirelerde Trimethylamine nitrogen muhtevilerine ait sonug-
Iar Cetvel (28) de goriilmektedir. Bu cetvelde gikan sonuca gore 6X 105 

rep doz uygulanan numunelerin dort haftadan kisa bir zaman siiresi iginde 
yiiksek oranda Trimethylamine nitrogen ihtiva etmi§ olduklan, 7 X 10s 
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rep uygulanan balik numunelerinin 6 haftalik siire sonunda bile pek az 
Trim.ethylamine nitrogen ihtiva elmis olduklari izlenmistir. Mezit ve 
Dil ile Uskumru gibi iig nev'i balik 6 m. m. kalinlikta kesilerek teneke 
kutulara yerle§tirilip bir kisnn gig ve bir kismi da 30 dakika kaynar suya 
daldirildiktan sonra 1.2 MeV Cathode i§inlarmm 106 ve 2 X 106 rep doz-
lari ile yapilan ve Cetvel (29) de goriildiigii veghile i§mlandirilmalan so-
nunda hig bir numunenin steril olinadigi, fakat numunelerin steril 
hale gelitirilebilmeleri igin kullamlacak dozun; rayriha, koku ve goriinii§-
lerinde ho§a gitmeyecek degi§ikliklere yol agacak seviyeye varacak kuv-
vetle olacagi anlasilmaktadir. Bazi ara§tincilar tarafindan baliklarda 
sterilizasyonu saglayacak dozdan geregi gibi yararlanilabilmek igin; 
baliklarin lsinlandirilmadan evvel bir miiddet sogukta bekletilmesi ve 
tamamen oksijenden serbest hale getirilmek sureti ile ismlandirmaniri 
zararli etkilerinden koruyucu garelerin alinmasi gerektigini bildirmek-
tedir. Dumanlandiktan sonra oksijeni gikarilmadan kutulanip i§inlanan 
bir Mezit baligi numunesi iki sene oda derecesinde tutuldugu halde balik -
kokusundan an ve koyu esmer bir durumda bulundugu bildirilmektedir. 
Amerika Birlesik Devletleri'nin Boston Eyaletindeki Balik ve Av Hay-
vanlari Servisinde 1957 de yapilan bilimsel incelemeler esnasinda; 
lijinlanm.ifj balik numuneleri ile lsinlanmamis kontrol numunelerin panel 
testinde hig bir ayirici ozellik saptanam.ami§tir. Bu galismadaki balik 
numunesine (3-5) dakika su buhari ile ha§lam,a i§lemi uygulandiktan sonra 
kutulanip "dry ice" denen kuru buzla (-38) C 0 de radiasyon istasyonuna 
gonderilerek 5 X 104 rep y ismlarina tutulmak suretiyle islem uygulan-
mi?tir. Bu gah ?malan idare eden POTTTINGER (1939, 453) pastori-
zasyon ve ismlandirma kombinasyonu adini verdigi bu usuliin §imdiye 
kadar uygulanan i§inlandirma uygulama usullerinin en iyi sonug alinani 
olarak nitelendirmistir. Bu usulde Blanching denen su buhari ile ha§lama 
i^lemi, baliklarin dokularindaki anzimlerin pargalanmasini saglayarak, 
depolama siiresince vukua gelebilecek anzimatik bozulmayi onledigini 
ve dii§iik doz kullanilmj§ olinakla da lsinlandirma hatalarmin gideril-
mi§ oldugunu bildirmi§tii. Cathode ismlari. y lsmlarmdan zayif oldugu 
igin 1-1.5 c.m. den daha derinlere i§leyem.emektedir. Ancak y ismlari da 
yiiksek dozlarda uygulanamadigmdan, dokudaki anzimlerin pargalan-
mamasinin sakmcalari vardir. Fakat y lsmlarinm bu sakincasi, baliklarin 
su buhari ile haflanmasi sureti ile giderilm.ektedir. Biitiin bildirilen bu 
teknik bilgiye ragmen bu giin igin en iyi balik konserve metodunun 
dondurm.a usulii oldugu bildiiilmektedir. Ciinkii; kutu konservesi geklin-
de muhafaza usuliinde baligm kendisine has lezzeti degi§mektedir. Ra-
diasyon feklinde muhafazada ise ozellik ile yiiksek dozlarda uygulan-
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CETVEL 29 

1,2 MeV Cathode ljini ile 20 C° de lfiklandinlan bahklarin 8 ki§ilik bir panel iiyesi tarafindan organoleptik muayenesi. (Literatiir. 
38, Bak: Lit. 15, sahife 119) 

Numune 
Doz 

Cig Pi$mi§ 
Raviha 

rep G6riinii§ Koku G6riinii§ Koku 

Gadus 
aeglefinus 
(Mezit) 

106 Normal 
Normal, istisnai bir durum 
yok 

Zit bir mii-
lahazaa yok 

Hafif^e "Balik", "Kara-
mel", "Metalik" veya "Ha§-
lanmi§ patates" kokusu 

"Deniz kabuklulari", "Ya-
mk" ve "Hafif9e aci" rayi-
riha. 

M2 2X106 » 
7 ki§i M dekinden daha a-
gir bir koku buldu. Bunu 
"Yanik tiiy" veya "Yiin" 
kokusu olarak tavsif ettiler 

M, dekinden daha agir koku. 
"Kuvvetli yamk tiiy", "Me-
talik" veya "Tuzlu balik" 
kokusu 

M, den daha fena, daha aci 
lezzet mevcut. 

Pleuronec-
tes micro-
cephalus 

(Dil) 

106 " 

(Jok balik kokusu yok. M, 
den daha vazih koku.Bunu 
"Metalik", "Karides", ve-
ya "Patates benzeri" olarak 
tavsif ettiler 

(Bariz fena) bir §ey yok Ransit ve bir az yagli rayi-
ha, fena bir durum arzet-
miyor. 

D 2 2X106 Bir ki$i I), 
dekinden 
daha opak 

buldu. 

D, dekinden biraz daha agir D2 nin ayni fakat agirca. Dj'e oldukga mii^abih. 

Scomber 
scomber 

(uskumru) 
U, 

106 Normal 
3 ki§i kuvvetli madeni koku 
buldu, digerleri "Kuwetli 
yagh" koku buldular,biri 
de bunu fena olarak tavsif 
etti. 

Kuvvetli yagli olan bayat 
balik kokusu, bayat uskum-
kokusu 

Hafif ransit ve madeni. 
Kontrol'a olduk<ja mii§a-
bih. 

u 2 2X106 

Bir ki^i U, 
dekinden 
daha gri 
buldu 

U, dekinden daha kuvvetli 
"Madeni", "Yagh" veya 
kuvvelti "Yag" kokusu. 

U, dekinden daha kuvvetli 
"Ransit", "Madeni" koku. 

U, dekinden daha dii§iik, 
90k aci, ransit rayihasi. 



masi halinde baligin 1) Rengin sariya dondiigii, 2) Balik dokusunun gev-
§eyip yumu§adigi, 3) Lezzetinin bozuldugu izlenmiftir 4) Pastorizasyon-
Radiasyon kombinasyonu §eklinde uygulanan islem ile de uzun zaman 
saklamanin olanaksiz oldugu saptanmiftir. Su iiriinlerine ve bilhassa 
bunlardan bahklara uygulanan en iyi konservasyon metodu, dondurma-
dir. giinkii dondurma suretile muhafaza usuliinde yukarda belirtilen 
mahzurlardan lag biri goriilmemektedir. Bundan dolayi balik konserve 
metodlari iginde dondurma suretile muhafaza; bu giinkii teknolojik uy-
gulamalar iginde en elverisli metod olarak indiistri alaninda yer almi§ 
bulunmaktadir. NOVAK (1964-2) Cobalt 60 ile dii§iik dozda radiasyon 
uygulanan kabuksuz gig karideslerin buz igindeki dayanma siirelerinin; 
Kimyasal, Bakteriyolojik ve Organoleptik deneylere dayanarak yapilan 
degerlendirmeler sonu, aym zamanda yakalanarak bu fekilde radyasyon 
uygulanmayan karideslerden 10 def'a daha uzun oldugunun saptandigi-
ni bildirmi§tir. Ara§tirici bu i§lemin; hatta ticarette; yakalandiktan sonra 
3-4 giinde buzda muhafaza edilmis karideslere bile uygulanmasi olasili-
ginin bulundugunu bildirmiftir. Aym yazar; pi§irildikten sonra irradiye 
edilen karideslerin kalitelerini muhafaza siiresinin daha kisa oldugunu, 
irradiye edilmi§ kutu konservesi karideslere termal i§lem uygulandiktan 
sonra bunlarin leezzet ve dokulanndan ho§a gitmeyen degi§ikliklr mey-
dana geldiginden, bunlara radyasyon uygulamamn yarar saglamadigini 
bildirmektedir. Araftiricinm karideslere uyguladigi bir birinden farkli 
irradiasyon denemelerinden aldigi sonuglar Cetvel (30) (31) (32) (34) de 
verilmi§tir. Bunlardan Cetvel (30) da hemen avlanmi§ karideslerden irra-
diasyon uygulananlar ile uygulanmayanlarinin buzda muhafaza siireleri 
arasindaki zaman farki; Cetvel (31) de, yakalandiktan 72 saat sonra irra-
diye edilmi§ ve edilmemi§ olan karideslerin dayanma siireleri arasindaki 
zaman farki; Cetvel (32) de hava lsisinin 0 santigrad derece civannda oldu-
gu igin buzla muamele edilmeye gerek goriilmemif olan 1963 yilinin Aralik 
ayinda irradiye edilmemif ve edilmis karideslerin dayanma siireleri ara-
sindaki zaman farki; Cetvel (33) de Meksika Korfezinin dip sularmda 
avlandiktan 3 giin sonra Louissiana Eyalet Universitesinin Baton 
Rouge'daki laboratuvarlarinca satin alinarak 18 saat iginde Mylar plastik 
Torbalarina 340 gr. miktarinda doldurularak 150.000 rad gamma ifim 
uygulamp buzda saklanan ve irradiye edilmeden saklanan karideslerin 
dayanma siireleri arasindaki zaman farklan; Cetvel (34) de pisirildikten 
sonra 150.000 rad ile irradiye edilenler pifirildikten sonra irradiye edil-
meyen karideslerin donmu§ kontrol kar§ismdaki dayanma siireleri arasin-
daki zaman farklan goriilmektedir. 
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CETVEL 30 
Irradiye edilmemi? ve edilmis (150.000 rad) Karideslerin donmu? kontrol kar^ismda 
buzda muhafaza siirelerinden elde edilen kar§ila?tirmali sonuglar. (Deneye katilanlarm 
lezzet, yapi, koku, goriinii?, rayihalar iizerinde panel degerlendirmesinin ortalama 

degerleri) 
Numuneye uygulanan 
i;lem Giin olarak depolama siireleri sonunda elde edilen sonui;lar (*) 
Numuneye uygulanan 
i;lem 

Ba§langi<;taki 14 giin 24 giin 30 giin 

Donma; kontrol 9 .6 7 .8 6 .9 5 .4 
Irradiye edilmis 9 .6 8 .4 7 .7 6 .8 
Irradiye edilmeyen 9 .6 5 .6 Bozulmus 

Degerlendirme: Bu tanimlama Cetvel (31) ve (32) igin gegerlidir. 
(10): Hig bir degi§ikligin olmadigi en iistiin kalitedeki taze karides. 
(8): Dikkati gekebilen en az degi§iklik izlenimi. (6): Orta derecede izlene-
bilen degi§iklik. (4): Kesin veya fiddetli derecede degi§ikliklik. (2): Son 
derecede §iddetli degi§iklik. 

CETVEL 31 
Yakalandiktan 72 saat sonra 150.000 RAD'da irradiye edilen ve irradiye edilmeyen 
buzda depo edilen karideslerin; 25 ki§ilik bir grubun, donmu; kontrol kar§isinda 

organoleptik ele§tirileri ortalamalanna ait sonu<;lari 

Numuneye uygulanan 
iglem Depolama siireleri sonunda elde edilen sonu^lar 
Numuneye uygulanan 
iglem 

Ba;langi£taki 14 giin 21 gun 28 gun 

Donmu§ kontrol 
Irradiye edilmi? 
Irradiye edilmemi; 

8 .6 
8 .6 
8 .6 

7 .4 
7 .7 
4 .9 

6 .0 
6 .5 

Bozulmus 

5.2 
5 .8 

Bozulmus 

CETVEL 32 

Isimn 0 C° oldugu Aralik 1963 yilinda buzda muhafaza i^lemine gerek gdriilmemif 
olan karideslerin irradiye edilmemij ve 150.000 RAD ile irradiye edilmis olanlanmn, 

donmu? kontrol kar§isinda dayanma siireleri arasmdaki zaman farklari 
Numunelere 
uygulanan i^lem BajlangiQtaki 25 giin 

Donmu$ kontrol 9 .8 5 .8 
Irradiye edilmis 9 .8 7 .8 
Irradiye edilmemis 9 .8 Bozulmus 

CETVEL 33 

Meksika Korfezinde yakalandiktan 3 giin sonra 90 saat iginde 150.000 RAD Gamma 
ljini ile irradiye edilen karidesler ile irradiye edilmeyenlerin, donmus kontrol karjisinda 

dayanma siireleri arasindaki zaman farklari 

Numunelere 
uygulanan ijlem Baglangiftaki 14 giin 24 giin 30 giin 

Donmu; kontrol 9 . 6 7 .8 6 .9 5 .7 
Irradiye edilmis 9 .6 8 .4 7 .8 6 .0 
Irradiye edilmemi; 9 .6 4 .7 Bozulmu? Bozulmus 

* Deneme sonuflari 50 ki;inin karar ortalamalan olarak tespit edilmigtir. 
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CETVEL 28 

Meksika Korfezinde yakalandiktan 3 giin sonra 90 saat iginde 150.000 RAD gamma 

irradiyasyonuna tabi tutulan pi§mi§ ve pi$memi$ karideslerin donmug kontrol karjisinda 

dayanma siireleri arasmdaki zaman farklan 

IMumuneye 
uygulanan i-lem Ba^langigta 14 giin 24 giin 30 giin 

Donmuj kontrol 9 . 6 7 . 8 6 . 9 5 . 7 
Pi§irilmi§, irradiye 
edilmemi^ 8 . 8 6 .4 5 . 1 4 . 5 
Pifirilmi§, irradiye 
edilmis 8 . 8 7 . 5 6 . 0 5 . 6 

