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“G›da konusunda bilimsel, anlaş›l›r ve
yenilikçibak›şaç›s› ilekamuveözelsek-
törde liderlik vasf›n› koruyarak güncel ve
kullan›labilir bilgiyi halk sağl›ğ› ve toplum
refah›içinsunmakt›r.”

“Kuruluş kanunumuzdanald›ğ›m›zgüçileulu-
salveuluslararas›bilgipaylaş›m›naaçık,yenilik-
çi, rehber, lider veuzmanbak›ş aç›m›zla kaliteli
ve sayg›nbilimsel yay›nlar› bilimdünyas›ndaait
olduğu hakl› yere getirmektir. Sağlanan katma
değertoplumsalrefah,halksağl›ğ›vemilliekono-
miyönündendeğerlendirildiğindesürekliiyileştir-
meyeaç›kveyenilikçibiryaklaş›mlaseçkinder-
gileraras›ndayeralacakt›r.”

Misyonumuz

Vizyonumuz
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ÖZET
OsmanlıDevletindemezbahalarlailgiliilkdüzenlemeler,FatihSultanMehmettarafındanyapılmışancakizle-

yenyıllardamezbahalarınteşkilatyapısındameydanagelenbozulmalar,devletinmezbahalarüzerindekikontro-
lünügiderekzayıflatmıştır.Ondokuzuncuyüzyılsonlarındanitibarenveterinerhalksağlığıçalışmalarıkapsamın-
da,modernveumumibirmezbahayapılmasınayönelikdüşünceleringündemegelmesinerağmengerçekleştiri-
lengirişimlerdenuzunyıllarsonuçalınamamıştır.Bununlabirlikte,II.Meşrutiyet’inilanındansonrakonuileilgili
yaşanan gelişmeler, umumi mezbaha inşaatı çalışmalarına ivme kazandırmış ve 1919 yılında Türkiye’nin ilk
modern ve umumi mezbahasının temelleri atılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yılında faaliyete başlayan Karaağaç
Mezbahası,toplumsağlığıveülkeekonomisiaçısındanolduğukadarhalksağlığıalanındaveterinerhekimliğihiz-
metlerini de öne çıkaran kurumlardan biri olmuş ve 1984 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu çalışmada,
KaraağaçMezbahası ile ilgili saptanabilen yenibilgilerin, veterinerhekimliği tarihi açısındandeğerlendirilmesi
amaçlanmıştır.

Anahtar sözcükler: KaraağaçMezbahası,veterinerhalksağlığı,veterinerhekimliğitarihi.
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GİRİŞ
Osmanlı Devletinde ilk mezbahalar “salhâne”

adıylaFatihSultanMehmettarafındankurulmuştur.Bu
dönem, şehir içinde yasaklanan hayvan kesiminin,
Yedikule’deinşaolunan33adetsalhânedeyapılması-
na ve devlet tarafından belirlenen şartlara tabii tutul-
masınakararverilmiştir.Busalhânelerinherbirinuma-
ralandırılarak,İstanbul’unbelirlibölgelerine,askeribir-
liklere ve saray ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. Daha
sonrakiyıllardaYedikuledışındakesimyerlerininkurul-
mayabaşlamasıileFatihtarafındankurulanbuteşkilat
yapısı dağılmaya başlamıştır (Akçay, 1965, Türkhan,
2006).Tanzimat’ınilanındansonra,ticaretvesanayide
kullanılan gedik sisteminin1 1866 yılında bozulması
sonucunda, devletin mezbahalar üzerindeki kontrolü
tamamen ortadan kalkmış, şehir içinde hemen her
kasapdükkanınınyanındaveyaarkasındasağlıkkoşul-
larına uygun olmayan özel mezbahalar açılmıştır2

(OsmanNuri,1924,Rızaİsmail,1923a).

Diğer taraftan, Türkiye’de modern belediyecilik
çalışmaları kapsamında halk sağlığıyla ilgili yasal
düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeler arasında
yer alan, 5 Ekim 1877 tarihli “Dersaadet Belediye
Kanunu”nagöre,sokaklardayapılanhayvankesiminin,
belediyetarafındanuygungörülenyerlerdeinşaedile-
cek mezbahalarda gerçekleştirilmesi öngörülmüş,
mevcutmezbahaların isehıfzısıhhakurallarınauygun-
luğu şart koşulmuştur. Ancak, uygulamada görülen
yetersizliklervekasaplarbaştaolmaküzerehayvansal
ürün ticareti yapanesnafdangelen tepkilernedeniyle
bu düzenlemelerden etkili bir sonuç alınamamıştır
(Melikoğlu,2012,Seyitdanlıoğlu,2010).Bununlabirlik-
te,gelenekselniteliktaşıyansalhânelerinveözelmez-
bahalarınkaldırılarak,İstanbul’unetsarfiyatınıkarşıla-
yacak modern ve umumi bir mezbaha yapılması

düşüncesi,ilkkezbudönemgündemegelmişveyak-
laşıkelliyılboyuncakonuylailgiligirişimlersürdürülm-
üştür(Aydın,2010,OsmanNuri,1924).

Bu çalışmada, Türkiye’de modern ve umumi bir
mezbaha kurulması için gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda,1923yılında faaliyetebaşlayanKaraağaç
Mezbahası ile ilgilisaptanabilenbilgi,belgeve fotoğ-
rafları gün ışığına çıkarmak ve konuyu tartışmaya
açmakamaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Çalışmanın ana materyalini, Atatürk Üniversitesi

Kütüphanesi Seyfettin Özege Kataloğu, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı ve Milli
Kütüphaneden elde edilen kaynaklar oluşturmuştur.
Ayrıca çalışma bulguları, BaşbakanlıkDevlet Arşivleri
Genel Müdürlüğünün Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet
ArşiviBölümünlerindensağlananilkelkaynaklarlades-
teklenmiştir. Yapılan araştırmalarda, Karaağaç
Mezbahası ile ilgili ulaşılabilen kaynakların, özellikle
mezbahanın kuruluş süreci ve ilk faaliyet yıllarına ait
olduğubelirlenmiş,çalışmadabukaynaklardanedini-
lenbilgilerdeğerlendirilmiştir.Orijinalbelgelerinkünye
bilgileriveaçıklayıcıekbilgilerdipnotlardagösterilmiş-
tir.ÇalışmadaincelenenOsmanlıcakaynaklardansağ-
lananbilgilerinmetiniçerisindekullanımındagünümüz
Türkçesine uygun sadeleştirmeleri yapılmıştır.
Çalışma, medikal tarih araştırmalarında uygulanan
analiz ve sentez yöntemleriyle değerlendirilmiş, konu
kronolojikolarakelealınmıştır.

Bulgular
Karaağaç Mezbahasının kuruluş süreci 

Ondokuzuncuyüzyılsonuveyirminciyüzyılbaş-
larındaİstanbul’damodernveumumibirmezbahainşa
edilmesine ilişkin çeşitli girişimler gündeme getirilmiş

ABSTRACT
IntheOttomanState,thefirstregulationsrelatedtoslaughterhousesweremadebyFatihSultanMehmet.

Thedeteriorationoftheorganizationalstructureofslaughterhousesinthecourseoftimeeventuallyledtothe
progressiveweakeningofthecontrolofthestateovertheseinstitutions.Despitetheexpressionofanintention
tobuildamodernpublicslaughterhouseforpublichealthpurposes,attemptsfailedtorealizethisforlongyears.
Nonetheless,developmentsthatoccurredduringthesecondconstitutionalistperiodacceleratedtheeffortsto
buildapublicslaughterhouse,resultinginthelaunchoftheconstructionworkofthefirstmodernpublicslaugh-
terhouseinTurkeyin1919.TheKaraağaçSlaughterhouse,whichbegantooperateinthefirstyearofthenewly
establishedTurkishRepublicandremainedoperationaluntil1984,functionedasoneoftheleadinginstitutions
ofthecountryintermsofnotonlypublichealthandnationaleconomy,butalsoveterinaryservices.Thepresent
studywasaimedattheassessmentofnewlyacquiredinformationontheKaraağaçSlaughterhousefromthe
viewpointofthehistoryofveterinarymedicine.

Key words: Historyofveterinarymedicine,KaraağaçSlaughterhouse,veterinarypublichealth

1Gedik sistemi: Osmanlılar zamanında esnaf ve sanatkârlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, kalite kontrolü yap-
mak ve esnaf içinde tekelleşmeyi önlemek için kurulmuş olan sistem veya bu sistem içinde kazanılan çalışma yetkisidir. Bu sis-
teme göre, Osmanlı şehirlerinde kişilerin, istedikleri ticaret ve sanat alanlarında çalışabilmeleri için belirli yeterlik ve şartları taşı-
maları zorunlu tutulmuştur.