SLA VIN, STEINBERG ve CONNORS (1963:1-3); tarafindan kabuk 
larindan ayrilmif Mya arenaria ve Venus mereenaria gibi iki species'i 
olan bir nev'i deniz kabuklusunun etleri ( + 0.5) C 0 de yakla§ik olarak 5 
giin; vakum uygulamadan doldurulmu§ olan ayni deniz kabuklulanna 
50.000 rad uygulann ise ayni isi derecesinde 10 giin; 150.000 rad uygu-
laninca dayanma siiresinin 15 giin 350.000 rad uygulaninca dayanma sii-
resinin 20 giin; 450.000 rad uygulaninca dayanma siiresinin 30 giin uza-
yabilecegi; ismlanmami§ olanlarin etlerinin -(- 5 santigrad derecede yak-
la§ik 2 giin tutulabilecegi, 350.000 rad'a kadar her hangi bir seviyede 
radiation uygulanmasi halinde dayanma siiresinin 10 giinden daha fazla 
dayanabilecegi, 450.000 veya 500.000 rad uygulanmasi halinde bu deniz 
kabuklulannm etlerinin 20 giinden fazla bozulmadan dayanabilecegi; 
Mezit baliginin bozulmada 11 ila 12 giin ( + 0.5) C° de muhafaza edile-
bildigi, 50.000 rad irradiye edilen vakum uygulanmadan doldurulmuf 
olan ayni baligin ayni isi derecesinde yaklasik olarak 20 inci giinde bo-
zuldugu, 150.000 ila 350.000 rad'lar arasinda irradiye edilen ayni baligin 
30 giin bozulmadan dayandigi; 50.000 rad ile ayni sekilde irradiye edilen 
ayni baligin (+ 5) C° de 10 giin sonra bozuldugu; 150.000 ila 300.000 
rad arasinda ayni isi derecesindeki baligin filetosunun 30 giin dayandigi, 
vakum ile doldurulan ayni lsinlandirma islemi uygulanan filetolarda goze 
gar pan bir ayricahk goriilmedigi bildirilmigtir. Ara§tiricilar; bu sonug-
lara dayanarak kabuklularindan aynlmi§ Venus mereenaria ve Mya are-
naria gibi deniz kabuklulannm, Vakum uygulanmadan doldurulup, 
450.000 rad ile irradiye edilir ve (+ 0.5) C° de bulundurulacak olurlar ise 
bozulmadan 30 giin dayanabileceklerini; Vakum uygulanmadan doldu-
rulan Mezit'lere ( + 0.55) C° de muhafaza edilmek iizere, 250.000 rad'lik 
irradiation dozu uygulanacak olur ise, en az 30 giin bozulmadan dayana-
lecegini; fakat vakum uygulanarak doldurulmus olan Mezit'lerin 
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( + 5,5) C° de depo edilmek iizere 150.000 rad ile irradiye edilecek olur-
lar ise bunlarin bozulmadan dayanma siirelerinin 30 giine kadar uzaya-
bileceginin beklendigini kaydetm.islerdir. FISH and WILDLIFE SER-
VICE (1964: 12-13) ; tarafmdan irradiye edildikten sonra (+ 0.5) ila 
( + 5.0) C° de (King crab) (Dungeness crab) gibi Yengeg etleri ile Pisi 
baligi ve Pasifik Halibut'unun muhafaza siiresi iizerinde yapilan gali§ma 
sonuglari Cetvel (36) da ve Irradiye - Pasteurizasyon Kombinasyonu if-
lemlerinin uygulandigi King Crab ve Dungeness crab gibi Yengeg etleri 
ile Pisi baligi ve Pasifik Halibut'unun dayanma siireleri iizerinde yapilan 
gah§maya ait sonuglar da Cetvel (35) de goriilmektedir. 

CETVEL 35 
Ijmlama ve Pastorizasyonun birlikte uygulandigi Balik ve Deniz K abuklularinm dayan-

ma siireleri 

Miistahzar 
Teneke Kutularda 

i$leni§ Tarzi 

Dozu 

(Megarad) 

Muhafaza 

Siiresi C° 

Diikkanda muhafaza 
siiresi Miistahzar 

Teneke Kutularda 

i$leni§ Tarzi 

Dozu 

(Megarad) 

Muhafaza 

Siiresi C° Irradiye 
edilmemig 
(Kontrol) 

Iradiye 
edilmi| 
numuneler 

Yengeg eti 
(King Crab 
meat) 

Basit doldurma 0.2 
+ 0 .5 5 - 1 4 28 - 42 Yengeg eti 

(King Crab 
meat) 

Basit doldurma 0.2 
+ 5 3 - 1 1 14 

Yengeg eti 
(Dungeness 

crab meat) 
0 .2 

+ 0 .5 6 - 1 1 28 - 42 Yengeg eti 
(Dungeness 

crab meat) 
0 .2 

+ 5 2 - 5 14 - 21 

Pisi baligi 

Filetosu 

Vakumda 

doldurma 

0.2 
ve 

0 .3 

+ 0 .5 4 - 1 0 28 - 42 Pisi baligi 

Filetosu 

Vakumda 

doldurma 

0.2 
ve 

0 .3 + 5 4 - 7 14 - 17 

Pasifik 

Halibut'u 
0 .2 

+ 0 .5 4 - > 9 21 - 42 Pasifik 

Halibut'u 
0 .2 

+ 5 4 - 5 14 - 28 

CETVEL 36 
Irradiye edildikten scnra ( + 0.5) C° ila ( + 5) C° ler arasinda muhafaza edilen baliklar ile 

deniz kabuklularimn ( + 0.5) C° ile ( + 5.0) C° lerdeki dayanma siireleri. 

Dayanma Siiresi 

Bir nev'i Bir nev'i Pisi baligi Halibut 
Radiasyon Yengeg eti Yengeg eti Filetosu Biftegi 

+ 0.5C" + 5C° +0.5C° + 5C° +0.5C° + 5C° + 0.5C° + 5C° 

Megarad giin gun gun gun gun giin giin giin 
0 5-14 3-7 7 2-5 4-10 4-7 4 > 9 4-5 

0 . 1 21 7-14 21-35 14-21 — — — — 

0.2 28-42 14 28-42 14-21 28-35 14-17 21-42 14-28 
0 .3 42 14-21 49-56 21-28 35-49 14-21 42-56 — 

0 .4 >49 28 > 5 6 >35 35-42 14-28 42-56 35 
0 .6 > 4 9 > 3 5 — — >42 21 42-49 42 
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HAVYAR 

Havyar veya balik yumurtasi en degerli balik iiriinlerindendir. 
Yeteri biiyiikliikte olmalari sarti ile, pek az istina ile biitiin baliklarin 
yumurtalarindan yararlandabilir. Bunlar arasinda en onemlileri Mersin 
baligi, Alabalik, Orkinoz, Kefal, Deniz Ringasi, Molina, Nehir Ringasi 
(Alewife), Mezgit gibi baliklardir. Graniil halindeki havyarin terkibi 
% 46 su, % 26.9 protein, % 15 yag, % 8,8 kiilden miite§ekkildir. Mersin 
ve alabalik yumurtalari salamuralanmak suretiyle tuzlanir. Havyar 
nami altinda satilir. Kefal yumurtalari; 1 - Kuru tuzla tuzlanmak, 
2 - Tuzlandiktan sonra havada kurutulmak veya 3 - Salamurada tuzla-
mak suretile iig degifik §ekilde iflenir. Morina yumurtalari tuzlandiktan 
sonra, dumanlanmak suretiyle i§lenir. Orkinoz yumurtasi tuzlanip sonra 
havada kurutulmak suretiyle hazirlanir. Genellikle bir kisim yabanci 
memleketlerde havyarin, hangi baligin yumurtasi oldugu iizerine yazilir. 
Havyar indiistrisi Giiney Rusya'da ileridir. Burada 110-130 kilo agir-
liginda bulunan 4 cins Mersin baligi meveuttur. Bu baliklarin her birin-
den 15-20 kilo havyar elde edilmektedir. Havyarin derecelenmesi gig hal-
de iken yapilir. Bu derecelemede esas olarak; 1) Havyarin cinsi, 2) Bii-
yiikliigii, 3) Tazeligi, 4) Rengi ve 5) Lezzeti gozoniinde tutulur. Soguk-
da muhafaza olasiligi yeterli olmayan memleketlere sevkedilecek olan 
havyarin kalitesinin muhafazasi ve dayanma siiresinin uzamasim sag-
lamak igin yukarda bildirilen metodlardan her hangi biri ile i§lenmi§ 
olan havyarlarin pastorize edilmesi gerekir. Bunun igin havyarlar 250 
gramlik kutulara doldurulur ve kutulara da 60-65 santigrat derecede 90 
dakika isi iflemi uygulanir. Sonra 5-15 dakika 20 C° de sogutulup, 24 C° 
de 24 saat tutulur. Bu iflem iig giin arka arkaya uygulanir. Bu i§lem, 
bir dereceye kadar bir nev'i Tyndalization olarak kabul edilebilir. Bu 
§ekilde pastorize edilmi§ havyarlara, kimyasal prezervatif madde ilave 
edilmez. Bu nev'i muhafaza metodu ile havyar bir kag ay oda dereesinde 
muhafaza edilebilmektedir. Bununla beraber pastorize edilmi§ havyar 
eger 10 C° veya daha dii^iik lsida bulundurulacak olur ise ozelliklerini 
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kaybetmeden bir seneden daha uzun bir siire yemege elveri^li olarak 
saklanabilmektedir. 

A Vitamini: 

Bahklardan A vitamini elde etmek igin gogunluk ile Morina 
ve biiyiik pisi baligi karacigerlerinden yararlandir. Son zamanlar-
da Amerikan bahkgilik endiistrisi A vitamini elde edilmesinde kopek 
baliklarinin karacigerlerinin i§lenmegini on plana almi§ bulunmak-
tadir. FISH and WILDLIFE SERVICE (1945, 31) tarafindan 40 degi-
§ik kopek baligi species'i iginde; karacigeri en yiiksek A vitamini tutan 
species'lerin, Eulamia limbatus ile £ekig Ba§ denen Sphyrna diplana 
oldugu bildirilmektedir. Bu kopek baliklari; A vitamini elde edilmesi ile 
ilgili ilag endiistri alaninda onemli yer almi§lardir. Bu kopek baligi 
species'leri gogunlukla Karayipler denizinde bulunurlar. Bu iki species'-
in erkeklerinin, di§ilerine nazaran karacigerlerinde daha fazla A vitamini 
tuttuklari bildirilmektedir. 

Yan tlriin Olan Balik Yagi: 

Balik artiklari endiistride hayvan yemi olarak i§lenirler. Bu iflem 
esnasinda balik i§leyen fabrikalarda un haline getirilir. Bu i§lemde once 
fabrikasyon artiklari preslere alimr. Buradan sizan sivi fraksiyonlarin 
ziyamna meydan vermeden toplanarak santrifiigasyona tabi tutulur. Bu 
sizan sivi yag da suda eriyen proteinlerinden ayrilir. Ayrilan bu yaglar 
sanayide pek degi§ik iflerde kullanilir. Bu suretle elde edilmif olan bazi 
baliklarm sanayi arttigi yaglari, yagh boyacilikta, vernik olarak de-
gerlendirilmektedir. 

Su Oriinlerinin Insanlarda Sebep 
Oldugu Invasionlar 

Bazi deniz ve tatli su baliklari; Vermes kokiiniin bazi siniflarina 
bagli familyalar iginde tiirlerin larva veya kendilerine konakgilik veya 
ara konakgilik yapmaktadirlar. I- Insanlarda invasionlara sebep olan, 
Trematod sinifindan bazi parazitlerin larvalari, bazi su iiriinlerinin ara-
konakgiiigina gereksinme gosterir. 1- Op i s tho rch i s f e l i n e u s ' u n 
m e t a c e r c a r i a ' l a r i n i h a i z b a l i k l a r m , i n s a n l a r d a sebep ol-
dugu i n v a s i o n : Parazitin ergin §ekli 7-12 milimetre uzunluk ve 2-3 
milimetre geni§liktedir. Viicutlari yassi, rengi ise sari-kirmizidir. Insan-
larin Opisthorchiasis'ine sebep olan Opisthorchis felineus (Rivolta 1884), 
(Blanchard 1895)'iin yumurtalari Bulimus tentaculatus denen tatli su 
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siimiikliileri tarafmdan almarak bunlarda yakla§ik olarak iki aylik bir 
geli§im a§amasindan sonra Lophocercous cercariae §ekilleri meydana 
gelir. Sonra bu larvalar mercan baligi (Cyprinoid = goldfish) ile diger tat-
li su baliklarinin derilerini penetre ederek, bunlarin kaslarinda meta-
cerearia'lar te§ekkiil eder. 

I n s a n l a r i n I n v a s i o n u Al i§ i : Metacercariae'yi havi baliklar, 
insanlar tarafmdan iyiee pi§irilmeden yendigi takdirde, Opisthorchiasis 
invazyon'unu almi§ olurlar. Bu invazyon, insanlardan ba§ka; kedi ve 
kopek gibi et yiyen diger eanldarda da goriiliir. 

I n s a n l a r d a t n v a z y o n u n K l i n i k B e l i r t i l e r i : Hastaligin kli-
nik ve patolojik yonleri tamamen agiklanmami§ ise de Clonorchiasis''e 
benzer. Parazit karaciger ve ductus biliferVnin yangisma sebep olur. 
§iddetli invazyonlarda veya miiteakip invazyonlarda karacigerde 
hypertrophia ve agri goriiliir. Ikterus ve dalakta konjestiyon vardir. Pa-
razit bazi ahvalde Pancreas'i istila edebilir. 

I n v a s i o n u n Cog r a f i k Y a y i l i f i : Polonya, Sibirya, Hindistan, 
Japonya, ve Fransiz Hindi-Qini'si ile diger uzak dogu iilkelerindeki 
insanlarda Opisthorchiasis invazyonuna sikga rastlanmaktadir. 

2 - C lonorch i s s i nens i s (Cobbold 1875) , (Looss 1907)' in 
c y s t ' l e r i n i h a v i b a l i k l a n n i n s a n l a r d a sebep o ldugu in-
v a z y o n : 

Insanlarin, Clonorchiasis veya Qin k a r a c i g e r k u r d u hastaligi 
denen safra yollarimn yangisini meydana getiren bu parazitin ergin 
§ekli 10-25 m.m. uzunluk ve 3-5 m.m. geni§Iiktedir. §ekil (74) de parazitin 
yumurtasi, cercaria ve Metacaria'lannin bulundugu canlilar parazitin 
ergin §ekli goriilmektedir. Hastalik Ductus biliferi Epithelium'unun 
prol iferat ion'u, Histion conjunctivum,un hyperplasia''sina ve siddetl i 
vak'alarda karacigerin yag degeneration'una veya karacigerin Cin-
hosis'ine sebep olur. 

I n v a s i o n u n C o g r a f i k y a y i l i § i : Clonorchiasis invazyonu, uzak 
§arkta balik yiyenler arasinda gokga goriilmektedir. Invasion Japonya, 
Kore, Cin ve ozellik ile Tonkin (Cin)'deki Kirmizi nehrin deltasi, Fransiz 
Hindigini'si, Kuba, Hindistan, Havayi sakinleri ile Amtika'da yerle§-
mij Cirdiler arasinda goriilmektedir. 

P a r a z i t i n Insanda Y e r l e f t i g i Organ : Parazit, karacigerin 
sol lobusunun distal nahiyesindeki safra yollarinda lokalize olarak 
buradaki safra kanallari epithellium'larinm Proliferation ve bazi ah-
valde de Desquamation''una sebep olur. Daha geni§ safra kanallarinda 

242 



§ekil 74. Clonorchiasis'in Epidemiolojisi 
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ise Progressive dilatation ve kanallarin cidarinda kahnla§malar go-
riiliir. Bu parazitin sebep oldugu, FRANK cirrhosis'ine ender olarak 
rastlanir. Fakat bu invaziyonda karaciger biicrelerinde Atrophia ve 
Paranchym degeneration'u goriilebilir. Karaciger safra yollarinda ya§a-
yan Clonorchis sinensis; yumurtalarini Ductus biliferi'lere birakir. Bu-
radan safra ile siiriiklenen yumurtalar, Ductus choledochus ve oradan 
da Duodenuma'a dokiiliirler. Sindirim kanalina gegmi§ olan yumurtalar 
feges ile konakgiyi terk ederek di§ariya gikarlar. 