2Osman Nuri (Ergin) Bey (1924),  Meşrutiyet’in ilanından önce sadece İstanbul’da 1260 kasap dükkanının olduğunu bildirmiş,
ancak bu dükkanların kaçında hayvan kesiminin yapıldığı belirlenememiştir
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isedebaştasiyasigerekçelervemaddisıkıntılarnede-
niyle konuya ilişkin bir adım atılamamıştır. (Osman
Nuri, 1924). Osman Nuri (1924), Karaağaç
Mezbahasının kuruluşuna temel oluşturan asıl girişi-
min,OperatörDr.Cemil (Topuzlu)Bey’in ilkBelediye
Başkanlığı döneminde gerçekleştirildiğini bildirmiştir.
Cemil(Topuzlu)Bey,1913yılındaİstanbulşehrinintüm
et ihtiyacını karşılayabilecek modern bir mezbahanın
inşaveişletmeimtiyazıiçinuluslararasıbirmüsabaka
açmıştır.MüsabakayakatılanAlman,Fransız,İngilizve
Belçikakökenlişirketlerinteklifleri,döneminilerigelen
mühendis, mimar ve veteriner hekimlerinden oluşan
bilimselveteknikbirkomisyontarafındandeğerlendi-
rilmiştir.Değerlendirmesonucunda,Parisumumimez-
bahalarıişleticisiM.EmilKamus’untemsilettiğişirket-
le sözleşme yapılmasına karar verilmiştir. Sözleşme
maddelerinegöremezbahanın,toplam224.545m2’lik
biralaniçindeistimlakbedelidahil18milyonFrank’a
malolması;mezbahainşaatının2yıldatamamlanması;
işletme imtiyazının 40 yıl olması ve hasılatın yarısının
belediyeye verilmesi kabul edilmiştir (Aydın, 2010,
İstanbul Belediyesi Karaağaç Kurumları Yıllığı, 1955,
OsmanNuri,1924).Ancakdahasonra“Vilayet Meclis-i
Umumisi”3 tarafındanyapılanitirazlarveBirinciDünya
Savaşı’nın patlak vermesi, sözleşmenin uygulamaya
konulmasınıengellemiştir.

BirinciDünyaSavaşısırasındahükümetinöncelik-
liamacı,ordununihtiyaçlarınıkarşılamakolmuş,ordu-
yaettedarikindebulunabilmekiçinbelirligünlerdeve
mezabahalarda hayvanların kesimine izin verilmiştir.
Bu amaçla, hayvan kesiminin, sadece hükümetin ve
belediyeninuygungördüğüyerlerdeyapılmasınakarar
verilmişveİstanbuliçindekimezbahalarkısmentasfiye
edilerek sayıları 147’e indirilmiştir. Daha sonra, 11
Nisan 1918 tarihinde yayımlanan “Damızlığa veÇifte
Elverişli Hayvanat-ı Bakariye Vesairenin Suret-i
MuhafazasıHakkındakiKanun”un4,3.maddesindeyer
alan“Şehirvekasabalardamezbaha ittihazolunacak
mahaller belediye sağlık heyeti veya tabibi raporuyla
tayinolunurvetayinolunanmezbahalardanbaşkayer-
lerdehayvankesimikesinlikleyasaktır”hükmüuyarın-
ca, hayvan kesiminin, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde
bulunan 22 mezbahada yapılması öngörülmüştür
(Osman Nuri, 1924, Topcubaşı, 1946). Ancak
Belediyenin idaresine bırakılan bu mezbahalardaki
sağlıkvehijyenkoşullarının,savaşvemütarekeyılların-
dadahadakötüleştiğibildirilmiştir(İstanbulBelediyesi
KaraağaçKurumlarıYıllığı,1955).

BelediyeBaşkanlığıgörevine5Mayıs1919tarihin-
detekrargetirilenCemilPaşa,modernmezbahayapı-
mınıyenidenelealarak,konuyla ilgiliçalışmalarıbaş-
latmıştır.Bununlaberaber,birtaraftanİşgalKuvvetleri

Kumandanlığının baskıları, diğer taraftan daha önce
mezbahainşaveişletmeimtiyazıverilmişolanFransız
şirket ileyapılansözleşmeşartlarınınyerinegetirilme-
mesiüzerineFransaDevleti’ninOsmanlıHükümetine3
milyonFranktazminattalebindebulunması,mezbaha
yapımına ilişkin işlerin hızlandırılmasını sağlamıştır.
Cemil Paşa, bu duruma bir çözüm getirebilmek ve
mezbaha yapımına ayrılacakbütçeolanaklarını azalt-
makamacıylamezbaha inşasınınBelediye tarafından
sınırlı olanaklarla gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Kısabirsüresonra,KaraağaçMezbahasınınçekirdeği-
ni oluşturan plan ve projeler (Şekil 1), Veteriner
BakteriyologRızaİsmail(Sezginer)Bey’inAlmanya’da
bulunduğusıradamezbahalarüzerindeyaptığıincele-
melergözönünealınarak,MimarVedatBeytarafından
hazırlanmıştır(İstanbulBelediyesiKaraağaçKurumları
Yıllığı,1955,OsmanNuri,1924).

Tazminat talebine verilen cevapta, daha önce
kabuledilenprojeninhayatageçirilebilmesi içinenaz
5-6yıllıksüreyeveyüksekbirbütçeyeihtiyaçolundu-
ğu,şehiriçindekimezbahalarınkapatılmasıdolayısıyla
dahadüşükbütçelibaşkabirprojenin7aydatamam-
lanmaküzereManizadeHacıHüseyinEfendi’ye ihale
edildiğiifadeedilmiştir.Ayrıca,imzalanansözleşmede
yer alan “mezbahanın Belediye tarafından yapılması
durumundahiçbirhakiddiaedilemeyecektir”madde-
sigereği,istenentazminatınyasalbirtemeledayandı-
rılamayacağı bildirilmiştir (İstanbul Belediyesi
Karaağaç Kurumları Yıllığı, 1955, Topcubaşı, 1946).
Bunun üzerine, mezbahanın inşaatına Haliç’in
Karraağaçmevkiindebaşlanmış,27Kasım1919 tari-
hinde temel atma töreni yapılmıştır. Ancak, izleyen
günlerde, umumi mezbaha yapımına karşı çıkan
kasapların verdiği tepkilerin artarak devam etmesi,
mütarekeyıllarındagörülenyoklukvemaddiimkânsız-
lıklar ile mezbahanın yapım aşamasında karşılaşılan
sıkıntılar5 nedeniyle Karaağaç Mezbahasının açılışı

3Vilayet Meclis-i Umumisi: İl Genel Kurulu
4Düstur, II.Tertip, 10. Cilt, s.497-498.

5Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tarih: 09 Ra 1340 (10.11.1921), Dosya No: 98, Gömlek No: 15, Fon Kodu: DH.UMVM

Şekil 1: 1931 yılında Karaağaç Mezbahasının pla-
nını gösteren harita
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ertelenmişvebudurum,Cumhuriyetdöneminekadar
devametmiştir(Aydın,2010,Rızaİsmail,1923b).

Karaağaç Mezbahası ve ilk yıllardaki faaliyetleri 

Karaağaç Mezbahasının (Şekil 2) resmi açılışı,
Cumhuriyet’in ilk İstanbul Valisi Haydar (Yuluğ) Bey’in
gayretleriile12Temmuz1923tarihindegerçekleştirilmiş-
tir(Şekil3)(Akçay,1965,Aydın,2010).Mezbahada,biri-
si sığır, ikisi koyun kesimine ayrılmak üzere üç kesim
salonu6;koyunvesığırlarınbarındırılmasıiçinağılveahır-
lar; kesim salonları, ağıl ve ahırları temizlemek üzere
gerekli olan su deposu ile suyun kullanımını sağlayan
tesisatvemakinedairesininyapımınaöncelikverilmiştir
(Rıza İsmail,1923b,Topcubaşı,1946).Bununlabirlikte,
mezbaha alanında, kesim salonlarının içinde ayrılmış
bağırsakveişkembeyerleriilesıcakvesoğuksutertiba-
tınıiçerenbanyoalanları,ayrıcaidarebinası,laboratuvar,
büfeveyemekhanenindemevcutolduğubildirilmiştir.