B a l i k l a r i n P a r a z i t i n C e r c a r i a l a r i l i e I n v a s i o n u Al i§ i : 
Sulara kari§an bu yumurtalardan, geli§mis olarak gikan miracidium'-
l a r ; Bythnia longicornis (Alocinma longicornis), Hua ningpoensis, Buli-
mus fuchsianus, Parafossarulus manchouricus (Parafossarulus striatulus) 
gibi muhtelif siimiiklii bocek nev'ilerine girer. Siimiikliide 4-5 hafta igin-
de geli§erek sporocyst'ler ve bunu takiben de Cercaria'lar te§ekkiil eder. 
Bundan sonra Cercaria'lar birinci konakgi olan adi gegen bu siimiiklii-
leri delerek di§ari gikar ve ikinci konakgi olan tatli su baliklarinm pullari 
ma altmi penetre ederek baligin kaslari igine girerler. Burada bir kag 
haftalik geli§imden sonra cyst'ler te§ekkiil eder. Bu suretle esas konak-
gida parazitin ergin feklini alabilecek safhasina ula§mi§ olurlar. Bu para-
zitin ikinci arakonakgisi olan tatli su baliklari 40 tiirden fazla oldugu 
bildirilmektedir. MACKIE, HUNTER ve WORTH (1954, 499) bunlar-
dan en onemlilerinin; Cyprinidae, Gobiidae, Anabantidae ve Salmonidae'ye 

ait oldugunu bildirmektedirler. 

P a r a z i t i n C y s t ' l e r i n i n m u h t e l i f § ek i l de i f l e m gormi i ? 
b a l i k l a r d a k i Y a § a m a D u r u m l a r i : OYTUN (1961, 153); cyst'lerin 
50-70 santigrad derecede 15 dakika ve dondurulmus? veya salamura ya-
pilmig bahklarda bir kag giin ya§adiklarini bildirmektedir. MACKIE, 
HUNTER ve WORTH (1954, 499); Havaii sakinlerinin bu parazit inva-
ziyon'larina; £in ve Japonya'dan sevkedilen, dondurulmu§, kurutulmuf 
veya salamura halinde i§lenmi§ cyst'Ieri havi baliklari yemeleri sonu 
yakalanmi§ olduklarini bildirmektedirler. Bu suretle, balik etlerindeki 
bu cyst'lerin; uygun olmayan di§ §atlara ve bazi i§lemlere dahi direnme 
niteliginde oldukan saptanmis bulunmaktadir. Ancak OYTUN (1961, 
153); bu cyst'lerin; baliklarin dekompozisyona ugramalari sonu invazi-
yon yetenekleiini kaybettiklerini bildirmektedir. Esasen Qinlilenn; bazi 
balik miistahzailaima fermantasyon i§lemini uygulamalarini; baligm 
tazeligine halel getirmesine ragmen, bu nev'i baliklarin sebep olacagi 
Clonorchiasis'i onlemege yonellilmis bir hijyenik tedbir olarak kabul et-
mek gerekir. 
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I n v a s i o n ' u n K l i n i k S e m p t o m a t o l o j i s i : Bu invazyon'un 
klinik belirtileiinde iig devre goriilmektedir. 1 nci devxe; karacigerde 
muhtemelen histolojik degi§iklikler goriiliir. Bu devrede hastalik miila-
yim ve asemptomatik seyreder. 2 nci dvre: Bu devrede Odem, diarrhea 
ve ileri derecede hepatomegalia ile karakterize edilir. 3 ncii devre: Bu 
gok ileri vak'alara inhisar edip, artik Anasarca, Cachexia, §iddetli Icterus 
v e Karacigerde Cirrhosis gor i i l i i r . 

3 - H e t e r o p h y e s h e t e r o p h y e s (V. SIEBOLD 1852), (STILES 
ve HASSALL, 1900)'in c y s ' l e r i n i h a v i B a l i k l a r m I n s a n l a r d a 
Sebep Oldugu I n v a z y o n : 

P a r a z i t 2 milimetre zuzunluktadir. Insanlarin ince barsak mukoza-
larinda ya§ar. 

M e y d a n a g e t i r d i g i i n v a s i o n :Insanlarin ince fearsafclarmda 
irratition ve superficial necrosis'leie sebeb olan Heterophyais''sine sebep 
olur. Bunun sonucu olarak miikoz karakterde diarrhea ile i§tirak eden 
abdominal agrilar goriiliir. Bazi ahvalde parazitin yumurtalari dokuiarda 
depo edilir veya kan dola§imi ile kalp adelesi, beyin ve medulla spinalis'e 

kadar eri§ebilir. 

P a r a z i t e K o n a k g i l i k Eden C a n l i l a r : Parazitin birinci ara-
konakqisi olarak Misir'da Pirenella conica, Japonya'da ise Cerithidea 
cingulata microptera ismi verilen siimiiklii bocekler bildirilmigtir. Ikinci 
ara konakqi olan Kefal (Mugil cephalus) baliklannda Metacercaria"'lar 

tegekkiil eder. Metacercaria'lari havi kefal 'lar tuzlanmi§, gig veya y an 
pi§mi§ olarak insan veya diger et yiyenler tarafindan yenecek olursa 
parazitin ergin sekli olan Heterophyes heterophyes geli§ir. 

M e t a c e r c a r i a ' l a r i n i § l enmi§ ve i^ lenmemif b a l i k l a r d a k i 
c a n l i l i k s i i res i : OYTUN (1961, 158); Kefal baliklarindaki bu meta-
cercaria'larin 0 santigrad derecede 8 giin; tuzlanmi§ baliklarda ise 7 giin 
kadar bir siire ya§iyabildiklerini bildirmektedir. 

4 - P a r a g o n i m u s R i n g e r i (COBBOLD, 1880), Synonym: Pa-
ragonimus ivestermani (KERBERT. 1878)' in m e t a c e r c a r i a ' l a r i n i 
h a v i K e r e v i d e s ve t a t l i su y e n g e g l e r i n i n i n s a n l a r d a sebep 
o ldugu i n v a s i o n : 

P a r a z i t i n y u m u r t a l a r i n i n t a t l i su y e n g e c i i le Kerev i -
de s l e r e T r a n s m i s y o n u i le I l g i l i G e l i f i m l e r i : Paragonimiassis 
invasyonuna musap insan ile carnivor ve omnivor olan hayvanlara ait 
parazitin yumurtalarmi havi kra§e veya fegesleri ile kontamine olan su-
larda bulunan Semisulcospira libertina GOULD; Semisulcospira amuren-
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sis GERSTFELDT ; Thiara (Tarebia) granifera LAMARCK ve Hua 
toucheana HEUDE ismi verilen tatli su siimiikliilerinin dokulanna 3-5 
ay iginde cercaria'lar te§ekkiil eder. Siimiikliiyii terkeden cercaria'lar 
K e r e v i d e s (Crayfish: Crawfish) ve tatli su yengeglerine girerek burada 
bir kag hafta iginde metacer curia'lar te§ekkiil eder. 

lyekil 75. Paragodinucisis'in opidermivolijisi 

M e t a c e r c a r i a ' l a r i n i n s a n d a m e y d a n a g e t i r d i g i i nva s i -
on ve k l i n i k S e m p t o m a t o l o j i : Metacercaria'lan havi kerevides 
veya tatli su yengegleri gigce veya az pi§mi§ veya tuzlanrrus veyahut ta 
jjaraba yatirilmak suretile i§lenmis olarak yendigi zaman bu metacerca-
rio'lar duodonumu penetre ederek Peritona dahil olurlar. Her ne kadar 
sarap metacercaria'lan oldiiriirse de yine bir kag saat bu metacercaria'-
lar hayatiyetlerini muhafaza edebilirler. Bilahara da periton bo§lugundan 
diyafragma'yi penetre ederek akcigerin paranchymasmi deler ve orada 
kapsiillenmek iizere yerlesirler. Parazit sindirim ile alindigindan itibaren 
akciger paranchym dokusuna erifinceye kadar 3 hafta ve eri§kin sjeklini 
alineaya kadar da agizdan alindigindan itibaren 5-6 haftahk bir siire 
geger. 

I n v a s i o n a a i t p a t o l o j i k b u l g u l a r ve s e m p t o m a t o l o j i : 
Parazitin akcigerde yaptigi patolojik bozukluklar arasinda paranehy-
ma'nm neerosu mii§ahade edilebilir. Akcigerde meydana gelen bu bozuk-
luklar genellikle; a- Nonsupratif abselerin olusumu, b- Tuberculosis abse-
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lerine ozgii Caseification gosteren abselerin bulunusu, c- Suprasyonun go-
riilmesi, d- Ulceration'un tesekkiilu gibi dort kademede incelenebilir. 

M e t a c e r c a r i a ' l a r i h a v i C r u s t a c e a ' l a r a U y g u l a n a c a k 
h i j i y e n i k i § l em: Bu gibi mmtikalardaki Crustacea'lar 55 santigrad 
derecede 5 dakika lsitilmak suretiytle metacercaria'lar oldiiriilmu§ olur. 

I I - Cestoidea sinifina dahil D i p h y l l o b o t h r i u m l a tum'un larva-
larinm baliklarda sebep oldugu invasion: 

1- Bazi tatli su baliklari, Diphyllobothrium latum LINNAEUS 
(1959) un larvalarina arakonakgilik yaparlar. Plerocercoid ismi verilen 
bu parazitin larva'si; Yaym, Tatli su hanyasi, Alabalik ve Turna baligi 
gibi tatli su baliklarinda bulunur. Bu nev'i baliklar az pi§mi? olarak 
yenirse insanlarda Diphyllobothriasis ismi verilen Cestod invazyo-
nuna sebep olur. 

I n v a s i o n u n Cog r a f i k Y a y i l i f i : Invasion; Baltik memleket-
lerinde, Rusya nin Bati Bolgesinde, Finlandiye, Skandinavya'nin bazi 
bolgelerinde, Amrika Birle§ik Devletleri ve Kanada'nm muayyen bolge-
lerinde Endemik fokusler halinde goriilmektedir. Amerika Birlesik Dev-
letleri Eyaletlerinden Wisconsin, Minnesota ve Michigan'm kuzey ke-
simleri ile Kanada'nm bu eyaletlerle kesi§en mintikalarmda goriilen bu 
invasion; Italya ve isvigre'nin goller mmtikasinda, Almanya, Roman-
ya, Mangurya, Sibirya ve Japonya'da da bildirilmi§tir. 

Diphyllobothrium latum insan ve carnivor'larin ince barsaklarina 
tutunmu§ olduklari halde ya§arlar. Bunlar 10 metre veya daha uzun 
§eritler halinde olabilirler. 

P a r a z i t i n y u m u r t a l a r i n i n b a l i k l a r a g e g i f i : Olgun hal-
kalardan insan veya Carnivor'larin gaitasi ile disari gikan yumurtalar 
15 giin iginde optimum isi derecesinde olan sulara eriftikleri taktirde 
etrafi cillium'lu epithelliumlarla gcvrilmis olan 6 tipik kancali Onchosp-
here; serbestge yiizebilecek Coracidium halini alir. Larvalar bu hali ile, 
Cyclops veya Diatomas gibi Copepoda'lai tarafmdan alimrlar. Bunlarin 
sindirim sistemlerinde larvalarin kirpikleri zail olur ve bu birinci ara 
konakginm beden bosluklarina gegerler. Buralarda 10-20 giin iginde 
Procercoid §eklini ahrlar. 20 den fazla tatli su balik nev'i bu larva igin, 
ikinci arakonakgi gorevi yapar. Bu suretle tatli su baliklarinin sindirim 
kanahna alinan bu Procercoid'ler, baligin sindirim sisteminden adeie el-
yafi arasina gegerek burada Plerocercoid halini ahrlar. Bu Plerocercoid'-
ler bir ila dort hafta iginde invazyon yapabilme yetenegine eri§irler. 
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larim bildirmiglerdir. Yazarlar Amerika Birle§ik Devletlerinin Atlantik 
Sahilindeki §ehirlerinde gig Clam yiyenler arasinda bir gok vak'alarin vu-
kua geldigini bildirmiglerdir. ZUCKERMAN (1975; 35) Infectious hepa-
titis A'nin en 50k goriilen transmission §eklinin ba§lica insandan insana 
temas suretiyle faecal-oral oldugunu bildirmektedir. Ancak yazar Hepati-
tis B'nin Kan nakli ve kan mamulleri ile de nakledildigini bildirmektedir. 
ZUCKERMAN (1970: 16-41) Karaciger viral hastaliklan isimli eserinde; 
infectious ve serum hepatitis'in tarihgesi ile epidemiyolojisinden soz eder-
ken su ve besin maddelerinin sebep oldugu Faecal Kontaminasyonun 
yaygin salgmlara yaygmhgina genis yer vermistir. 

SU URUNLERINtN INSANLARDA SEBEP OLDU&U 
INTOKStKASYONLAR 

Bu konuda OMURTAG (1975: 91-100) tarafindan yazilmi§ olan 
Besin Analizleri Kitabinin I. cildinin 91-100 ncii sahifeleri arasinda ye-
terince bilgi verilmi§ olmasi nedeni ile burada tekrari gerekli goriilme-
mi§tir. 
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lerine ozgii Caseification gosteren abselerin bulunu§u, c- Suprasyonun gii-
riilmesi, d- Ulceration'un te§ekkiilii gibi dort kademede incelenebilir. 

M e t a c e r c a r i a ' l a r i h a v i C r u s t a c e a ' l a r a U y g u l a n a c a k 
h i j i y e n i k i § l em: Bu gibi mintikalardaki Crustacea'lar 55 santigrad 
derecede 5 dakika isitdmak suretiytle metacercaria'lar oldiiriilmiif olur. 

I I - Cestoidea smifina dahil D i p h y l l o b o t h r i u m l a tum'un larva-
larinin baliklarda sebep oldugu invasion: 

1- Bazi tatli su baliklari, Diphyllobothrium latum LINNAEUS 
(1959) un larvalarma arakonakgilik yaparlar. Plerocercoid ismi verilen 
bu parazitin larva'si; Yaym, Tatli su hanyasi, Alabalik ve Turna baligi 
gibi tatli su baliklarinda bulunur. Bu nev'i baliklar az pi§mi§ olarak 
yenirse insanlarda Diphyllobothriasis ismi verilen Cestod invazyo-
nuna sebep olur. 

I n v a s i o n u n Cog r a f i k Y a y i l i § i : Invasion; Baltik memleket-
lerinde, Rusya nin Bati Bolgesinde, Finlandiye, Skandinavya'nin bazi 
bolgelerinde, Anxrika Birle§ik Devletleri ve Kanada'nm muayyen bolge-
lerinde Endemik fokiisler halinde goriilmektedir. Amerika Birle§ik Dev-
letleri Eyaletlerinden Wisconsin, Minnesota ve Michigan'm kuzey ke-
simleri ile Kanada'nm bu eyaletlerle kesi§en mintikalarmda goriilen bu 
invasion; Italya ve Isvigre'nin goller mintikasmda, Almanva, Roman-
ya, Mangurya, Sibirya ve Japonya'da da bildirilmiftir. 