Alman modeli örnek alınarak inşa edilen kesim
salonları, ilketaptagünlük2binkoyunve120sığırın
kesimiyapılacakşekildedüzenlenmiştir.Koyunvesığır
salonları hemen hemen aynı tarzda inşa edilmiştir.
Salonlarda,kesilenhayvanlarınderisininyüzülmesive
diğerişlemleriçinyerdenbellibiryüksekliktebulunan
ve üzerine çengeller asılan demir sütunlar yapılmış,
büyükağırlıklarıkaldırmakiçinmakaralar,kesilenetle-
rinkurutulmasında isevantilatörlerkullanılmıştır (Şekil
4-5).Mezbahanınsudüzeneği,denizsuyu,kuyusuyu
veiçmesuyuolacakşekildeüçeayrılmış,tatlısu,tuzlu
suveyedeksuyundepolanmasınısağlayansantrifüjlü
makinelerden yararlanılmıştır. Yine, büfe ve makine
dairesiarasındaküçükbirbinaolarakinşaedilenlabo-
ratuvarda,analizlerinyapılabilmesi içingereklidüzen-
lemelergerçekleştirilmiştir.AyrıcaValiHaydar (Yuluğ)
Bey’in sayesinde mezbaha laboratuvarının Avrupa
mezbahalarındakikadar iyidüzeyde teknikdonanıma
sahipolduğubildirilmiştir(Rızaİsmail,1923b).

İzleyen yıllarda, mezbaha donanımın daha da
geliştirilmesi ve artan et ihtiyacının karşılanabilmesi
amacıyla Prof. Dr. Hulki Erem ve eski Belediye
Veteriner Müdürü Esat Evsen’den oluşan bir ekip,
mezbahalar üzerinde incelemeler yapmak için
Avrupa’yagönderilmişvebelirleneneksikliklergideril-
meye çalışılmıştır. Bu amaçla, soğukhava tesisleri ile
günlük50tonbuzyapmakapasitesindekibuzfabrika-

Şekil 2: Karaağaç Mezbahasının genel görünüşü

Şekil 4: Karaağaç Mezbahasının sığır kesim salonu

Şekil 3: Karaağaç Mezbahasının kuruluş günlerin-
de çekilmiş bir fotoğraf. Vet.Hek.Bakteriyolog Rıza
İsmail (Sezginer) (oturanlardan soldan sağa birinci)  ve
İstanbul Valisi Haydar (Yuluğ) Beyler (oturanlardan sol-
dan sağa üçüncü)

6Sonraki yıllarda domuzlar içinde bir kesim salonu yapılmış, domuz hastalıkları için ayrıca veteriner hekimler görevlendirilmiştir.
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sıişletmeyeaçılmış(1925);canlıhayvanpazarıvepay-
yeri7 yapılmış (1926); et satış salonu ve idare binası
inşaedilmiş (1931);mezbahacivarındayeralanhazi-
neyeaitarsanınİstanbulBelediyesitarafındansatınalı-
narak mezbaha alanına katılması sağlanmış (1932)8;
kesilenetlerinsatışyerlerineuygunbirşekildeulaştırıl-
maları için gerekli olanmodern araçlar temin edilmiş
(Şekil6)(1939)9;ayrıcaişkembe,paça,bağırsaktemiz-
leme yerleri, otopsi salonu, krematoryum ve gerekli
diğer donanımlar zamanla tamamlanmıştır10,11

(İstanbul Belediyesi Karaağaç Kurumları Yıllığı, 1955,
Topcubaşı,1946).

KaraağaçMezbahasınınaçılışınıtakipedenilkyıl-
larda,dahaönceBelediyehizmetindeveşehirsalna-
melerindeçalışanveterinerhekimlergörevlendirilmiştir
(Tablo1-2).Kurumun1955’deçıkarılanyıllığındavete-
rinerhizmetlerininbirveterinerşef,birveterinerbakte-
riyologve19etkontrolveterineritarafındanyürütüldü-
ğü bildirilmiştir. Ayrıca, veteriner hekimlerin kurumda
idarecilikgörevindedebulunduğubelirlenmiş, ilkkez
1939 yılında Veteriner Hekim Servet İz Mezbaha
Müdürlüğüneatanmıştır(AkkermanveBekman,1942,
İstanbulBelediyesiKaraağaçKurumlarıYıllığı,1955).

Tablo 1. Karaağaç Mezbahasında 1923-1954 yılları arasında çalışan veteriner hekimler 12

Şekil 5: Karaağaç Mezbahasının koyun kesim salonu Şekil 6: Etlerin nakliyatında kullanılan ilk araçlar

7Payyeri: Canlı hayvanların ayakta muayene edildiği yerler
8Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Tarih: 02.03.1932, Sayı:12960, Dosya No:105-72, Fon Kodu, 30.18.1.2, Yer No: 26.14.17

9Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Tarih: 03.10.1939, Sayı:120792, Dosya No:84-28, Fon Kodu, 30.18.01.02, Yer No: 88.97.1
10İstanbul Umumi Meclisine Mülhak Karaağaç Müessesatı 1933 Yılı Bütcesi. Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, İstanbul. 

11İstanbul Umumi Meclisine Mülhak Karaağaç Müessesatı 1940 Yılı Bütcesi. Belediye Matbaası, İstanbul.
12Çalışmada gerçekleştirilen arşiv ve kütüphane taramalarında Kararaağaç Mezbahasının 1955 yılından sonraki faaliyetleri ile

ilgili kayıtlara rastlanamadığından bu tarihten sonra kurumda çalışan veteriner hekimler belirlenilememiştir. 

FeritEren(1923-1924) RıfkıGöktan(1924-1932) İsmailHakkıTeksur(1936-1946)

RızaİsmailSezginer
LaboratuvarŞefi(1923-1924)

ŞerafettinAltınçargı(1925-1946) BahattinCanıtez(1939-1940)

MünirErem(1923-1936) MehmetBey(1925-1934) İbrahimŞimşekalp(1940-1946)

Saitİrgen(1923-1954) M.KasımBey(1925-192) AsımŞekerkaya(1940-1946)

HasanSırrıFidancıoğlu(1923-1924) Cemilİzgü(1926-1945) HakkıBeller(1940-1953)

AhmetSusar(1923-1942) MustafaAsımTokman(1927-1944) SelahattinBatur(1941-1942)

AliŞevketÖtkün(1923-1955) SafiToksöz(1928-1942) AhmetNecatiDiril(1941-1942)

KazımAtav(1923-1940) Servetİz(1928-1930) NuriAkbaran(1943-1948)

HayriBey(1923-1924) BasriBarın(1930) VeliyettinÖzkır(1943-1947)

LatifBerkmen(1923-1930)
M.AzmiAkkayaBaşveteriner
(1931-1949)

HalukSabahattinBülay
(1945-1947)

NevzatTüzdil(1923-1932)
SaffetYılmazönceBaşveteriner
(1932-1952)

HayriKılıçlıoğlu(1946-1951)

MehmetAliBey(1923-1932) HüseyinCemalTek(1933-1934) FikretAkın(1947-1951)

HilmiDilgimen(1923-1931) İsmailHakkıAkkent(1934-1946) NaciKıpçak(1947-1952)

İsmailHakkıBey(1923-1925) MehmetSavcı(1934-1946) MazharAtay(1947-1954)

CemalettinŞerbetçioğlu
(1923-1924)

OsmanNuriErkuş(1934-1935)
EkremErbin
LaboratuvarŞefi(1941)

ZeynelabidinErdöl(1923-1925) A.HilmiBey(1934-1936) SıddıkOlcayMezbahaŞefi(1947)
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Kurumunilkservislerindenbiriolanvebirveteriner
bakteriyolog yönetiminde yürütülen laboratuvar bölü-
mü,mecburi kesimveotopsi salonu, et sterilizasyon
ünitesi, krematoryum ve tecrid ahırlarından oluşmuş-
tur.Mezbahalaboratuvarındaverilenhizmetlerarasın-
da,mezbahadışındakesilenhayvanlarileşehiriçinde
yakalanankaçaketlerinmuayenesi,mezbahadışında
ölenhayvanlarınotopsivebakteriyolojikmuayeneleri,
salgınhastalıkgörülensürülerinmuayenesi,tüketimine
izinverilmeyenet,organvekadavralarınimhası;tüke-
timi şarta bağlı etlerin otoklavda sterilizasyonu veya
dondurulması ile et kontrol veteriner hekimleri ve
kasaplar arasında kesilen etlerin tüketimi üzerinde
çıkangörüşayrılıklarındabilimselyöntemlerebaşvur-
mak ve araştırmalar yapmak gelmektedir (Şekil 7-8)
(İstanbulBelediyesiKaraağaçKurumlarıYıllığı,1955).

MezbahadaheryılTürkiye’nindörtbir tarafından
gelenyüzbinlercehayvanınkesimininyapıldığıvebir-
çokhastalığınortayaçıkarıldığıkaydedilmiştir(MAzmi,
1933).Kurumda1923-1932yılları arasında “Veteriner
Şef” olarak görev yapan Ahmet Nevzat (Tüzdil) Bey
(1925),kurumdacanlıhayvanveetmuayenesindeizle-
nenyollarışuşekildetarifetmiştir;

Mezbahaya getirilen hayvanlar ilk olarak canlı
muayeneye tabi tutulurlar. Bu muayenede öncelikle
sağlıkaçısındanyadakanunenkesilmemesigereken
hayvanlarayrılır.Kesilmesindebirsakıncabulunmayan
hayvanlarmezbaha ahırlarına kabul edilirler. Bu hay-

vanlar 24 saat aç bırakıldıktan sonra kesilmek üzere
kesimsalonlarınagönderilirler.

Kesimineizinverilenhastahayvanlarveyamezba-
hayakesilmişgetirilenetler,mutlakaveterinerhekim-
lerdenoluşanbirkurulunmuayenesindenvelaboratu-
var incelemesinden geçmek üzere ayrı bir salonda
kesilir veya hazırlanır. Bu muayene ile çiçek, uyuz,
antraks,şap,sığırvebası,piyetengibihalksağlığıve
ülkeekonomisiniönemliölçüdeetkileyenbulaşıcıhas-
talıklıhayvanlar;kırık,çıkıkvb.ortopedikhastalıkların
şekliveçeşitliözellikleriilekesilenetlerüzerinderast-
lanılan bozukluklar hakkında değerlendirmede bulun-
maküzereincelemelerdebulunulur.Ayrıcafıtık,rahim
vebağırsakprolabsusuvb.hastalıklarbakımındanda
araştırmalaryapılmışolur.

Etlerin kesim sonrasımuayenesi dahaayrıntılı bir
biçimdeyapılır.Bumuayene,hayvanlarınorganlarıgöv-
dedenayrılmadanicraolunur.Buzamanda,çeşitliateş-
li,enfeksiyöz,mikrobikvebulaşıcıhastalıklarileetlerin
özellikleri(zafiyet,kaşeksisarılıkvs.)incelenmişolur.

Sistiserk dışında et ile alakalı olmayan paraziter
hastalıklarhiçbirmuameleyetabiibulundurulmaz.

Tablo 2. Karağaç Mezbahasında 1955 yılında çalı-
şan veteriner hekimler12

HalitHekimoğlu(1925)

HüsnüKızılyalım(1941)

ZehraKutnak(1948)

İsmailSefaMete(1949)

MahirBagana(1950)

OsmanErken(1951)

Mehmetİra(1951)

CemalettinŞerbetçioğlu(1952)

AliSıtkıSipahi(1953)

AliÇetinŞengenç(1953)

NuriBarlas(1953)

CemilAkbulut(Yevmiyeli1953)

İsmailErsoy(1954)

NazımAntikacıoğlu(1955)

HayriTümer(Yevmiyeli1955)

BurhanTulunay(Yevmiyeli1955)

ZühtüBeker(Yevmiyeli1955)

Şekil 7-8: Karaağaç Mezbahasının Laboratuvarında
Rıza İsmail (Sezginer) ve Zeynelabidin (Erdöl) Beyler
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Bulaşıcıniteliktebirparaziterhastalığayadasisti-
serkusarastlanılırisebuetlerderhalayrılarakveteriner
kurulutarafındantekrarmuayeneedilirvelaboratuvar-
daparaziter,mikrobiyolojik vekimyasal araştırmalara
tabi tutulur.Daha sonra bu etler durumagöre tama-
men veya kısmen imhaya gönderilir, ayrıca kanunda
bildirilenbulaşıcıbirhastalıkvarisehayvanınaitoldu-
ğusürüüzerindedegerekliönlemleralınırveuygulanır.

Tamamen sağlam görülen hayvanların etleri
numaralandırılarak,etinbelediyemezbahasınageldiği-
ni ve hastalıktan arî bulunduğunu bildiren bir damga
uygulanır. Damgacılar tarafından ete yapılan damga
tatbikininardındanorganlarçıkarılırvedoğrucaorgan
muayenehanesine gönderilir. Burada çeşitli paraziter

hastalıklar[filaryalar,stronjiller,distomveekinokoklar,
sarkosporidiler vs.] yönünden incelenir ve hastalığın
bulunması halinde yine genel veya kısmi imha işlemi
uygulanır.(Şekil9-10).

Mezbaha, veteriner hekimlerindenMehmet Azmi
(1933), mezbahaya getirilen hayvanlarda çoğunlukla
verem, sistiserkus, peritonitis, perikarditis, pnömoni,
ekinokok,distamatosisveşaphastalıklarınarastladığı-
nıbildirmiştir.Bununlabirlikte,hiçbirmuayeneye tabi
tutulmayankaçakkesimler,mezbahadayapılandene-
timlerilekontrolaltınaalınmayaçalışılmışsadatoplum
sağlığı açısından tehlike yaratmaya devam etmiştir.
Diğer taraftan, tamanlamıylabiruygulamaalanıolan
Karaağaç Mezbahası ülke hayvan sağlığı açısından
taşıdığıönemdolayısıylaveterinerhekimlik,tıpvemik-
robiyoloji araştırmaları içindebir kaynakoluşturmuş,
ilgilifakültelerveokullardangelenöğrencilertarafından
bir staj yeri olarak kullanılmıştır (İstanbul Belediyesi
KaraağaçKurumlarıYıllığı,1955).

UzunyıllarfaaliyetgösterenKaraağaçMezbahası,
1984 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Karaağaç
Mezbahasının kuruluşundan itibaren verdiği hizmetler
veyararlar,diğerbelediyelerindehareketegeçmesini
sağlamış,İstanbuldışındakişehirvekasabalardaihti-
yaçlar doğrultusundamodernmezbahalar kurulmaya
başlamıştır(Akçay,1965,Aydın,2010)

TARTIŞMA VE SONUÇ
Türkiye’deetmuayenesiileilgiliyasaldüzenleme-

lerinOndokuzuncuyüzyılsonundanitibarengerçekleş-
tirilmesine(Melikoğlu,2012)rağmengerekİstanbul’un
çeşitli bölgelerinde bulunan kesim yerlerinin sağlık
şartlarına uygunsuzluğu gerekse bu mezbahalarda
görevliveterinerhekimlerinidareişleriilemeşguledil-
meleri(MAzmi,1933)nedeniylecanlıhayvanvekesi-
lenetlerinmuayenesindeetkilibirişleyişinolmadığıileri
sürülebilir.Buçerçevede,KaraağaçMezbahasınınfaa-
liyetebaşlaması,Türkiye’deetmuayenesiveveteriner
halksağlığıaçısındanönemlibiradımolarakkabuledi-
lebilir.Bununlabirlikte,Mezbahanın,Belediyeyesağla-
dığı maddi kaynak ile ülke ekonomisine de katkıda
bulunduğu söylenebilir. Nitekim1923 yılında yapılan
birdeğerlendirmedemezbahanıngünlük3binliragelir
teminetmesi(Rızaİsmail,1923b),1933yılınaaitgelirin
ise1,5milyon liranın üzerineulaşması10 (Topcubaşı,
1946),bununbirgöstergesiolarakdeğerlendirilebilir.

Veteriner Hekim Bakteriyolog Rıza İsmail
(Sezginer)Bey’inMezbahanınprojeaşamasındanfaa-
liyetgösterdiğiilkyıllarakadaretkinroloynaması(Rıza
İsmail,1923b),Kurumunişleyişindebilimseltemellerin
ve veteriner halk sağlığı hizmetlerinin büyük ölçüde
göz önüne alındığını göstermektedir. Yine kurumda

Şekil 10: Karaağaç Mezbahasında et muayenesi
sırasında Latif (Berkmen) ve Zeynelabidin (Erdöl) Beyler

Şekil 9: Karaağaç Mezbahasında veteriner hekimler
tarafından yapılan et muayenesi 
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veteriner hekimlerden oluşan kalabalık bir ekibin
görevlendirilmesi,çeşitlidönemlerdeveterinerhekim-
lerin kurumun yönetiminde görev almaları, ayrıca
kurumlaboratuvarınınbirveterinerbakteriyologyöne-
timindefaaliyetgöstermesivebulaboratuvardabakte-
riyolojik analizlere olanak veren teknik donanım ve
kadronun sağlanması (İstanbul Belediyesi Karaağaç
KurumlarıYıllığı,1955),bukanıyıdoğrularniteliktedir.