Diphyllobothrium latum insan ve carnivoi'larin ince barsaklarina 
tutunmu§ olduklari halde ya§arlar. Bunlar 10 metre veya daha uzun 
§eritler halinde olabilirler. 

P a r a z i t i n y u m u r t a l a r i n i n b a l i k l a r a geg i§ i : Olgun lial-
kalardan insan veya Carnivor'larin gaitasi ile disari gikan yumurtalar 
15 giin iginde optimum isi derecesinde olan sulara eri§tikleri taktirde 
etrafi cillium'lu epithelliumlarla gevrilmi§ olan 6 tipik kancali Onchosp-
here; serbestge yiizebilecek Coracidium lialini alir. Larvalar bu hali ile, 
Cyclops veya Diatomas gibi Copepoda'lar tarafindan alimrlar. Bunlarin 
sindirim sistemlerinde larvalarin kirpikleri zail olur ve bu birinci ara 
konakginm beden bo§luklarina gegerler. Buralarda 10-20 giin iginde 
Procercoid §eklini alirlar. 20 den fazla tatli su balik nev'i bu larva igin, 
ikinci arakonakgi gorevi yapar. Bu suretle tatli su baliklarinin sindirim 
kanalina alman bu Procercoid'ler, baligin sindirim sisteminden adeie el-
yafi arasina gegerek burada Plerocercoid halini alirlar. Bu Plerocercoid''-
ler bir ila dort hafta iginde invazyon yapabilme yetenegine erisirler. 
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P l e r o c e r c o i d ' l e r i n I n s a n l a r a Gegi§i ve P a r a z i t i n E r g i n 
§ e k l i n i n M e y d a n a g e t i r d i g i I n v a s i o n : Bu nev'i baliklar insanlar 
tarafindan gig veya iyi pi§memi§ olarak alindiktan sonra, paiazit bar-
saklarda 8-15 hafta iginde ergin §eklini alir. Keza Parazitin Plerocercoid 
§eklini ihtiva eden bahklarin, ev hammlari tarafindan "ge/u/Zte" veya 
"ludefish" §eklinde iflenerek yemege hazir hale getirilmi§ balik yemek-
leri, bunu yiyen insanlarin invazyonu olmasina sebep olur. 

D i p h y l l o b o t h r i a s i s ' i n insanlarda klinik olarak goriilen semp-
tomlari; diarrhea, karin agrilari, §iddetli aglik hissi ve cachexia ile beli-
rir. §ekil (76) de D i p h y l l o b o t h r i u m l a tum'un epidemiyolojisi 
§ematik olarak goriilmektedir. 

Galta dokUlen g s l 

§ekil 76. Diphyllobothrium latum'un epidemiyolojisine ait jema 

Su tlriinlerinin Insanlarda Sebep Oldugu 
Enfeksiyonlar 

1 - E r y s i p e l o t h r i x i n s i d i o s a (Erysipelothrix rhusiopathiae) 
i l e E n f e k s i y o n : WOODBINE (1950:24); Erysipelothrix rhusiopat-
hiae veya bunun species'lerinin, tatli su balikiari ile deniz baliklarinin 
derilerini orten mukoz tabakalari iizerinde ve memeli deniz hayvanla-
rmda bulundugunu bildirmiftir. ALBERTSEN ve arkada§lari (1957, 25) 
Kuzey denizi bahkgilari giiney kutbundaki balina avcilarinin ekseriya 
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tromatize olmuf parmak veya ellerindeki inatgi cellulitis'lerinin sebebi 
olarak Erysipelothrix, bir kisim otoriteler ise Corynebacterium genusuna 
ait speeies leri sorumlu tutmaktadirlar. 

2 - S a l m o n e l l a t y p h o s a (Sal. typhi) i le k o n t a m i n a s y o n : 
Salmonella typhosa ile kontamine olan §ehir kanalizasyonlarimn dokiil-
diigii sularin agzinda ya§ayan midye ve istiridyeler, bu bakterilerle kon-
tamine olurlar. TANNER ve TANNER (1953: 212-215) bu bakteriler 
ile kontamine olan istiridyelerin insanlarda Typhus abdominalis'e sebep 
oldugunu kaydetmiflerdir. THORNTON (1952, 173) bundan dolayi, 
bu bakteriler ile kontamine m.idye ve istiridyeler iyi pisirilmeden veya 
boyle deniz sularinda avlanmi§ midye veya istiridyeler DODGSON 
sistemi denen 3 /1.000.000 oraninda aktif klor ihtiva eden sularda 14 giin 
piiiifikasiyon maksadi ile sterilize edilmis deniz suyunda tutulmadan ye-
nirse, insanlara keza Typhus abdominalis'e sebep olabileeegini bildir-
mektedir. 

3 - Cholera e n f e k s i y o n u : SERTER ve BlLGEHAN (1968;88) 
Koleranin intikalinde midye ve istiridyelerin rol oynadigini bildirmek-
tedirler. 

4 - Y ibro p a r a h e m o l y t i c u s ile kontamine deniz iiriinlerinin 
insanlarda enfeksiyona sebep oldugu bildirilmistir. 

5— L e p t o s p i r o s i s : Leptospira'lar baliklann iizerinde ya§adigi igin, 
bunlardan miitevellit leptospirosis'in balikgilik ile ugra§anlara meslek 
hastaligi olarak intikal ettigi ALBERTSEN ve arkada?lan (1957: 25) 
tarafmdan bildirilmistir. 

6 - L i s t e r i k e n f e k s i y o n l a r : GRAY ve KILLINGER (1966; 
369) golde yetiftirilen alabaliklarda Listeria monocytogenes'ten miite-
vellit ve % 50 gibi yiiksek mortalite gosteren bir enfeksiyon tesbit ve 
akar sularda yaifayan Critsiacea'larda keza List, monocytogenes'in izole 
edilmif oldugunu, ayrica tatli sularda yasayau hayvanlarin List, monocy-
togenese'i tafidiklari ve yaydiklarinin bildirilmif oldugunu kaydet-
mislerdir. Bu aeiklamadan anlasilacagi iizere insanlarin; bu enfeksiyon 
etkenini ya suda ya§ayan canlilar araciligi ile veya bunlarin yakalan-
malari esnasinda elde tutmak veyahut da iyi pi§irilmeden yemek sureti 
ile List, monocytogenese ile enfekte olabileceklerini kabul etmek gerek-
mektedir. 

7 - I n f e c t i o u s h e p a t i t i s : RHODES ve Van ROOYEN (1968: 
797) I s t i r i d y e (Ostrea) cspecies'leri ile sert kabuklu Clam (Mercenaria 
mercenariayin Enfectious hepatitis'in insanlara intikalinde rol oynadik-
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larmi bildirmislerdir. Yazarlar Amerika Birle§ik Devletlerinin Atlantik 
Sahilindeki §ehirlerinde gig Clam yiyenler arasinda bir 50k vak'alarin vu-
kua geldigini bildirmislerdir. ZUCKERMAN (1975; 35) Infectious hepa-
titis A'nm en gok goriilen transmission §eklinin baflica insandan insana 
temas suretiyle faecal-oral oldugunu bildirmektedir. Ancak yazar Hepati-
tis B'mn Kan nakli ve kan mamulleri ile de nakledildigini bildirmektedir. 
ZUCKERMAN (1970: 16-41) Karaciger viral hastahklari isimli eserinde; 
infectious ve serum hepatitis'in tarihgesi ile epidemiyolojisinden soz eder-
ken su ve besin maddelerinin sebep oldugu Faecal Kontaminasyonun 
yaygin salginlara yayginligina genis yer vermistir. 

SU URUNLERlNlN INSANLARDA SEBEP OLDU&U 
INTOKSlKASYONLAR 

Bu konuda OMURTAG (1975: 91-100) tarafindan yazilmi§ olan 
Besin Analizleri Kitabinin I. cildinin 91-100 ncii sahifeleri arasinda ye-
terince bilgi verilmi§ olmasi nedeni ile burada tekrari gerekli goriilme-
mi§tir. 
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1) Yumurta muayene kutusunda 

2). Kirilmis 

3). Kati hailanmij 

4). Yagda piririlmij 

§ekil 77: Yumurtalarin muhtelif i§lem uygulanarak derecelenmesine esas alinan 
goriiniimleri 
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YUMURTA 

\umurta denince, gogunluk ile kiimes hayvanlarindan tavuk 
yumurtasi anla§ilir ise de, ordek ve kaz yumurtalari da insanlar tarafin-
dan tiiketilebilirler. 

Amerika Bir. Dev. de perakende satilan yumurtalar, 1) Yumur-
ta muayene kutusunda, 2) Tabakta kirilmi§, 3) Kati ha§lanmi§ ve 
yagda pi§irilmis yumurtalar 4) §ekil 77 de goriildiigii iizere goster-
dikleri §ekillere gore AA; A;B ve C olmak iizere dort derece iize-
rinde kalite ayirimma tabi tutulmuijtur. 

CETVEL 37 

Yumurtamn Kimyaca Yapisi 

Su Protein Yag Kul 

Biitiin yumurta 74.0 12.8 1 1 . 5 1 .0 0 7 
Yumurta sarisi 49.4 16 .3 31 .9 1 . 7 0 7 
Yumurta beyazi 87.7 10 .8 0 .0 0 .6 0 9 

Ilk defa 1899 da Amerika Birle§ik Devletlerinde donmu§ yumurta 
endiistrisi kurulm.u§tur. 1957 de Amerika Birlesik Devletleri yillik don-
mus yumurta iiretimi 175.000.000 kilo olarak bildirilmi§tir. Bu memle-
kette yillik yumurta iiretiminin % 8-8.5 kabuklu; % 6.0 donmu§; % 0.1 
kurutulmuf ve%4.5 oraninda miktari da kulugka igin kullamlmi^tir. Don-
mus halde yumurtada saglanan faydalar; yumurta kalitesinin en iyi 
sekilde muhafaza edilmesinden, metodun ekonomik olmasmdan; Ocak'-
dan Mayis'a kadar devam etmesidir. Donmus yumurta ile ilgili Amerika 
Birle§ik Devletleri standardina gore yumurtalarin % 20 B dereceli ve 
C agirhginda olmalidir. 1957 yilinda Amerika Birle§ik Devletlerinde cari 
olan hususa gore bir kutu iginde 30 yum.urtanin dondurulmus olmasi 
i-^lenmedeki kolayliktan otiirii sanayide on goriilmiistiir. 

Yine bu memlekette yumurtalarin kontrolu Federal liiikiimet ve 
Stade denen Eyalet kontrol otoriteleri tarafindan yiiriitiilmektedir. 
Kalite Kontrolunda; Taze yumurtalar igin; a) hava kesesinin kiigiik 
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olmasi, b) nisbeten az miktar sulu beyaz kisim, c) sari hemen hemen 
yumurtanin ortasinda olmali, d) Sari renk te§ekkiilii etmi§ olacak 
(fakat bu renk koyu olmamalidir), e) kirli veya lekeli, gatlayip akmis 
olmayacak. Kirli yumurtalarin temizlenmesi igin genellikle bunlarin 
35-40 C° deki su, kuvvetli etkiye sahip olmayan deterjan ile siir'atle 
hafifce yikamr, kisa bir siire siiziilmegi miiteakip ticari adi "Lo - Box" 
olan germicidal etkene daldirilir sonra siiziiliir veya hava sevk edilerek 
kurutulur. Yumurta bakteri ve kiiflerin istilasina son derece direngsiz-
dir. Giinkii gerek beyazi ve gerekse sarisi bu mikroorganizmalarin iire-
yebilecegi en iyi bir besiyeridir. Bu neden ile de dayaniksiz yani gabuk 
bozulabilen besi maddesi olarak kabul edilir. Bu neden ile evlerde buz-
lukta muhafaza edilmelidir. Taze ve temiz bir yumurtanin her bir c.c.'si 
200.000 ini gegmeyecek miktarda bakteri ihtiva eder. Achromobacter 
perolans (Hamurcu kiifii) ve Pseudomonas oralis genellikle yumurta 
mikroflorasi mikroorganizmalari arasinda olan mikroorganizmalardir. 
Ancak E. Coli ve Salmonella genuslarina dahil mikroorganizmalar bu-
zada harig tutulm.u§tur.Giinkii bunlarin normal olarak yumurtada bulun-
mamalan gerekir. Bununla beraber, bu mikroorganizmalar yumurta 
kabugunda bulunabilir, ancak yumurtanin iginde asla bulunmazlar. 
Ancak yumurta gatlagi mevcut olur ise veya yumurtanin knildigi esnada 
yumurtanin igine girer.Halbuki Achromobacter perolans yumurta kabugu-
nu penetre ederek, yumurtanin igine girip iiremek suretile yumurtanin 
bozulmasina sebep olur. Bu nev'i yumurtaya hamur i§i i§leyenler kiiflii 
yumurta ismini vermektedirler. 

Y u m u r t a l a r i n S t e r i l i z a s y o n u : Yumurtalar % 0.5 Chlorine 
soliisyonuna 5 dakika daldirildigi taktirde 1. c. c. yumurtada ki mikroor-
ganizma miktari 20-60a kadar azalir. Achromobacter perolans, pasto-
rizasyon islemi ile olmez. Bu neden ile bu i§lem yumurtanin bu bakteri-
den annmasina miiessir degildir. 

Yumurta Pastdrizasyonu: Bu metod ile % 99 luk bir bakter i re-
diiksiyonu temin edilmi? olunur. 

Biitiin yumurta igin 61.1 C° (142 F°) 3 dakika 

Yumurta sarisi igin 61.1 C° (142 F°) 2 dakika 
Yumurta beyazi igin 56.5 C° (134-135 F°) 2 dakika lik i§lem 

uygulamr. 

Yumurta dondurma i§lemi: Taze ve temiz yumurtalar kirilma-
dan once nisbi rutubeti % 90 olan ve isisi 0 C ° ila eksi 6 C 0 arasinda olan 
depoda en az 72 saat tutulur. Bundan sonra yumurtalarin 14 C° deki 
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mahalde, yumurta muayene aygiti ile muayeneleri yapilir. Bu isi derecesi, 
yumurtanin muavenesi esnasinda terlemesini onler. Her bir kaba ii? 
yumurtadan fazla kinlmaz. Bu kirilan yumurtalara koku muayenesi 
uygulanir. Bu yumurta kuma odasimn da isisi bakteri iiremesini onleye-
cek olan 14 C ° de olmalidir. Sonra yumurta hava habbeleri ile kari§tiril-
madan §alazi dagilacak veghile iyice galkanir. Bundan sonra HOBART 
mikzerinde diifiik siir'atte 2 dakika karistirihr. Bu kari§tmlmi§ materyal 
salaz ve yumurta piitiiiciiklerinden annmak igin siiziiliir. Bunlar ya 
sadece yumurta sarisi veya beyaz olarak ayri ayri hazirlanacagi gibi sari 
ve beyaz birliktede olabilir. Bunlara % 1.25 - % 2.5 oraninda NaCl 
veya % 2.5-5 oraninda §eker de ilave edilir. Sonra 2 No. teneke kutulara 
veya istenen agirlikta kaplara konup eksi 40 C° de dondurulur. 

SALYANGOZ 

Yurdumuzda heniiz yeni geli§mekte olan bir besin endiistrisidir. 
Iflenen salyangozlar ba§ta Fransa olmak iizere di§ iilkelere sevkedil-
mektedir. Dogada bulunan salyangozlar, bu i§i kendine kazang yolu ola-
rak segmi§ kimselerce ilkbahar ve yaz aylannda toplanarak, salyangoz 
ifleyen fabrikalaia satilmaktadir. §imdilik salyangozlar doga ko§ullanna 
bagli olarak iirediklerinden yurdumuzdaki fabrikalar ilkbahar ve yaz 
aylannda olmak iizere yilda iki kez gali§maktadirlar. 

Toplanarak fabrikaya getirilen canli salyangozlar temiz suda yikanip 
once kaba tuzla tuzlanip, yikanmayi miiteakip haslaiur, kabuklarindan 
gikarilir ve su buhannda haslamrlar. Ayrica kabuklari da temizlendik-
ten sonra; 2-2.5 metie gap ve 3-4 metre uzunluktaki delikleri havi 
madenden yapilmif doner silindirleie konup burada temizlendikten son-
ra bu kabuklar ayri paketler iginde paketlenerek, i§lenmi§ olan ig 
siimiikliiler ile beraber piyasaya sevkedilmektedir. Yurdumuzun muh-
telif yerlerinde bulunan bu i§letmelere; Istanbul Davutpa§a yolu, Yilanh 
ayazma No. 2 de Benk Ihracat ve Sanayi LTD. §Tl . Salyangoz fabrikasi 
nami ile 1956 yihnda kurulmus olan bir fabrika ornek olarak gosterile-
bilir. 
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BAL 

Ballar; A- Dogal ve B- Yapal olmak iizere ikiye ayrilir. A) Dogal 
ballar: Bitkilerdeki nektar ve diger usareler, arilar tarafindan emilir. 
Emilen bu usareler arilarin biinyelerinde fiziksel ve kimyasal birtakim 
degi§ikliklere ugrarlar. Normal olarak nektar, % 59-93 oraninda su ve 
bu su orani ile de ilgili olarak degi§ik oranda §eker ihtiva eder. Nektar 
ve diger usarelerdeki suyun onemli bir kismi, arilann biinyesine dahil 
olduktan sonra azalir. Balm te§ekkiilii igin zaruri olan bu azali§ once ari-
nin biinyesinde, bilahare de kovanin iginde vukua gelir. Arilann biinye-
sinde balm olu§umu ile ilgili diger bir ozellikte, tesekkiil eden sakkaro-
zun, su gekerek miirci §ekere donmesi olayidir. Bu olaym anlarin biinye-
sinde nasil oldugu heniiz agikhga kavusmamistir. Yalniz bu olayin, ya-
ni sakkarozun miirci §ekere donmesnin, arilardaki invertaz anzimi ara-
ciligi ile oldugu bildirilmektedir. Bu degifim kademeleiinden sonra 
olgunla§ma a§amasina gelen ve berrak bir sivi halini alan salgi; arilar 
tarafmdan, bal mumundan yapilmi§ peteklere doldurulur. Peteklere dol-
durulmu§ olan salginin, bundan sonra artik kovan iginde bal halini al-
mak igin olgunlasmasina sira gelmi§tir. Kovanda suyun ugurulmasi,ari-
lann kanatlarmi siiratle hareket ettirilmeleri sonu meydana gelen hava 
ceryani yardimi ile vukua gelir. Bal olgunlastiktan sonra su orani % 
17-25'e kadar dii§er. Dogal ballar; a- Ci9ek bah ve b- C a m veya orman 
bah olmak iizere ikiye ayrilir. a- Qigek bah; arilar tarafindan gigeklerden 
toplanarak yapilir, b- Cam veya orman ball veyahut yaprak ball veyahut 
da §ebnem bali: Cam biti denen bocekler tarafindan bilhassa gamlarin ince 
yapraklarindan meydana getirilen bal §ebnemlerinin, yine arilar tarafin-
dan toplanarak hazirlanmasi ile olur. Bu nev'i bal, gogebe ariciligm 
yapildigi yerlerde elde edilir. Boylece yazm bitkilerin gigekleri kurdu-
gu zaman, gogmen aricilar, kovanlanni ormanlik mintikalara tafirlar. 
Yurdumuzda; Uludag, Gxildag, Marmaris, Odernis ve Kaz daginda bu 
§ekilde yapilan ariciliga, gogebe aricilik adi verilmektedir. Bazi yazarlar 
ballari; anlarin yararlandiklari bitki isimlerine gore veya ballarm elde 
edildigi mintika isimlerine gore asagidaki §ekilde tasnif etmektedirler. 
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Cigeklere gore yapilan tasnif incelendiginde; Akasya agaglarinin bol bu-
lundugu yerlerde elde edilen ballara, akasya bali; llilamur agaglarinin 
bol bulundugu yerlerde elde edilen ballara, llilamur ball; kir gigeklerin-
den elde edilen ballara, kir bah; gamlik yerlerde gam bitlerinin, gamlar-
da agtiklari yaraciklardan sizan usarelerden yapilan ballara, konifer bah, 
sanuber bah; ferbetgi otu tarlalanndan elde edilen ballara serbetgi otu 
bah gibi isimlerin verildigi goriiliir. Bahn elde edildigi mintika esas ali-
narak yapilan tasnife gore ise ballar; Ankara bah, Bursa bah, Alp bah, 
Macar ball olarak isimlendirilmektedirler. Ballar, uygulandiklari i§lem-
lere gore de degifik isimler ahrlar. Arilar tarafmdan dogal olarak liazir-
landigi sekli ile petekler iginde bulunan ve biinyesinde yabanci hig bir 
madde tutmayan ballara petek ball veya sofra ball denir. Adi isi dere-
cesinde petegin den ayrilmi§ olan bala siizme bal denir. Petek balina, sant-
rifiigasyon gibi mekanik metodlar ve anzimleri tahrip edilmeyecek de-
recede termal iflem uygulanarak veyahut ta giinese arzedilerek elde edi-
len beyaz renkli bala sari bal denir. Bazan petekten ayrilan bal karamelize 
olmayacak bir isi derecesinde lsitilir. Bu zaman bal; sari-esmerimtirak 
veya kirmizi-esmerimtirak renk alir. Bazan da pargalanan petekler kil 
torbalara konup igin deki bal sikilir. Bu bahn rengi sari-esmerimtirak 
veya kirmizi esmerimtirak bir hal alir. Bu nev'i siizme bala, isitilmi§ bal 
adi verilir. 

B - Y a p a l b a l l a r : Yapal bal, Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi'-
nin (1952 : 66-67) yiiriirliikteki; Besin Maddeleri Yiiziigiiniin 345. mad-
desinde; a§agidaki §ekilde lauimlandmistir. Madde 345: Suni ballar; 
Tabi bal olmadigi halde goriiniif ve kivami bala benziyen aromatize 
edilmi§ sakkoroz, ni§asta §ekeri, invert seker ve benzeri suruplardan, 
melastan, elma, armut, incir, gibi fekerli meyvelerin usarelerinden elde 
edilen maddeler ancak suni bal adi altinda veya cins ve men§elerine gore 
"elma ball, armut bah, incir ball... gibi" adlarla satilabilirler. Bunlara 
tabii bal katilmis dahi olsa, yine suni bal adi ile satilir. Arilarin sun'i ola-
rak, §ekerle beslenmeleri sureti ile elde edilen ballarda sun'i bal sayilir. 
Bu tanimlamaya gore sun'i ballar; aromatize dilmif sakkaroz, nifasta 
§ekeri, invert §eker ve bunlarin furuplarindan, elma, armut, incir gibi 
meyvelerin usarelerinden, melastan elde edilirler. Bundan baska §ekerli 
suruplarla beslenen arilar tarafmdan yapilan ballar da sun'i bal olarak 
kabul edilir. Arilar kovanlarmdan itibaren yan gap 5 kilometre mesa-
feye kadar olan mintikadaki gigeklerden bal almak iizere uzakla§abilirler, 
fakat daha fazla uzaga gidemezler. Polatli yolu iizerinde Ankara'ya 
40-50 kilometre mesafede pancar ekimi yapildigindan, buralarda Tarim 
Sava§ Kurumlari habere oldiiriicii ilaglar kullanmaktadir. Bundan dolayi, 
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bu nuntika ariciligi bunlardan zarar gormektedir. Bu zararin kismen 
olsun oniine gegmek igin, uyanik aneilar, Tarim Te§kilatina miiracaat 
ederek, zirai miicadele ilaglari kullanilacaklari zaman kendilerine bildi-
rilmesini istemektedirler. Insektisitlerin kullanildigi esnada gigeklerden 
nektar almakta olan ardar bu i lag aria bula§ir bula§maz hemen o minti-
kayi siir'atle terk ederek kovana donmege ugra§irlar. Bunlardan kovana 
donmege muvaffak olanlar, kendileri araciligi ile kovani da bula§tirirlar. 
Kovana donmege imkan bulamayanlarin imdadina, civardaki kovan 
arkadaslan ko§arlar. Bu suretle onlarda zararli ilaglara bula§mi§ olurlar. 
5 kilometre yan gap igindeki alan dahilinde zirai miicadele yapdmadan 
bir giin evvel aricilar haberdar edildiginde, aricdar o ak§am kovan 
larin kapaklarim kapatarak ertesi giin (24 saat) ardarin kovanda kal-
masmi temin ederler. 24 saat sonra di§ etkiler bu miicadele ilaglarimn, 
ardar iizerindeki zararlarinin tamamen olmasa bile pek gogu giderilmi§ 
olmaktadir. Bu husus aricilikta onemli noktalardan biridir. 

B a l l a r i n f i z i k s e l o z e l l i k l e r i : Dogal ballarin rengi agik sari-
dan koyu sari, esmer, kahverengi ve ye§ile doniik olmak iizere gok 
degisiklik gosterir. Bunlardan altin sarisi renkte olan ballar tercih edilen 
ballardir. Bazan kristallenmek suretiyle bozulmaga yiiz tutan ballar, 
donuk beyaz bir renk alir. Bu hal Dekstrozun kristallenmi§ oldugunu 
gosterir. Bu kristallenme ilerleyerek sonunda bal; donuk beyaz bir go-
riiniif arzeder. Bu renk bozulmu§ bal rengidir. Koku: Ballarin kokusu 
genellikle o mintikamn gigek florasi ile ilgili olarak degisiklik gosterir. 
Mesela; Ha§haf, tiitiin ve pamuk mintikalanndan elde edilen ballarda 
agir bir koku mevcuttur. Ege'nin pamuk ve tiitiin yeti§tirilen minti-
kalanndan elde edilen ballarinda bu hal mii§ahede edilmektedir. Bu ise 
ballarda aranan aroma eksikligine yol agmaktadir. Bunlardan ba§ka 
ballarda bir de arizi kokulara te§adiif edilmektedir. Bu hal balm iginde 
bulundugu ortamin kokusunu hemen emmesinden dolayi olmaktadir. 
Bazi ahvalde de ballara, aromasi kaybolacak derecede termal islem 
uygulanir. Bu nev'i ballar artik kendine has koku ve rayihayi muha-
faza edemezler. Lezzet: Tabiati itibari ile tatli lezzette olan bal, fer-
mentasyona dugar olduktan sonra ek§imsi bir lezzet aln. Bu hal ek§iligin 
derecesine gore, balin bozulmak iizere veya bozulmuf oldugunu gosterir. 
Ozgiil agirlik: Saf olan yerli ballarmuzin ozgiil agirliginin 1.400 - 1.430 
arasinda oldugu bildirilmektedir. Refraktif indeks: Saf olan yerli bal-
lanmizin refiaktif indekslerinin 1.4810 -1.4930 arasinda oldugu TETIK 
(1968: 64) tarafindan bildirilmektedir. Bal febneminin Abbe Refrak-
torametresi ile 40 santigrad derecedeki Refraktif indeksinin 1.4882-
1.5017 arasinda oldugu kaydedilmektedir. Buna gore, bal ile bal 
sebneminin Refraktif indeksleri arasinda kesin bin farkin mevcut 
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bulunmadigi goriilmektedir. Polarize lfiga kar§i Reaksiyonu: Dogal 
bal,polarize i§igi inversiyondan evvel ve sonra sola gevirme ozelligini 
gosterir. Yani optikge aktiftir * 

B a l i n K i m y a s a l y a p i s i : Arilar tarafindan gigeklerden toplanan 
§eker; ham §eker karakterindedir. Bu ham §ekerin biiyiik bir kismi arimn 
biinyesinde inverte edilir. Bundan da anla§ilacagi iizere bal; konsantre bir 
invert §eker soliisyonudur. Fakat bu soliisyon; en ziyade friiktoz ve 
degi§ik miktarlarda da sakkaroz, dekstrin, albuminli maddeler, ferment -
ler, mum, renkli maddeler, aromatik maddeler, organik asitler, mineral 
maddeler ve nihayet bitki dokularina ait elementlerden miite§ekkildir. 
Balm pH si 3.2 - 4.2 dir. 

YOLLHASE ve THYMIAN (1951, 278)'a gore balm terkibi: Su % 20 
(Ortalama), Invert §eker % 70-80, Sakkaroz, % 5'e kadar, §erkerden 
ari kuru madde % 5 ve daha yukari, Organik asitler % 0.1 - 0.2, Azotlu 
maddeler % 0.3 ve daha yukari, Dextrin % 1.5, Kiil % 0.1-0.35, Serbest 
asid (Formik asit % 0.1, Tayin edilemeyen maddeler % 4 diir. 

* Bir maddenin iginden gegen polarize i§mlarin titre§im diizlenimi eger o madde tarafindan 

<;evrilir ise, o madde optik^e aktiftir. Optik olarak aktif olan organik bir maddenin optik aktivi-

tesi;santimetre cinsinden standard bir uzunlugu dolduran ayni maddenin belirli bir yogunlukta-

ki ijftzeltisinden geijen polarize Na lginlarimn + 2 0 santigrad derecedeki <;evirme a^isi olarak bil-

I 
dirilir. Optik aktivitenin kaynagi, asimetrik olan - (J - atomudur. Yani bir cismin mole-

I I 
kiiliindeki bir - C - atomu iizerinde dort muhtelif atom veya grubu bulunursa, o maddenin da-

I 

ima sag veya sol ?ekli mevcut olur. Diger bir deyim ile dort muhtelif atom veya herhangi 

bir grubu tajiyan bir-C- atomuna asimetrik C atomu dendigi ve boylece de asimetrik olan C I 
atomunun optik faaliyetin kaynagini tejkil ettigi hakkmda daha onceki simflarda bilgi edinil-

mi§tir. Optik faaliyet canli varhklarda hayati aktivasyon sonu, sag veya sol olarak meydana gel-

mektedir. Ayni maddedin sentetik olarak elde edilmesi halinde optik(;e aktif olmayan (Racem) 

jekli elde edilmektedir. Qiinkii sentetik olarak elde edilen maddede te§ekkiil edecek olan sag ve 

sol jekil miktarlari birbirine ejittir. Boylece birbirlerini yok ederler. Bunlardan sag veya sol §ek-

linden birisi pek az farklilik gosterse dahi, yine de optik^e faal olamaz. Halbuki canli varliklarin 

meydana getirdigi ayni bir organik madde, onu meydana getiren canhnin nev'ine gore daima o 

maddenin ya sag veya sol $eklidir. Buna ornek olarak siit asidinin sag ve sol jekilleri gosterile-

bilir. 