Sonuç olarak Türkiye’nin ilk modern ve umumi
mezbahasıolanKaraağaçMezbahası,toplumvehay-
vansağlığı ileülkeekonomisineyaptığıkatkılarınyanı
sıraveterinerhekimliğinhalksağlığıalanındakihizmet-
lerinedeörnekteşkiletmiş,faaliyetleriileveterinerhalk
sağlığıçalışmalarınınöneminigözlerönünesermiştir.
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ABSTRACT
Pesticideusageisthemostpreferentialtechniquetoapplyforpestcontrolbecausetheyareeffectivein

solvingtheproblemsofagriculturalproductionandsimpletoapply.But,incasedenseamountsofpesticides
areusedunconsciously,theirresiduescanbefoundonfoods,landandinthewaterandair.Adverseeffectson
humanhealthofpesticideresiduesremaininginfoodaftertheyareappliedtofoodcropsaregenerallyknown
asacuteneurologictoxicity,chronicneurodevelopmentimpairment,possibledysfunctionofimmune,reproduc-
tiveandendocrinesystemsorcancerandmanyothers.Pesticideresiduesinfoodstuffsshouldbebelowthe
prescribedlevelssotheydonotconstituteanunacceptablerisktoconsumerandanimalhealth.Forthisrea-
son,pesticideresiduelevelsinfoodstuffsmustbesensitivelydetermined.But,pesticideresidueanalysiscan
be an extremely challenging task due to large quantities of co-extracted componentswhichmay adversely
affectthemethodandinstrumentperformanceanditisknownasmatrixeffect.Thisarticledescribesthecom-
parisonofthemostusedmethodsforpesticideresidueanalysisandpresenceofmatrixeffectduringanalysis.

Keywords: gaschromatography,liquidchromatography,matrixeffects,pesticides,residueanalysis.
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1. INTRODUCTION
Due to itssignificanteffects insolving theprob-

lemsofagriculturalproductionandthesimplicityofits
application, using pesticide is the most preferential
techniquetoapply.Morethan1000activesubstances
against pests are currently used worldwide
(Fernandez-AlbaandGarcia-Reyes.,2008).Pesticides
canbeclassifiedas insecticides, fungicides,herbici-
des, acaricides, rodenticides or nematocides based
ontheirspecificbiologicalactivityontargetspecies,or
canbeclassifiedasorganonitrogen,organohalogenor
organosulfurcompoundsbasedonfunctionalgroups
intheirmolecularstructure.Herbicidesarebyfarthe
mostcommonlyusedpesticides,followedbyinsecti-
cides,fungicidesandothers(Ahmed,2001).Theclas-
sificationofpesticidesbasedontheirspecificactivity
has been prepared as a poster by IRAC (Insecticide
ResistanceActionCommittee)(Anonymous,2011a).

Because dense amounts of pesticides are used
unconsciously,theirresiduesarefoundonfoodsand
landandinthewaterandair. It isreportedthattheir
residuesarepresentinlargeamounts(Lambropoulou
andAlbanis,2007).Theproductsthathaveahighrisk
of residue are fresh fruits and vegetables served
immediatelyforconsumptionaftertheyhavebeenhar-
vested.Sincemostofthemareeatenraw,itisexpec-
ted that they contain higher pesticide residue levels
comparedtootherfoodgroupsofplantorigin(Chenet
al.,2011).

Adverseeffectsonhumanhealthofpesticideresi-
duesremaininginfoodaftertheyareappliedtofood
cropsaregenerallyknown:acuteneurologic toxicity,
chronic neurodevelopment impairment, possible
dysfunction of immune, reproductive and endocrine
systemsorcancerandmanyothers (Dömötrovaand
Matisova, 2008). The U.S. Environmental Protection
Agency(EPA)impliedthatthehealtheffectsofpestici-
desdependonthetypeofpesticide.Some,suchas

the organophosphates and carbamates, affect the
nervoussystem.Othersmay irritatetheskinoreyes.
Some pesticides may be carcinogens. Others may
affect thehormoneor endocrine system in thebody
(Anonymous,2011b). It is impliedthatpesticidescan
beconvertedtodegradationproductsintheenviron-
ment,products,animalsandhumans.Thesedegrada-
tionproductsarealsocalledmetabolitesandpestici-
dederivatives.Nowadays,thereisgreatconcernthat
thesedegradationproductsaremoretoxicandmore
stable than the main pesticides (Vidal et al., 2009,
Nietoetal.,2009).

Thepermittedmaximumconcentrationofpestici-
deresidueisdefinedasMaximumResidueLevel-MRL
andexpressedasmilligramsofresidueperkilogramof
commodity (mg/kg) (DömötrovaandMatisova,2008).
TheEuropeanUnionhasdeterminedtheMRLsforpes-
ticideresiduesinmanyproducts(Anonymous,2011c).

Pesticideresidues infoodstuffsshouldbebelow
the prescribed levels so they do not constitute an
unacceptablerisktoconsumerandanimalhealth.For
thisreason,pesticideresiduelevelsinfoodstuffsmust
bedeterminedsensitively(Sanchezetal.,2006).

2. THE MOST COMMON METHODS 
OF PESTICIDE RESIDUE ANALYSIS

Differentsamplepreparationmethodsweredeve-
lopedforpesticideresidueanalysis infoods.Table1
summarizes the techniques used for the analysis of
pesticidesindifferentsamples.

Themostcommonmethodsusedforthesample
preparationinchromatographicanalysisofpesticides
arethefollowing:Part1-3ofDINNorm12393adapted
fromGermanStandardDFGS19(Anonymous,1998),
Lukemethod(Lukeetal.,1981)andQuEChERSmet-
hod(AnastassiadesandLehotay,2003).Amongthem,
the most common ones are Luke method and
QuEChERSmethod.

ÖNSÖZ
Tarımsalüretimdepestlerdenkaynaklanansorunlarlamücadeledeyükseketkigöstermesivekullanımının

kolayolmasınedeniylepestisitkullanımıençoktercihedilenyöntemdir.Pestisitlerinyoğunvebilinçsizbirşekil-
dekullanılmalarısonucundagıdalarda,toprak,suvehavadakalıntılarıbulunabilmektedir.Gıdalarauygulandık-
tansonraürünüzerindekalanpestisitlerininsansağlığınaolanolumsuzetkileriarasındaakutnörolojikzehirlen-
me,kroniknörolojikbozukluklar,bağışıklıksisteminin,büyümeveendokrinsistemlerininbozulmasıveyakanser
vediğerleretkilersayılabilir.Gıdamaddelerindekipestisitkalıntımiktarıtüketicivehayvansağlığınariskoluştur-
mamasıiçinbelirlenenmiktarlarınaltındabulunmalıdırvebunedenle,gıdamaddelerindekipestisitkalıntımiktar-
larıhassasiyetlebelirlenmelidir.Fakat,pestisitkalıntıanalizlerimatriksetkisiolarakbilinen,analitlebirlikteeks-
trakteedilen,metotvecihazperformansınıolumsuzyöndeetkileyenörnekbileşenlerinedeniyleoldukçazorana-
lizlerdir.Bumakaledeözelliklegıdamaddelerindepestisitkalıntıanalizlerindeenfazlakullanılanmetotlarınkar-
şılaştırılmasıveanalizlersırasındameydanagelenmatriksetkileriniortayakonulmuştur.
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2.1. Luke Method

Luke method was one of the earliest methods
appliedinpesticideanalysisandhasbeenadoptedby
AOACas theOfficialMethod958.22.Themethod is
basedon liquid-liquidextraction.Excessiveamounts
of acetone, dichloromethane and petroleum ether
wereusedinthismethod(Kruveetal.,2008).

LukemethodwasdevelopedbyFDAwhennew,
water-soluble, verypolar, organophosphoruspestici-
des,likemethamidophosandacephatewerefirstused
inthe1970s.Thesampleswereextractedbyacetone
andthewaterintheextractwasremovedbyaseries
of liquid-liquid extractions, first by petroleum ether-
dichloromethane then dichloromethane-NaCl. Using
thismethod,bothpolarandnon-polarpesticideswere
extracted.Then,separationfunnelswerereplacedby
diatome soil. Extracts of acetone-water were adsor-
bedondiatomesoilandpesticideswereelutedfrom
the column by dichloromethane. Because of the
adverse environmental effects of dichloromethane, a
combinationofethylacetate-cyclohexaneisusedins-
teadinEurope.Recentstudiesrevealedthatwatercan
be removed from the extract by the combination of
fructose,anhydrousMgSO4andNaCl(Tadeo,2008).