O 

C - O - H 

0 

// 
C - 0 - H 

H - C - O - H H - O - C - H 

H - C - H H - C - H 

H 

Sol siit asidi 

H 

Sag siit asidi 
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Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi'nm Besin Maddeleri ile ilgili Tii-
ziik (1952: 67) hiikiimlerinde "Madde 346: Siiziilmii§ tabii ballarda su 
miktari en 90k % 22 yi, kiil miktari % 0.5 'i, sakkaroz miktan % 8'i geg-
memelidir". kaydi bulunmaktadir. UGAN (1950:150); bahn terkibin-
de bafliea % 65-82 glikoz, % 17 - 25 su, % 1 -8 sakkoroz, % 0.5 - 2 azot-
lu maddeler, % 0.1 - 0.5 madeni maddeler ihtiva ettigini kaydetmektedir. 
AYGUN (1940: 547); ki§in sun'i olarak beslenen ardarin yaptiklari veya 
§eker fabrikalan civarinda yetiftirilen kovanlardan elde edilen ballar-
da, kami§ veya panear §ekeri (Sakkaroz) nin bulundugu bildirilmektedir. 
Ancak sakkaroz oraninin ortalama olarak % 1-3, en fazla % 8 olabilece-
gini, % 10 dan fazia sakkarozun bulunmasimn, o bahn hileli oldugunu 
gosterdigini kaydetmektedir. JAKOBS (1951: 460) balda % 8 den fazla 
sakkarozun mevcudiyetinin; ardarin §eker kami§mdan elde edilmif sak-
karoz ile beslenmi§ olduklarmi ve bahn olgunla§mami§ veya sakkaroz-
la hilelendirilmif oldugunu gosterdigini bildirmektedir. AYGUN (1940: 
547), balin; vitamjnden zengin oldugunu, ancak KESKIN (1959:516) ise 
balda pek az A vitamini ve A vitamini miktarindan daha da az B2 vi-
tamini bulundugunu, ba§kaca vitaminlerin bulunmadigini kaydet-
mektedir. Bazi yazarlar bahn; Riboflavin, pantotenik asit, C ve K vita-
minlerini ihtiva ettigini bildirmektedirler. Balda bulundugu bildirilen mi-
neral maddeler; sodyum, potasyum, kalsium, kiikiirt, fosfor, demir, 
bakir, manganez, magnezyum'dan ibarettir. Baldaki fermentler ise; 
invertaz, katalaz ve diyaztaz olmak iizere ii? adettir. Balin terkibindeki 
unsurlar ve bunlarin orantilari, anlann besinlerini tedarik ettigi bitki 
florasi ile ilgili olarak degi§iklik gosterir. 

BALLARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR 

Ballarda en onemli bozulma mikroorganizmalar tarafmdan mey-
dana getirilmektedir. Osmofilik maya veya bakteriler ile meydana gelen 
kontaminasyon sonu, ballar kristalize bir hal alir. Halk arasinda buna 
§ekerlenme denir. Bu nev'i §erkelenmi§ bal; tabii goriiniif ve rayihasini 
kaybetmi§ oldugundan bozulmu§ olarak kabul edilir. Baldaki mikroorga-
nizmalarin esas kaynagi gigeklerin nektarlari ve bizzat bah yapan arilar-
dir. FRAZIER (1958: 76) mikroorganizmalardan mayalarm, nektar 
ve arilarin barsak muhtevilerinden; bakterilerin ise, keza anlann barsak-
muhtevilerinden bala intikal ettigini bildirmektedir. Bahn ihtiva ettigi 
su miktarinin % 25 den fazla olmamasi gerekmektedir. Balin glucose 
ve levulose'dan miite§ekkil olan §eker muhtevvisi ise % 70-80 gibi yiik-
sek bir orandadir. Bundan dolayi balda bozulma meydana getirecek mik-
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roorganizmalarm, Osmofilik karakterde olmasi gerekmektedir. Bilindigi 
gibi osmofilik mikroorganizmalar §eker orani yiiksek olan ortamlarda 
giigliik gekmeden iirerler. Penicillium ve Mueor speciesleri gibi kiiflerin 
balda pek yava§ olarak iiredikleri bildirilmif ise de, pek 50k kiif balda 
iireyememektedir. Ballarda bozulmaya sebep olan osmofilik mikroor-
ganizmalar daha ziyade mayalardir. Zygosaccharomypes genusuna dahil 
olan Z. mellis. Z. richteri, Z. mussbaumeri veya Torula (Cryptococcus) 
mollis gibi species'ler ballarda bozulmaya sebep olan osmofilik maya-
lardir. Ballarda iireyen pek 50k maya, laboratuvarlarda ayni §eker kon-
santrasyonunda iireyememektedirler. Mayalarin, ayni yiiksek orandaki 
§eker konsantrasyonunda iireyemedikleri halde balda iiremelerini agikla-
mak amaci ile bazi teoriler one siiriilmu§tur. 1- Bal tabiaati itibari ile 
higroskopik oldugundan yiizey kisimlari suyu geker ve dip kisimlarina 
kiyas ile sulu bir kivam alir. I§te burada maya iiremeye ba§lar ve kisa 
bir siire iginde bu osmatik basmci yiiksek olan ortama adapte olur. 2-
Glikozun kristalizasyonu sonu §eker meydana gelir. tki mlekiil glikoz bir-
le§ip seker yaparken bir molekul su terkeder ki bunun neticesi olarak 
dii§iik konsantrasyonda bir §eker solisyonu tegekkiil eder. 3- Maya ile 
kontamine olmu§ ballarda bu maya zamanla bu yiiksek osmatik basinca 
adapte olarak bal iginde iiremeye ba§lar. Genellikle mayalarm balda 
iireyebilmesi igin su oramnin % 21 olmasi gerekir. Mayalarin balda iire-
yerek fermantasyon meydana getirebilmeleri igin gok kerre bir kag ay 
gibi uzun bir zamana ihtiyag vardir. Fermentasyon mahsulii olarak genel-
likle CO2 alkol ve volatil olmayan asitler tesekkiil eder ki, bunlarda bala 
fena koku verir. Bu fermantasyon da ekseriya siyahlanma ve kristalle§-
me ile iftirak eder. Amerika Birle§ik Devletlerinde pastorize edilmeden 
piyasaya arzedilen ballar gogunlukla lokal ihtiyaglar igin ve az miktar-
dadir. Bundan dolayi da, bu nev'i ballar uzun bir siire bekletildiklerinde 
kristallenmekte ve zamanla osmofilik mayalar tarafindan bozulmaya 
dugar olmaktadirlar. Amerika Birlesik Devletlerinde ticari amagla 
piyasaya siiriilen ballar genellikle (71-77) santigrad derecede bir kag 
dakika pastorize dedilmektedirlr. Fakat ballarin pastorizasyonu igin 
71 santigrad derece de lsitildiktan sonra derhal (32.2 - 38) santigrad 
derecede sogutulma i§lemi tavsiye edilmektedir. FRAZIER (1958: 
159); ballarin kimyasal olarak rezervasyonu igin Sodium benzoate'inda 
teklif edildigini fakat fazla uygulama alam bulmadigini bildirmektedir. 

BALLARA YAPILAN HlLELER 

Ballar bilindigi iizere bitkilerdeki nektar ve sakkarin salgilarinin bal 
arilan tarafindan toplanip petekte modifiye edildikten sonra saklanan 
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iistiin degerde bir besin maddesidir. Bal Levorotatori ozellikte olup, % 
25 den fazla su, % 0,25 den fazla kul ve % 8 den fazla sakkoroz tutma-
malidir. Balm esas unsuru daha once de bildirildigi iizere; dextroxe, 
levulose ve az miktarda saccharhose ile birlikte pek az miktarda mine-
ral madde, proteinler, waks, pollen ve bazen de mannitol ve dextrinler 
ihtiva eder. Balm bu terkibi, arinm besleni§i ile ilgili olarak degi§iklik 
gosterir. Ancak Amerikan ballarinda saccharose % 8 den fazla olmasi 
halinde bah yapan annin §eker kami^indan yapilmig feker ile beslendigi 
ve balm olgun olmadigi veya hileli oldugu kabul edilmektedir. Fakat 
genellik ile ballar; ticari glikoz, melas §urubu, ticari invert §eker §uru-
bu, nisasta, un jelatin kitre zamki, boya maddeleri, mineral invert §eker 
§urubu, nisasta, un, jelatin kitre, zamki, boya maddeleri, mineral mad-
deler ilave edilmek sureti ile hilelendirilirler. Ayrica yazin §ekerli su ile 
beslenen arilann yapmi§ oldugu bal da hileli bal olarak kabul edilir. Bal-
lara yapilan hileler arasinda ticari glikozun ilave edilmesine sikga rast-
lanmaktadir. Ticari glikoz: Almanya'da patates, Amerika ve Ingiltere'de 
misir nisastasmdan elde edilir. Bundan dolayi da buna misir §urubu (Mi-
sir §ekeri) veya patates §urubu (§ekeri) da denilmektedir. Glikoz, alti 
karbonlu bir mono sakkarid olup, ni§astanm tam.amen hidrolizi sonu 
meydana gelir. Ticari glikoz belli bir tertibi olan bir madde degildir. 
Bundan dolayi, ticari glikozu; Erythrodextrin gibi yiiksek dekstrinler 
ile dekstroz ve maltoz gibi §ekerlerin bir karifimi olarak tanimlamak 
daha dogru olur. Genellik ile Dextrose da denen D-glucose ile Ticari 
glikoz'un ikisinin bir biri ile kari§tirilmamasina burada i§aret etmek 
yerinde g6riilmii§tiir. Ticarette, misir ni§astasi 18-20° Be yogunlugun-
da olacak §ekilde sulandirilarak H2S04 veya HCI ile muamele edilir ve 
ni§astanin hidrolizi igin 21-22 kgr. (40-45- pound) gibi yiiksek basing 
altmda lsitilir. Bu suretle ni§asta; dekstroz veya ara maddesi olan dekst-
rin ve maltoza donecek vegliile hidrolize olur. Bu iflem sonunda artik 
ni§asta hidrolize edilmi§ oldugundan iyot ile reaksiyon vermez, yani 
artik mavi renk te§ekkiil etmez. Bu i§lemden sonra sivi; Na2 CO3 
ile pH 4,8-5.2 ye ayar edilip, filtre edilir ve aktive edilmif komiir ile 
dekolore edildikten sonra 39° - 46° Be ye kadar suyu ugurulur. Bu su-
retle meydana gelen Ticari glikoz; dekstrinler ile maltozun ve dekst-
rozun bir karifimi olup, §effafdan sari veya agik esmere kadar degi§ik 
renk gosterir. Saf bal dekstrin ihtiva ettiginden her hangi bir balda 
dekstrin'in tesbiti bir §ey ifade etmez. Dogal olan bir baldaki dekstrin 
belli bir dereceye kadar hidrolize edildigi taktirde Erythrodextrin unsu-
runun ortaya gikmamasi gerekir. Ancak ticari glikoz ilave edilmek sureti 
ile hilelendirilmis olan ballar; hidrolize edilecek olurlarsa, glikoz'un hid-
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rolizi sonu Erythoredxtin meydana gikar. Ancak gok ender ahvalde bala 
ilave edilmis olan ticari glikozun hidrolizi sonu ortaya gikmasi beklenen 
Erythrodextrin'in tamanu kaybolmuf olabilir ki bu da bu deneyin de-
gerini diifiirmektedir. Fakat buna ragmen Erytbrodextrin'in tayini es-
nasindan yiiriiyerek, ballara ilave edilmis olan ticari glikozun tayin ve tes-
biti kabil olmaktadir. Buna Erythrodextrin Deneyi denmektedir. 
Bala yapdan diger bir hile de, ticari invert §eker ilavesidir. Sakkaroz; 
terkibine su almak suretiyle hidrolize oldugu mono sakkaridlerine ayrilir. 
Buna, sakkarozun I n v e r s i o n ( d e v r i l m e ) nu denir. Bu hidroliz olayi; 
Disakkaridlerin, sulu asitle kaynatilmasi ile Formiil (4) de goriildiigii 
gibi disakkarit kopriisiiniin goziiliip, mono sakkaritlerine hidrolize edil-
mesi sonu vukua gelir. §oyle ki : 

C12 H22 Oi l ~t~ H2O C9 H j2 O 9 4" C9 H]2 Oq 

Sakkaroz -f- Su Gliikoz -f- Friiktoz 

Formiil (4): Disakkarit kopiiisiiniin goziilmesi 

Burada sakkaroz polarize Na lsingmi saga gevirirken yani Dext-
rotatory [(d-) v (+ ) ] iken, hidrolizden sonra bu istikamet sola doner. 
Yani Levorotatory [(1-) = ( + ) ] olur. Bundan dolayi bu olaya (inver-
sion, devrilme) denir. Bu suretle inversion ile elde edilen gliikoz ve friik-
toz kari§imina da "invert §eker" denir. Bahn esas unsurlanndan biri ve 
ba§licasi invert §ekerdir. Bal, terkibindeki invert fekerden dolayi optik 
rotasyon aktivitesine sahiptir. Yani polarize i§mi sola gevirme yetegi-
ne sahiptir. ki bu da bahn levorotatory denen ozellikle oldugunu gosterir. 
Bal analizlerinde polarizasyon 1- Dogrudan dogruya (Direkt) polari-
zasyon ve 2- Invert polarizasyon olmak iizere iki §ekilde uygulanir. 
1- Direkt polarizasyonda: a- Hemen (gecikmeden) direkt polarizas-

C - CH2.OH H OH - C - CH2OH 

I I I \ 
H - C O - C C = 0 OH - C - H \ 

I I I \ 
H O - C - H H - C - O H H - C - OH \ 

I O | I O 
H O - C O H - C - O H I + H 20 O H - C - H + H - C - O H 

I 
C - OH 

I 
H - C 

H - C - O H 

H - C 1 H - C - O H H - C 

I I I 
C - H2.OH H - C - O H H 

I " I 

C - H2.OH C - H2OH 

a - Glikoz Fiiktoz Glikoz Friiktoz 

Sakkaroz 

(Kami§ §ekeri) 

Formiil 5. Disakkarit kopriisiiniin agik formiilde goziilmesi 
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yon, b- Sabit direkt polarizasyon, c- Mutarotation ve d- 87 santigrad 
derecede direkt polazirizas} on olmak iizere dort §ekilde olur. 2- Invert 
polarizasyon ise; a- 20 santigrad derecede ve b- 87 santigrad derecede 
olmak iizere iki §ekilde yapdir. Amerika ile Meksika, Kiiba ve Haiti'ye 
ait saf ballar iizerinde yapdan denemelerden elde edilen maksimum, 
minimum ve ortalama degerler cetvel (38) ile cetvel (39) degosteril-
mistir. 