2.2. QuEChERS Method

QuEChERS(quick,easy,cheap,effective,rugged
andsafe)method isa recentlydevelopedmethod. It
hasthreeversions:firstistheoriginalmethodpublis-
hedin2003withnobuffering,secondistheacetate-
bufferingversionbecomingtheAOACOfficialMethod
(2007.01) and third is the citrate-buffering version
named European Committee for Standardization
(CEN)StandardMethodEN15662.Thismethodisnot
onlysuitable for theanalysisofpesticide residues in
foodstuffs,butitisalsosuitableforothercompounds,
forexampledrugsandblood(Frenichetal.,2008).

Thissimplemethodreliesonliquid-liquidextracti-
onofpesticidesfromsampleswithacetonitrile,remo-
valofresidualwaterandclean-upbydispersivesolid
phase extraction (dSPE) with primary-secondary
amine(PSA)andanhydrousMgSO4.Whencompared
to othermethods, themost significant advantage is
the use of less solvent. For fatty matrices, GCB
(Graphitized Carbon Black) and C18 are also used
togetherwithPSA forclean-up (Romero-Gonzalezet
al.,2008,Gilbert-Lopezetal.,2009).

Furlani et al. (2011) applied QuEChERS sample
preparation for the determination of seven pesticide
residuesin80samplesofsugarcanejuice.Theyvali-
dated the method using sugarcane juice spiked at
0.025,0.10and0.20mg/L.Theresultsofthemethod
validationindicatethattheQuEChERSsampleprepa-

rationcoupledwiththeGC-ECDanalysisissuitablefor
the determination of trifluralin, atrazine, acetochlor,
alachlor, endosulfan-alpha, endosulfan-beta and
endosulfan-sulphateinsugarcanejuice.

3. MATRIX EFFECT IN PESTICIDE 
RESIDUE ANALYSIS

Consideringcommonsamplepreparationproce-
dures, lipids (waxes, triacylglyceroles,phospholipids
etc.), various pigments (chlorophylls, carotenoids,
melanoidines etc.) and other higher molecular mass
components(e.g.plantresins)solubleinsolventused
forextraction represent typicalbulkco-extracts,part
ofwhichcanbecontainedeven inpurifiedsamples.
They lead toadversechanges inperformanceof the
chromatographic system (Hajlova and Zrostlikova,
2003).Thechange inthesignalsofanalysedpestici-
desinthepresenceofothercompoundsiscalledthe
matrix effect. Inmultiresidue pesticide analysis, it is
the most commonly encountered problem (Tiryaki,
2009).

Still, ithasbeenfoundthatmatrixeffectmaybe
causedbynon-volatilematerialsorbycompoundsof
high surface activity. Matrix effect also strongly
dependsonthechemicalnatureoftheanalyte.Ithas
been observed that the ionisation efficiency of polar
compoundsismoreinfluencedbyco-elutingcompo-
unds than the ionisation of less polar compounds.
Some instrumentalparameterse.g. ionisationsource
(APCIvs.ESI)ionisationmodeofflowrate,havealso
been found to influence the extent of matrix effect
(Kruve et al., 2008). A change in ionisation mode,
mostlyfromESI-MStoAPCI-MS,hasbeenshownto
be a successful way of eliminating matrix effects.
Similarly,theuseofthenegative-ionmodeinsteadof
thepositive-ionmode,orviceversa,mayreducemat-
rixeffects.Inpractice,thiswillnotbepossibleforall
target analytes (Niessen, 2006). In gas chromatog-
raphyinstruments,adifferentinjectiontechnique(e.g.
splitless,programmedtemperaturevaporisation-PTV)
maychangethematrixeffectsbutdoesnotcomple-
telyeliminatethem(Poole,2007).

Theinterferencesofthematrixwiththedetection
process causes problems such as false negative
results, false positive results, over-estimation of
results and underestimation of results (Romero-
Gonzalezetal.,2008).Matrixeffectcanbedetermined
bycomparing the responsesof the sameamountof
analyte in solvent standards and in sample extracts
(Tiryaki,2009).

There are common approaches to considering
matrixeffect.Themostaccurateonewouldbestan-
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dardaddition,whichunfortunatelyincreasesthenum-
berofinjections.Internalstandardsarenotveryoften
usedinmultiresidueanalysesbecausematrixeffectis
highly compound dependent. The use of deuterated
internal standards for each pesticide susceptible to
the effect would solve the problem, but such stan-
dardsarenotgenerallyavailable,andwouldbevery
expensive.Inaddition,itisknownthatsometimesiso-
topically labelled standard substances may cause
matrixeffectaswell(Kruveetal.,2008,Anastassiades
etal.,2003).

To reduce matrix effect in gas chromatography
analysis, Anastassiades and Lehotay (2003) added
analyteprotectanttoextracts.Tofindthemostsuitab-
leanalyteprotectant,theyevaluated93differentcom-
pounds with strong hydrogen bonding capabilities.
Becausehydrogenbondinghasbeenshowntobean
important factor in analyte interactions with active
sites, they mainly focused on additives with strong
hydrogenbondingcapabilities.Dramaticpeakenhan-
cementswereachievedusingcompoundscontaining
multiple hydroxyl groups, such as sugars and sugar
derivatives; gulonolactone appears to be the most
effective protecting agent formost of the pesticides
theytested.However,theyemphasisedthatlong-term
influencesontheperformanceofthechromatographic
systemhaveyettobeestablished.

SANCO(Anonymous,2011d)recommendsusing
matrix-matchedcalibrationcurves, standardaddition
andinGC-analysesuseofanalyteprotectantsthatare
addedbothtothesampleextractsandtothecalibra-
tionsolutionstominimisematrixeffects.Matrix-matc-
hedcalibrationmaycompensateformatrixeffectsbut
doesnoteliminatetheunderlyingcause.Becausethe
underlyingcauseremains, the intensityofeffectmay
differ fromonematrixorsample toanotherandalso
accordingtotheconcentrationofthematrix.

Kruve et al. (2008) compared the matrix effect,
recovery and process efficiency of Luke (AOAC
985.22), QuEChERS (quick, easy, cheap, effective,
rugged and safe) and matrix solid-phase dispersion
(MSPD)methodsappliedtodifferentfruitsandvege-

tables for the determination of 14 pesticides with
HPLC/ESI/MS.TheLukemethodwasfoundtoprodu-
cetheleastmatrixeffect.Onaverage,thebestreco-
veries were obtained with the QuEChERS method.
MSPDgaveunsatisfactoryrecoveriesforsomebasic
pesticideresidues.

Lehotayetal.(2010)comparedthedifferentversi-
onsofQuEChERSmethodforthedeterminationof32
pesticideresiduesinapple-blueberrysauce,peasand
limes by concurrent use of LC-MS/MS andGC-MS.
NoneoftheQuEChERSversionsgavesignificantlydif-
ferentmatrixeffects fromeachotherwith the instru-
mentandconditionstheyused.Theyemphasisedthat
in GC-MS, without use of the internal standard, the
resultswerenotconsistentenoughfordifferentpesti-
cidesevenwithinthesamesequence,andday-to-day
matrix effect differences were too large even if the
same extracts were re-injected. This is because the
GC-MSmatrix effects weremore dependent on the
conditionsoftheinstruments(inletlinerandretention
gap)thanonthemethodormatrix.Theyalsoempha-
sised that even in complex samples, the pesticide
peakswereeasytointegrateanddataprocessingwas
fastandsimpleusingLC-MS/MS.