CETVEL 38 

Kiiba, Meksika ve Haiti ballanna ait muhtelif polarizasyon degerleri 

Maksimum Minimum Ortalama 

Direkt polarizasyon' 
Hemen 
Sabit 
Birotation (Mutarotation) 
87 C° 

— 22.90 
— 24.15 

3.55 
+ 17.00 

— 6.05 
— 8.50 

0.00 
+ 3.20 

— 13.34 
— 14.52 

1 . 1 8 
+ 10.31 

Invert Polarizasyon 
20 C° de 
87 C° de 

— 26.07 
+ 15.40 

— 8.86 
2 .86 

— 16.22 
+ 9.08 

Fark 28.93 22.77 25.30 

CETVEL 39 

Amerika Birle§ik Devletlerine ait ballarin muhtelif polarizasyon degerleri 

Maksimum Minumum Ortalama 

Direkt Polarizasyon 
Hemen — 21.90 + 3 .70 — 11 .24 
Sabit — 24.80 — 0.30 — 14.73 
Birotation (Mutarotation) 11 .60 1 .40 3.49 
87 C° de + 23.70 + 0 .50 + 10 .15 

Invert Polarizasyon 
20 C° de — 29.26 — 1.32 — 19 . 16 
87 C° de + 23.21 + 0.66 + 7 .91 
Fark 33.55 23.32 27.07 

Sakkaroz; Feliling ayricini kaynama derecesinde indirgemez, yani 
rediikte (irea) etmez. Fakat ayni sakkaroz, sulu HC1 ile lsitilmagi miite-
akip NaOH ile kalevilendirildikten sonra Fehling ile lsitilir ise Fehling 
ayracini irca (rediikte) eder. £iinkii burada sakkoiozun hidrolizi sonu 
invert §eker olan gliikoz ve friiktoz husule gelmif olur ki bunlar da indir-
gen karakterdedirler. Arimn biinyesinde invertaz anzimi araciligi ile 
meydana gelen bu olayda, sanayideki gibi bir takim ara maddeler tegek-
kiil etmedigi igin, sun'i olarak invert §eker ile hilelendirilmif olan bal-
lardaki tabii invert §eker ile bu sun'i invert §ekerler birbirinden tefrik 
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edilebilmektedir. Ticarette invert §eker imali esnasinda, imalatla ilgili 
olarak invert §eker meydana gelirken, pek az miktarda furfural veya deri-
vat lan ile kontamine olur. Balda bu substanslarin tespit edilmesi halin-
de, bala ticari invert sekerin ilave edilmi§ oldugu anla§ihr. Bu da FIE HE 
Deneyi veyahut da Anilin test ile tayin edilmektedir. Ancak bazi fabri-
kalar invert §eker imali esnasinda inversion i§lemini; anzimler veya CO2 
gibi zayif asitlerle yaparak, furfurol te.fekkiiliiniin oniine gegmektedirler. 
Genellikle balda invert §eker, yakla§ik olarak % 60 gibi yiiksektir. Bal 
inversion'dan e w e l ve sonra levorotatory'dir. Daha once bildirilmi§ 
oldugu iizere bal Diastase anzimi ihtiva eder. Ancak bu anzim isi ile 
tahrip edilir. Saf bal eger, Diastase anziminin pargalanacagi isi derece-
sine kadar isitilmami§ ise Diastase anzimi ihtiva eder. Bu anzimin 
tahrip edilecegi dereceye kadar isi i§lemi uygulanmi§ ballar ile, tabii 
olmayan ballar, Diastas anzimini ihtiva etmezler. Balda bu anzimin 
mevcudivetinin tespiti; bahn, saf veya isitilmami§ bal oldugunu gosterir. 

§URUP, MARMALAT YE RECELLER 

§urup; sadece §eker veya §eker ve glikoz kari§iminm meyveusare-
sine ilave eailip kaynatilmasi suretiyle elde edilen bir besin maddesidir. 

Marmalat; bir kag veya bir ge§it meyvamn ezilip, sadece §eker veya 
sadece giikoz veyahutta glikoz ve §eker kari§imi ilave edilip, uzun bir 
siire kaynatilmasi sonu, elde edilen kivamli bir besin maddesidir. 

Regel; ya§ veya kuru haldeki meyvelerin ig kisimlan veya kabuklari 
veya giil gibi kokulu bitkiler yapraklarinm §eker, glikoz veya seker ile 
kaynatilmasi suretiyle elde edilen bir besin maddesidir. 
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A 

Abdominal agri 62 

Abortus 14, 54, 61 

Abortus Bang - Ring - test 80 

Acliirus lineatus 141 

Achromobacter 42, 100 

Achromobacter lipolyticum 93 

perolans (Hamurcu kiifii) 253 

Aci bakla 75 

Acidophilic bakteri 33 

Actinobacillus mallei 64 

Actinomyces 41 

Actinomyces bo vis 111 

Actinomycosis 111 

Acute 122 

Acute catarrhal icterus 124 

gastroenteritis 124 

mastitis 91 

systemic phase 122 

Agik akciger tiiberkiilozu 126 

Adeno virus 123, 124 

Adenylic 9 

Adi krizantem 121 

Aerobacter 43, 82, 100 

Aerobacter aerogenes 91 

Aeromonas 60 

Aerytrycke 100 

Akciger paranchymasi 246 

tuberculosu 93 

Alabalik (som bahgi) 158 

Albumin 93 

Albuminoid 81 

Alcaligenes 93 

Alcaligenes florescens 98 

metalcaligenes 93 

viscosus 93 

I N D E X 

Aldehide 47 

Aldrin 206 

Alfa 11 

Alfa laktoz 84 

Allium ursinum (ayi sarmisagi) 75 

Alman tipi mortadella 26 

Alternaria 104 

Amino acid 101 

Amylase 96 

Anabantidae 244 

Anasarca 245 

Ancliuso officinalis (tibbi sigir dili) 74 

Angler 138 

Anisotropic 8 

Anorexia (i§tahsizlik) 12, 65, 66, 124 

Anthrax (dalak) 52, 111 

Antibakteriyel substanslar 45 

Anti - neuratic vitamin 11 

Anti - oksidan 82, 84, 99, 101 

Antioksidan - oksijen - zincir reaksiyonu, 84, 

102 
Antipellegral faktor 12 

Aphtha contagiosa 68 

epizootica 68, 74 

Aphthous fever 68 

Aphtha vesicul'ii 68 

Artemisio absinthium (pelin otu) 75 

Aspergillus 104 

Asya kolerasi 126 

A§uvadis (conchylium cockle) 164 

Ate§ 53, 62, 124 

Atipik pneumonia 53, 65, 66 

Atrophia 244 

Auromycine 244 
Autolysis 47 

Autooxidation 38 
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B 

Bacillary dysentery (basilli dizanteri) 123 

Bacillus 40, 104 

Bacil. aerohemophilus 104 

amarus 104 

anthracis 52, 111 

aurantius 41 

enteritidis 61 

cereus var. fluorescens 41 

lutens 41 

mycoides 93 

circulans 93 

coagulans 93, 104 

laterosporus 93 

mesentericus var. flavus 41 

panis 104 

polymyxa 93 

pumilis 93 

var. parvus 41 

subtilis var. aterrimus 41 

globigii 41 

suipestifer 61 

thermophilus 104 

viridiglaucescensces 41 

Bact. erythrogenes 85, 93 

linens 93 

salmonis pertis 60 

Bacteriyel intoksikasyon 122 

Balik nefsi (sperm) 137 

Barbunya (Mullus barbatus) 138, 146 

Basilli dizanteri 123, 126 

Bajlangig devresi (induction periodu) 99 

Batch holder process 86 

Benekli kopek baligi (spotted dogfish) 149 

Berlam (Merlussius melussius) 138, 146 

Beriberi 11 

Beshenstvo 106 

Besin enfeksiyonu 49, 125 

Besin intoksikasyonlari 49, 121 

Besin zehirlenmesi 45, 46, 92 

Beta 11 

Beta hemolytic streptococcus 122 

Beta laktoz 84, 85 

Betaine 15 

Beyaz (Edirne) peynir 89 

Beyin 245 

Biotin 15, 85 

Biphasic meningoencephalitis (BME) 109 

Birinci ara konakgi 245 

Bockwurst 25 

Bogaz enfeksiyonlan 122 

Bratwurts 25 

Brucellosis (unduland fever) 53, 118 

Brucella abortus bang 53, 80, 119, 120, 121 

epidemileri 99 

ringtest 120 

Brucella melitensis 53, 119, 121 

ovis 53 

suis 53, 119 

Bucca 122 

Bulimus fuchsianus 244 

Butomuas (Hasir oto) 74 

Butyric 81, 96, 98 

Bythinia longicornis (Alicinma longicornis) 
244 

C 

Cachexia 245, 248 

Calsium caseinate 98, 120 

Cancer 127 

Candida lipolytica 98 

pseudotropicalis 93 

Capric 96 

Caproic 96, 98 

Caprylic 96 

Carnitine 9 

Carnoisine 9 

Carotene 11, 74 

Caseine 102, 120 

Catalase 9, 85, 96 

Cathode ljinlari 36, 37 

Catarrhal sarilik 124 

Centipoise 78 

Central European Encephalitis (CEE) 108, 
109 

Ceratomyxa masospora 161 

Cerebrum (beyin) 135 

Ceritliidea cingulata microptera 245 

Cervelat 31 

Cestod 49, 247 

Charbon 52, 111 

Chelaria imbricata (Hausktill turtle) 131 

Chelonia imbricata 166 

Chlamidia 66 

Chlamiadiaceae 66 

Cholecalciferol 13, 14 

Choline 15 
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Cholin inositol 85 

Choloramphenicol 39 

Cholortetracyline 39 

Choromobacterium 40 

Chrom. ianthiunum 40 

iodinium 40 

violaceim 40 

Chromogen bakteriler 74 

Chrysantheum vulgare (adikrizantem) 75 

Citrate 104 

Cladosporium 104 

Cladosporium herbarum 12 

Clam 129, 163, 249 

Clonorchiasis 242 

Clonorchis sinensis 244 

Clostridium 41 

Clostridium botulinum 121 

botulinum stam 62 A sporlari 37 

botulinum stam 213 B sporlari 37 

butyricum 93, 105 

lentoputrescemus 105 

nigrificans 41, 105 

pasterianum 105 

putrefaciens 93 

sporogenes 44, 93, 105 

welchii (Clost. perfiringens) 45, 93 

Coccus 104 

Coliform grubu bakteriler 87 

Convulsion 13 

Colon 136 

Copepoda 247 

Coracidium 247 

Corynebacterium diphteria 126 

pyogenes 91 

Cowpox 106 

Coxackie viruslan 123, 124 

Craw fish 246 

Cray fish 246 

Creatine 9 

Crustacea 130, 159, 217, 249 

Cryptoxanthine 11 

Ciizzam 56 

Cyclops 247 

Cyrinidae 244 

Cyprinoid = Gold fisli 242 

Cyst 50 

Cyticerc 49 

Cyticercus bovis 49 

cellulose 50 

Cytochrame 8, 9 

Coxiella 65 

Coxiella burneti 65, 110 
? 

(Clupea sprattus) 156 

(Jamuka baligi 159 

(vayir peyniri 89 

Qivisiz kalkan 135, 143 

(Jokelek (Kesmik - Lor) peyniri 89 

£omlek peyniri 89 

D 

Dalak 111 

Dalgali humma 53 

Deliydrocholesterol 14 

Deniz Kaplumbagasi (Chelonia inydes) 165 

salyangozu 165 

salyangozu (Littorina deriwinle) 131 

salyangozu (Periwinkle) 30 

tekesi 160 

Depression 66 

Dermansizhk 62 

Desquamation 242 

Dextrose 261 

Diarrheae 12, 62, 123, 245 

Diastase 85 

Diatomas 247 

Difteri (Diphtheria: Ku§ palazi) 100 

Dil (Dere pisisi) 132 

Dil peyniri 89 

Diphtheria 126 

Diphyllobothriasis 247 

Diphyllobothrium latum 248 

Diyafragma 246 

DI - UZ (Low Temperature-Long Time = 

Diisuk lsi-Uzun zaman) 87, 110 

Domuz kizih 64 

Dublis bay 27 

Ductus biliferi 242 

Ductus biliferi epithelium 242 

Ductus choledochus 244 

Duodenuma 244, 246 

Diilger baligi (John Dory) 147 

Domuz brucellosisi 119 

E 

Echinococeus 50 
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Echinococcus granulosis 50 

ECHO viruslar 123, 124 

Ekstrapulraoner 94 

Enfeksiyoz hepatitis 124 

Enteric fever 124 

Encephalitis 109 

Endocarditis 126 

Enterococcus 43 

Enterotoxigenic 121 

Enterotoxigenic staphylococcus 121 

Entero toxin 12], 122 

Enterovirus 123 

Epidemic jaundice 124 

Epidemik sarilik 124 

Eritilmi; tereyag (sade yag) 88 

Ergo sterol 14 

Erysipelas (yilancik) 122 

Erysipelotrix 64, 249 

Erysipelotrix rhusiopathiae 248 

Erysipelotrix insidiosa rhusiopathiae 64 

Escallop 129 

Escherichia 43, 82, 100 

Esherichia coli 91, 116, 253 

Esmer karides 159 

Ethylgallate 224 

Ethylendiaminc 104 

F 

Far eastern russian 108 

Farmer cercat'i 31 

Febris undulans 53 

Fecal kontaminasyon 123 

Fe?es 123 

Fener baligi (Lophius piscatorius: Agler) 140 

Fenol 37, 43 

Ferriprotoporfirin 9 

Fievre aphthouse 68 

typhoide 124 

Flavobacterium 40 

Flavobacterium agualite 93 

Flounder 135 

Fluoride 104 

Fokal suprasyonlar 126 

Folic acid 15, 85 

Follicular hyperkeratosis 11 

Formaldehide-Resistance 97 

Formaldehide-Sensetive 97 

Formide inexorabilis 67 

Food and mouth disease 68 
Frank cirrhosis 244 
Frizzie 34 

G 

Gania 11 

Gamma 151111 36 

Gaster 136 

Gastroenteritis 111, 122, 125 

Gastrointestinal 46, 63 

Gefullte 248 

Geotrichum candium 81, 98 

Glactasc 85 

Glaktoz 85 

Glanders 64 

Glandula mainmalis 88 

Globulin 8, 84 

Glossitis 12 

Glukoz 14 

Glutelin 81 

Glyceride 10 

Glycine (Glycocoll) 82 

Glycogen 9 

Gobiidae 244 

Graff jeneratorii 126 

Granulomatous 111 

Gri kirlangnj (Tringle gurnardus) 148 

Giimii? (Atherina preobyter) 138, 156 

H 

Halibut (Hippoglossus vulgaris) 141 

Hamsi (Engraulis encrosicolus) 138, 156 

Hematogen enfeksiyin 93 

Hemolytic staphylococcus 122 

Hemophilus 54 

Hemoprotein 9 

llepatomegalia 59, 66, 245 

Hexandro hexahydro benzene 9 

Hexose (Glukoz ve glaktoz) 84 

Hexosphosphate 9 

Heterophyais 245 

Hcterophyes lieterophyes 245 

High temprature-Short time (HT-ST) 110 

Holsteiner 31 

Holsteiner cervalati 31 

Hua ningpoensis 244 

Hua toucheana 246 

Humre 64 
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Hundswuth 67, 106 

Hususi pastorize tereyagi 88 

Hususi tereyag 88 

Hildaverdi otu 

Hydatic 50 

Hydro-Cullusose 24, 28 

Hydrophobia 67, 106 

Hydrophobia virus 67 

Hyphae 43 

Hyperthermia 66 

Hypochromic anemia 13 

1 

Icterus 59, 74, 124, 245 

Induction periodu 101 

Infectious hepatitis 123, 124, 249 

Infective hepatitis 121 

Influenza 65 

Inosinic 9 

Inositol 9 

Inositol phosphatide 9 

Intermitant 66 

Interstitial pneumonitis 65 

Intestinum 136 

Intoxication 122 

Iodinin 40 

Irritation 245 

Isotropic 8 

Istakoz (Homarus vulgaris) 159 

Ixodes persulcatusl09 

Ixodes ricinus 109 

t 

Ikinci ara konakgi 245 

luce barsak 245 

Iri karides 159 

Iri karides zokasi 127 

Istavrit (Traehurus trachurus) 137, 153 

Istiridye 163, 249 

Iyonizan i§m 36, 38 

J 

Johne hastahgi 69 

K 

Kalkan (Rhombus maximus) 138, 112 

Kalp adelesi 245 

Kan dola§imi 245 

Kaplumbagalar 56, 165 

Karacigerde cirrhosis 245 
Kara humma 124, 125 
Ka§ar peyniri 89, 93 
Kazein 81 
Kedi baligi 149 
Kefal 138 