4. CONCLUSIONS
Pesticide residue levels in foodstuffs must be

determinedsensitivelybecauseoftheiradverseeffects
onhumanhealth.Themostsuitableapproachesinthe
determination of pesticide residue contents in food
samples are chromatographicmethodswith different
samplepreparationmethods.Themostcommonmet-
hods used for the sample preparation in chromatog-
raphic analysis of pesticides are German Standard
DFG S 19, Luke method and QuEChERS method.
Although detection techniques are becoming more
sensitive and specific, there should be good sample
preparationmethods tosolvematrixeffectproblems.
Tominimisethematrixeffect,matrix-matchedcalibra-
tioncurves,standardadditionandinGC-analysesuse
ofanalyteprotectantscanbeappliedbuttheseappli-
cationsdoesnoteliminatetheunderlyingcause.
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Table 1. The Techniques Used for the Analysis of Pesticides in Different Samples

Sample Analyte Extraction 
Clean-

up
Chromatography Result(s) Reference

Soil

Pear,
melon,
potato,
cabbage

Honey

Apple,
avocado,
carrot,
lettuce,
orange,
potato,
wheat

Avocado

8
herbicides

28
pesticides
from8
different
pesticide
class

6
pesticides

19
pesticide
and
degradation
products

65
pesticides

Comparison
ofSoxhlet
andFMASE

ASE

Comparison
ofSPMEand
SBSE

Ultrasonic

Comparison
ofhigh
speed
homogenizer
(polytron)
andPLE

-

SPE

-

-

GPC

GC-ECD

GC-ECDand
GC-NPD

LC-MS(APCI)

LC-MS/MS

GC-MS/MS

Extractiontimewassignifi-
cantlyshortenedbyFMASE
technique

-ASEmaybeusedtoext-
ractawiderangeofpestici-
deresiduesfromavariety
offreshvegetablesandfru-
itsbyminimizinglabor,time
andsolvent

-ASEmaybecombined
withachromatographic
detector,likeECD

BSEtechniquewasfound
tobemoresensitiveand
applicableforwidercon-
centrationrange

Samplepreparationofthe
appliedchromatographic
techniquewasreportedto
bemoresimpleandrapid
relativetoGCmultiresidue
methods

Despiteofgoodrecovery
rateswereobtainedwith
bothextractionmethods,
severaladvantagesinfavor
ofpolytronsuchasreduced
timeextraction,lowcost,
simpleextraction,andless
sampletreatment,convert
thistechniqueinthemost
appropriateforroutine
analysis

Garcia-
Ayusoetal.,
1998

Adouetal.,
2001

Blascoetal.,
2004

Granbyetal.,
2004

Morenoet
al.,2006
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Table 1. (continued)

Baby
foods
(apple)

Apple,
pear,
tomato,
pepper

Animal
liver

17
pesticides

14
pesticides
from5
different
pesticide
class

34
pesticides

25
pesticides

Modified
Schenck’s
method(ACN
extraction)
and
QuEChERS
method(ACN
extraction)
andmodified
QuEChERS
method(ACN
extraction)
andMSPD

LLEandSPE

(Liquid-solid
extraction)
and

MSPD

Modified
Schenck’s
method(SPE)
and
QuEChERS
method(dis-
persiveSPE)
andModified
QuEChERS
mehod
(column
basedSPE)
and-

Florisil

GPC

Florisil

GC-MS

GC-MS

GC-(EI)
MS/MS

Fourtestedsamplepreparation
methodscombinedwithfast
GC-MSanalysisreachedthe
requirementsofEUlegislation.
MSPDprovidestheworstclea-
ning.OriginalQuEChERSmet-
hodwasfoundtobemostapp-
ropriatemethodintermsoftime
consumption,laboriousness,
demandsonglasswareand
workingplace,andconsumpti-
onofchemicals

Thetechniquesusedinanalysis
ofpesticideswerefoundtobe
suitablefortheanalysisofnon-
polarpesticidesresidues.

Insamplepre-treatmentthe
GPCmethodwasselectedand
validatedbecauseanalyzed
pesticideswereefficientlyext-
ractedfromsamplesbyprovi-
dinggoodrecoveriesandove-
rallqualityparameters

Hercegova
etal.,2006

Aroudet
al.,2007

Frenichet
al.,2007
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Fruitjuices
(apricot,
orange,
apple,
mixed)

Leek

Eggs,
Chicken
andmeat

Soybean
oil

Cowmilk

90
pesticides

20orga-
nophosp-
horous
pesticide

17
organochlo-
rine
pesticides

95
pesticides

10
organop-
hosphorus
pesticide

Comparison
of
QuEChERS
methodand
SPE

Modified
QuEChERS
following
microwave
pre-
treatment

Soxhlet

LLE

SPME

-

Modified
QuEChER
S
(dispersive
SPE)

Florisil
Column

Freezing
and
dispersive
SPE

-

UPLC-
MS/MS

GC-QqQ-
MS/MS

GC-ECD

GC-MS

GC-MS

QuEChERSmethodwas
reportedtobemoreeasy,
rapidandreliableforfruit
juices.

Theappliedextractionand
clean–upapproaches
couldeffectivelydecrease
thechlorophyllofthefinal
extractandprotectthe
chromatographicsystem.

Approacheswereperfor-
medunderUnited
KingdomAccreditation
Service(UKAS)accredita-
tion.Theaveragerecoveri-
esofpesticidesshowed
thatthereproducibilityof
themethodwassatisfac-
toryforegg,chickenand
meatsamples.

Theappliedextractionand
clean-upproceduressho-
wedahighsensitivityand
confirmationofalarge
numberofpesticideresi-
duesinGC-MS.Thispro-
cedurewasfoundtobe
fastandeasytocarryout
inroutineanalysis

Thebestresultswere
obtainedusingpolydi-
methylsiloxane/divinylben-
zenefiber.Thismethod
couldalsobeoptimized
fortheanalysisofpestici-
deresiduesinmanyother
biologicalandenviron-
mentalmatricesaswell.

Romero-
Gonzalezet
al.,2008

Quetal.,
2010

Ahmadetal.,
2010

Nguyenetal.,
2010

Rodrigueset
al.,2011

Table 1. (continued)
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ÖZET
BalıkTüberkülozubaştaMycobacterium marinum,M. fortuitum veM. chelonae olmaküzerebirçokmiko-

bakteriyeltürtarafındanmeydanagetirilenkronikseyirli,bulaşıcıvezoonotikkarakterlibirhastalıktır.Hastalık,
tatlıvetuzlusulardayaşayanbirçokbalık türündegörülmekleberaberözellikle tropikalakvaryumbalıklarında
dahasıkgörülmektedir.Sonyıllarda,hastalıkinsidansındakiartışaparalelolaraksuürünlerisektöründeyaşanan
ekonomikkayıplarnedeniylehastalığınöneminiartmaktadır.Ayrıcahastalık,zoonotiköneminedeniylehalksağ-
lığıaçısındandaönemarzetmektedir.Mikobakteriyeletkenlerimmunsistemibaskılanmışinsanlardasistemik
enfeksiyonlaravehattailerleyenolgulardaölümenedenolabilmektedir.Hastalığınteşhisindefizikselbelirtilerve
kan testleri nonspesifik olduğu için teşhisgenelliklegeçkonulmakta vegeciken tedavi; tendo rupturu, oste-
omyelitis,hareketkaybıhattaamputasyongibikomplikasyonlaranedenolmaktadır.Konvansiyonelmikrobiyolo-
jikyöntemlerilehastalığınteşhisedilmesiuzunzamanalmaktadır.Bunedenledahahızlısonuçverenvedaha
spesifikolanmolekülertabanlıyöntemlerhastalığınteşhisindeyaygınbirkullanımalanıbulmuştur.Ancaketke-
ninizolasyonveidentifiksyonualtınstandartolarakbilinmektedir.Hastalıktanetkilenmişbalıklardatedavi,uzun
zamanalmasıveekonomikolmamasınedeniylegenellikleyapılmamaktadır.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz,balık,zoonoz

ABSTRACT 
Fish Tuberculosis is a chronic, contagious and zoonotic disease which are caused by numerous

Mycobacterial species particularlyMycobacterium marinum, M. fortuitum andM. chelonae. Disease can be
foundinawiderangeoffreshwaterandsaltwaterfishaswellasmoreoftenintropicalaquariumfish.Inrecent
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GİRİŞ
Balık tüberkülozis’i (Fish tuberculosis, Piscine

tuberculosis),tatlıvetuzlusulardayaşayançeşitlibalık
türlerinde, organ ve dokularda değişik büyüklükte
tüberküllerinoluşmasıilekarakterize,kronikvegenel-
liklesporadikseyreden,bulaşıcıkarakterdeinfeksiyon-
dur(Ardaveark.,2005;Barkerveark.,1998;Zeruhin
veark.,2012).Akvaryumbalıklarınınisehemenhemen
hepsindegörülebilen,derivekasdokusununyangılan-
ması, aşırı zayıflama ile karakterizedir (Andersen ve
ark.,2012;Ardaveark.,2005).

Balıklar için en patojen olan Mikobakteriyel tür,
Mycobacterium marinum olmasına rağmenM. fortui-
tum, M. chelonae, M. smegnatis, M. abscessus, M.
neonarum,M. simiae,M. scrofulaceum,M. poriferae,
M. shottsii ve M. triplex’de balıklardan izole edilen
diğerpatojentürlerarasındabulunmaktadır (Lewisve
ark., 2003; Toranzo 2005; Ucko ve Colorni, 2005;
Zanoniveark.,2008).ÖnceleriM. piscium,M. anaban-
ti veM. salmonophilum’unhastalığanedenolduğubil-
dirilmesinerağmenbubakterilersonyapılanklasifikas-
yondayeralmamaktadırlar(Akayveark.,1988).