Kefal (Mugil: mullet) 157, 245 
Keler (Monkfish) 140 
Kemp korfezi kaplumbagasi 166 
Kerevides 159, 161 
Kcton 47 

Kihg (Xiphias gladius) 138, 154 
Kirmizi alabalik (Salmon front) 159 
Kirmizi kirlangig (Trinpla curculus) 118 
Klinikman meme tuberculose 93 
Kolera (Cholera: Asya kolerasi) 123, 126, 249 
Kolyos (Scomber colias) 13, 88 
Koyunlann sigrama hastahgi (Louping-ill) 

110 

Komiir baligi 144 
Kriyofilik mikroorganizma 40 
Kronik basilli dizanteri 91 
Kronik mastitis 91 
Kuchpocken 106 
Kuduz 67, 106 

Kyasanur orman hastaligi 140 

L 

Lactation 11 

Lactobacillus 90, 94 

Lactobacillus casei 15 

enzymothermophilus 94 

thermophilus 94 

Lactase 85, 86 

Lactoflavin 74 

Laktalbumin 84 

Laktoglobulin 84 

Laurie 96 

Lecithin 79, 82, 99 

Leptospira 63 

Leptospira canicola 63, 124 

hoys 63 

grippotyphosa 63, 124 

hepdomadis 124 

interohaemorrhagia 63, 124 

pomona 63, 122 

Leptospiral enfeksiyonlar 123 

Leptospiral sanlik 63, 124 

Leptospirosis 63, 122, 127, 249 
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Leueonostoc 94 

Lien 57, 136 

Lingua 88 

Linoleic 10, 96 

Lipase 85, 96, 103 

Lipase aktivasyonu 97 

Lipolysis 98 

Listerellosis 60 

Listeria monocytogenes 60, 249 

Listeric infection 60, 249 

Listeriosis (Listerellosis) 60 

Lubster: Humeraus wulgaris 127 

Lopliocercous cercariae 242 

Louping-ill 110 

Low Temperature-Long time (LT-LT) 116 

Luile fish 248 

I.ut't'r (Potamus saltatrix) 137, 157 

Lyssa 67, 106 

Lyssavirus 67 

M 

Mahmuzlu kopek baligi (spiket dogfish) 150 

Malta fever 53 

Malta hummasi 53, 119 

Mankafa 64 

Mastitis 91, 111, 121 

Maul und Klauen Sevche 68 

Medulla spinalis (cordo spinalis) 135, 145 

Megaloblastic anemia 15 

Megrim 132, 135 

Meme actinomycosis'! I l l 

Meme tuberculos'u 93, 94 

Meningitis 126 

Meningo encephalitis 109 

Meningo pneumonitis 67 

Mercan (pagellus erythrinus) 138, 147 

Mereurialis annua (bir senelik yer feslegeni) 74 

Merlanos (Merlangus vulgaris) 133, 144 

Mersin baligi (Acipenser sturio) 157 

Metacercaria 245, 246 

Methemoglobin 40 

Methionine 15 

Mettwurst 26, 35 

Mezit baligi (gadus acglefinus) 133, 138, 144 

Micrococcus 39, 40, 104 

Micrococcus caseolyticus 104 

melitensis 54, 119 

Midye 163 

Mihalig peyniri 89 

Milk solids and fat 89 

Milzbrand 111 

Miyogawanella psitacci 66 

Mucor 43, 104 

Mucor speciesi 260 

Mukosa membrana 102 

Molluska 130, 163 

Molva molva (ling) 145 

Monet metal 101 

Monkfish 138 

Mononuclear leucocvtosis 60 

Morina (gadus morrhua) 133, 143 

Mortadella 27, 32 

Mullus barbatus (Harbunya) 132 

Musculus 7 

Mussel 129 

Mutfak tereyagi 88 

Mya arenaria 164 

Micobacterium 54 

Micobacterium avium 55, 56, 57 

bovis 54, 56, 58 

cheloni 56 

fortuitum 56 

Leprae 56 

Lepraemurium 56 

Marinunx 56 

microti 56 

paratuberculosis 56 

phlei 56 

piscium 56 

smegmatis 56 

thamnopheos 56 

tuberculosis 56, 58 

tuberculosis typus bovinus 54, 111 

tuberculosis typus humanus 54, 

Myo albumin 8 

Myofibril 7 

Myohemoglobin 40 

Myogen 8 

Myosin 8 

Myracidium 244 

Myristic 10, 96 

Myxovirus multiforme 69 

N 

Nausea (Bulanti) 124 

jXefritis 64 
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Neisseria 54 

Nephrops liorvegieus 177 

Newcastle hastaligi 69 

Newcastle virusu 69 

Niacin 14, 85 

Nicotinic acid 12 

Nitrilo triacetate 104 

Nitrose myohemoglohin 28 

Nonsupratif abseler 246 

NorveQ meziti (Sebastes norvegicus) 114 

0 

Oesophagus 122 

Oliara 59 

Oleic 10, 96 

Oleinase 96 

Orchitis 54 

Oris 88 

Orkinoz (Thunnus thynus) 154 

Ornithodorus megnini 53 

Ornithosis 66 

Oropharengeal 123 

Opisthorchiasis 241, 242 

Opisthorchis felineus 241 ^ 

Ostcomyehtis 126 

Ovarium 137 

Oxalate 104 

Oxidase anzimi 96, 102 

Oxidation 47 

Oxytetracline 39 

Oyster 129 

O 

Odem 245 

P 

Palamut (sarda sarda) 151 

Palmitic 10, 96 

Pantothenic acid 13, 85 

Para amino benzoic acid 85 

Parafossarulus inancliouricus (P. striatulus) 

244 

Paragonimus westermani 245 

Paranchym degeneration 244 

dokusu 246 

Para nitrophenol 87 

Paratifo 123 

Paratyphoid fever 123, 125 

Pasteurella aviseptica 59 

equiseptica 59 

multocida (Past, septica) 59, 68 

muriseptica 59 

pluriseptica 59 

pseudotuberculosis 59 

suiseptica 60 

tularensis 59 

Pellegra 

Pembe karides 159 

Penicillium 104, 260 

Penicillium nodatum 85 

roquefort 98 

Pepperoni 27, 34 

Pericarditis 66 

Perihepatitis 66 

Periton 246 

Periton bo|lugu 246 

Peripheral neuritis 11 

Peritonitis 66 

Pernicieus anemia 15 

Peroxidase 9, 85, 96, 118 

Pharynx 122 

Phosphatase 85, 96, 116 

Phosphotase anzimi 116 

Phospho creatine 9 

Phospholipid 79 

Phrynoderma 11 

Picorna 123 

Pichia membrane faciens 93 

Pirenella conica 245 

Piriiic bronz 101 

Pisi baligi (Pleuronectes limanda) 132, 141, 

224 

Plerocercoid 247 

Pleuronectes platessa 141 

Pleuronectidae 135 

Pleuropneumonia 74 

Pneumoenccphalitis 69 

Pneumonia 64, 126 

Pneumonitis 66 

Poliomyelitis 123 

Poliovirus 123 

Pollak (Pollacliius pollacbius: Polack) 145 

Polygonum fagopyrum (kara bugday) 74 

aviculare (goban deynegi) 74 

Preputium 56 

Procercoid 247 
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Prodigiosin 40 

Prolamin 81 

Proliferation 242 

Protease 43, 85, 96 

Protease anzimleri 103 

Proteolysis 102 

Proteolytic 94 

Protolytic anziinler 102, 103 

Proteis 43, 44, 100 

Pruritis 64 

Pseudomonas 40, 41, 93, 99, 103 

Pseudomonas aeroginosa 74, 91 

avalis 253 

fluorescens 40, 93 

fragi 93, 98 

genusu 40 

indigofera 40 

nigrifaciens 40, 93 

putrefaciens 93 

syncyenea 40 

viscosa 93 

Ptomain 44 

Pulmo 57 

Pulmoner 64 

Purine 9 

Putrefaktif anaerop No: 3679; 37 

bakteriler 45 

prodiiksiyonlar 44 

Pyloric caeca 136 

Pyloris 136 

Pyridoxal 12 

Pyridoxainine 12 

Pyridoxine 12, 85 

Q 

Q hummasi 65, 110, 118 

R 

Rabia 106 

Rabbia 106 

Rabies 67, 106 

Rabies virus 67 

Radappertization 38 

Radurization 39 

Rage 67, 106 

Ravia 106 

Rectum 136 

Reductose veya shardinger 85 

Ren 57 

Respiratory - Enteric - Orphan - Grubu (REO) 
110 

Rhabdovirus 67 

Riboflavin 12, 85 

Ribose 12 

Rickettsiales 65 

Ricketsiaceae 65 

Rigormortis 8, 20 

Ringa 133, 137, 155 

Ruam 64 

Russian spring - summer encephalitis 108 

Rusya'mn tlkbaliar - Yaz Encephalitis'i 108 

S 

Salmonella 46, 253 

Salmonella aerytricke 121 

bovis morbificans 62 

cholerasuis 61, 62, 126 

derby 126 

dublin 62, 111 

cnteritidis 61, 111, 126 

newpart 62 

paratyphi 123, 124 

schccttmiilleri 121, 123 

suipestifer 61, 121 

typhimurium 61, 123, 126 

typhosa 121, 124, 249 

Salmonellosis 61, 111, 249 

Salmonidae 244 

Salolase 96 

Sarcinina 40 

Sarcocystis 51 

Sarcocystis miescheriana 51 

tenella 51 

Sarcocystine 51 

Sarcoplasma 8 

Sarcosporidiosis 51 

Sardalya (Sardina pilchardus) 137, 155 

Scarlatina 105, 122, 127 

Scarlet fever 127 

Semisulcospira amurensis 245 

Semisulcospira libertina 245 

Septicemia 126 

Septik bogaz iltihaplan 123 

Serratia 40 

Serratia cutirubrum 40 

Serratia marcescens (Bact. prodigiosum) 40, 
98 
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Shigella 62, 63, 126 

Shigella boydii 126 

dysenteriae 126 

flexneri 126 

sonnei 63, 126 

Shigellosis 62, 123, 126 

Sigir gigegi virusu 106 

Sigirlarm leptospirosisi 63 

Sinagrit (Pagrus vulgaris) 138 

Siyah Morina (PoIIachius virens) 144 

Siyah pollack 144 

Skarhit 13 

Solea vulgaris 141 

Splenic fever 52, 111 

Splenomegalia 59, 66, 67 

Sporocyst 244 

Sporotrichum carnis 43 

Stadium exitationis 68 

melancholicum 68 

paralyticus 68 

Staphylococcus 44, 46, 91, 122 

Staphylococcus albus 122 

aureus 122 

Staphylococcus besin intoxication'u 121 

Staphylococcus besin zehirlenmesi 121 

Staphylococcus enfeksiyonlar 121 

Streptococcus 91, 94, 121 

Streptococcuc agalactia 122 

equisimilis 122 

haemoliticus 127 

liquefaciens 104 

thermophilus 90 

uberis 122 

Steptococcal enfeksiyonlar 121, 123 

Stomatitis epizootica virusu 68 

Su meuseli enfeksiyonlar 58 

Superficial necrosis 245 

§ap 68 

§arbon 111 

Seytan minaresi (Whelk) 165 

T 

Taenia 49 

Taenia saginata 49 

solium 50 

Taeniasis 49 

Thermoduric 94 

Thermophylic 94 

Thermophylic bakteriler 94 

Thiamin 11, 85 

Thiara (tarebia) granifere 246 

Tindalizasyon 240 

Titreme 62 

Tollwut 67, 106 

Tollwutvirus 67 

Torula 85 

Torula cremoris 85 

sphaerica 85 

Total solid 80 

Toxoplasma gondii 52 

Toxoplasmosis 52, 122 

Torbide deneyi 87 

Trichinella spiralis 28, 50 

Trichinosis 50 

Trimethylamine 102 

Trimethylamine kokusu 102 

Tuberculin 115 

Tuberculization 58, 115 

Tuberculosis 54, 105, 111, 126 

Tuberculosis abseleri 246 

enfeksiyonu 92, 111 

typus bovinus 111 

Tulareamia 49, 58 

Tulum peyniri 89 

Typhoid fever 124 

Typhus 105 

Typus abdominalis 105, 123, 124 

bovinus 111 

humanus 111 

U 

Ultra - High temparature 118 

Ultra - Sonic pasteurization 118 

IJlusal Hidatidos Dernekleri 51 

Uskumru (seber seomer) 138, 152 

Uzak Dogu Ensefalitisi 88 

t) 

Ubikiiter 56 

tjltraviole 39 

Uric acid 9 

V 

Variola vaccine 106 

Vatoz (Raia clavata) 139 

Venus mercenaria 164 



Y M C E ^ O ^ 

Vesica fel 136 

Vibrio cholerae 126 

Vibrio comma (V. cholerae) 126 

Vibrio El-tor (V. comma var. haemolyticus) 

126, 249 

Vibrio foetus 64 

Violacein 40 

Vitamin A 10 

lit (Thiamin hydrochloric!) 11 

fi2 12, 74 

Bfi 12 

C 13 

D 13 

D2 14 

D, 14 

E 14 

G 74 

K 14 

Volatil 85 

Vomitus (Kusma) 124 

W 

Weil hastahgi 63 

X 

Xerosis 11 

Y 

Yabani tav§an hastahgi 59 

Yag globiilleri 98 

Yagsiz kuru madde 80 

Yato-Byo 59 

Yengeg 159 

Ycsi I bozulma 45 

Ye§il kaplumbaga (Cheloria mydes) 166 

Yilan baligi (Migri: Conger) 150 

Yumurta dondurma islemi 253 

Yumurta pastorizasyonu 253 

Yiiksek lsi-Kisa zaman (YI-KZ) 116 

Z 

Zincir reaksiyonu 82, 102 

Zoonoz 48 

Zygosaccharomyces genusu 260 

Zygosaccharomyces mellis 260 

mussbaumeri 260 

richteri 260 

if , * 

I 

1 

o<j-
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N 



Can Y t e o Y 

Fiyati: 133 TL. 
Ogrencil?re: 111 TL. 