Etiyoloji

Balıklardatüberkülozvakalarındanizoleedilenve
daha patojen olan etkenler arasında başlıca 3 tür
bulunmaktadır.BunlarM. marinum,M. fortuitum veM.
chelonae’dır  (Andersen ve ark., 2012; Arda ve ark.,
2005).

1- Mycobacterium marinum: 
Etken asido-rezistans, aerobik, sporsuz, kapsül-

süz olup,Grampozitif boyanma  özelliğine sahip bir
mikroorganizmadır. Mikroorganizma, gliserinli agar
veyaLoewensteinJensen(LJ)besiyerindevegenel-
likleyavaşbirüremegösterir.Gliserinliagarüzerinde
18-25 °C’ler arasında 2-3 hafta içinde şeffaf renkte
kolonilermeydanagetirir.Bukoloniler ışığa tutulursa,
limonsarısırengindefotokromojenikkarakterdekolo-

nileredönüşmektedir.Bazıtürlerisedirenktsarırenk-
te koloni vermektedir (Arda ve ark., 2005;
Puttinaowaratveark.,2000).

Üreazaktivitesipozitif,nitratredüksiyonunegatif,
MacConkeyagardaüremenegatif,katalaztestideğiş-
ken,tweenhidrolizipozitiftir(Hoiltveark.,1994;Linve
ark., 2006). Bakteriyi boyamada Ziehl-Neelsen boya-
matekniğifazlacakullanılmaktavemikroskopaltında
tektekveyagruplarhalindepemberenktemikroorga-
nizmalargörülmektedir.(Ardaveark.,2005;Inglesve
ark.,1994).

2- Mycobacterium fortuitum: 
Buetkenbir çok özelliğiyle (morfolojik, kültürel,

fizyolojik, biyokimyasal vb.) M. marinum’a benzerlik
gösterir.AncakbesiyerindeM. marinum’aoranladaha
çabuk (1 hafta) ürer ve besiyerinde fotokromojenik
özellikte olmayan krem veya kahverengidir (Arda ve
ark., 2005, Koneman 2006). M. marinum’un neden
olduğuenfeksiyonlardahaçoktropikalve ılıksularda
yaşayan balıklarda bildirilmiştir (Decostere ve ark.,
2004).

3- Mycobacterium chelonae: 
Bumikroorganizmanın ikialt türübulunmaktadır.

BunlarM. chelonae subs.abscessus veM. chelonae
subs.chelonae’dir.Buikietkeninayrımındasitratkul-
lanıp kullanılmadığına bakılmaktadır. M. chelonae
subs.abscessus sitratnegatif,M. chelonae subs.che-
lonae sitratpozitifdir(Hoiltveark.,1994).Besiyerlerin-
de1haftagibikısabirsüredeüremesivekolonilerinin
fotokromojeniközellikteolmaması, M. chelonae’ninM.
fortuitum’abenzeyenözellikleridir(Ardaveark.,2005).
Bu etken, psikrofilik balıklarda görülmektedir
(Decostereveark.,2004).

Epizootiyoloji 

Yakın zamana kadar mikobakteriozis’e tatlı ve
tuzlusulardayaşayan200’denfazlabalıktüründerast-
landığınıbildirmiştir.Zamanilerledikçeyenitürlerinde

yearsduetotheeconomiclossesintheaquaculturesectorinparallelwiththeincreasingincidence,theimpor-
tanceofdiseasehasbeenincreasing.Sincethediseasehasazoonoticcharacter,itisalsoimportantforpub-
lichealthconsiderations.Mycobacterialagentsmaycausesystemicinfectionsanddeathinprogressivecondi-
tionsinimmunocompromisedpeople.Asbloodtestsandphysicalsymptomsarenon-specific,thediagnosisof
diseasemaybedelayedanddelayedtreatmentmayresultwithcomplicationsincludingtendonrupture,oste-
omyelitis,lossofmovementandevenamputation.Thediagnosisofdiseasewithconventionalmicrobiological
methodsistimeconsuming;thereforemolecularbasedmethodswhicharemorespecificandgiveresultmore
quickly,havebeenappliedmorecommonly.However,isolationandidentificationoftheagentisknownasgold
standard.Generallytreatmentofdiseasedfishisnotpracticedasitisnoteconomicandtakeslongtime.

Key words: Tuberculosis,fish,zoonozis
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hastalığa duyarlı olduğu anlaşılmıştır (Gauthier ve
Rhodes,2009; Inglesveark.,1994;Toranzoveark.,
2005).

Genellikle bütün balık türlerinin hastalığa yatkın
olduğu düşünülmektedir, ancak tropikal akvaryum
balıklarındaenfeksiyondahabaskındır.Araştırmacılar
bununsebebiniuzunsüreliperiyottatutsakyaşamanın
vermişolduğustresebağlamaktadırlar.Balıklardanen
fazla izole edilenmikobakteriyel türM. marinum’dur.
Etkendahaçokdenizbalıklarındagörülmekte,M. for-
tuitum isetatlısubalıklarındadahayaygınolarakgörül-
mektedir.Hastalığınoluşmasındastres,ısıdeğişiklikle-
ri, immun sistemin baskılanması,  tek yönlü besleme
önemlidir (Aldabahg ve Tomecki, 2009; Gauthier ve
Rhodes,2009;Inglesveark.,1994).

Bazı araştırmacılar, bataklıklardaki mikobakteri
sıklığınındaha fazlaolduğunuveorganizmanınartışı-
nındüşükpH,yüksekorganik içerikve ılıksuözelliği
gösterençevreselşartlarileilişkiliolduğunubulmuşlar-
dır.Diğerbiraraştırmadüşüktuzyoğunluğundanon-
tüberküloz mikobakterilerin sıklığının arttığını belirt-
mektedir(FloydveYanong,2002).

Balıklara mikobakterilerle kontamine gıda veya
akuatikatıklarınyenmesiyadaderive/veyasolungaç-
lardakilezyonlardanetkenleriniçerigirmesiileenfeksi-
yonmeydanagelebilir(Ardaveark.,2005;Kentveark.,
2009; Toranzo 2005). Vücutta oluşan lezyonlardan
tüberküllerindireneolmasısonucuetkenlerdışarıçıka-
rakçevreyivesularıkontamineederler.Balıklarınkala-
balıkolduğuhavuzlardabulaşmaveinfeksiyonriskiçok
dahafazladır.Hastaveölübalıklarınetkeniyaymadave
dolayısıylahastalığısaçmadaönemli rolleribulunmak-
tadır.(Ardaveark.,2005;Harmsveark.,2003).

Etkeninyumurtailedeyayılabileceğibildirilmekte-
dirveMeksikaküçükbalıklarında(Xiphophorusmacu-
latus) bu bulaşma kanıtlanmştır (Arda ve ark., 2005;
Stoskopf, 1993). Transovarian bulaşmanın vivipar
balıklararasındaözelbirönemivardır.Alabalıklardave
diğerovoviviparbalıklardavertikalbulaşmahenüzbil-
dirilmemiştir (Decostere ve ark., 2004; Noga 2000).
Kurbağalar,yılanlarvekaplumbağalarbulaşmadöngü-
sünde rol oynayabilmektedirler (Parisot, 1958).
Sümüklüböceklerinakvaryumbalıklarıarasındaözel-
likleönemesahipbirarakonakolduğudüşünülmekte-
dir(Decostereveark.,2004).Ekolaraketkeninfektesu
vetoprakta2yılveyadahafazla,karkasveorganlarda
ise 1 yıl kadar canlılığını sürdürebilmektedir.
(Decostereveark.,2004;Inglesveark.,1994).

Semptomlar 

Balıklarda mikobakteriyozis, akut ya da kronik
formdagörülebilmektedir.Akuthastalık,yüksekoran-

dabakterialınmasınabağlıolaraknadirengörülür,kli-
nik belirtilerin az olması, hızlı bulaşma ve ölüm ile
karakterizedir (Decostere ve ark., 2004; Gauthier ve
Rhodes,2009;Inglesveark.,1994).İnfeksiyonkronik
birkaraktergösterdiğindeninkubasyonsüresioldukça
uzundur(Ardaveark.,2005).Klinikbelirtilerhayvanla-
rıntürüneveekolojikşartlarabağlıolarakdeğişiklikler
göstermektedir(Inglesveark.,1994).İnkubasyonperi-
yodu 3 hafta ile 9 ay arasında değişmektedir
(Decostereveark.,2004).

Klinik olarak, balıklarda ilerleyen bir zayıflama,
iştahsızlık,durgunluk,durgunluğabağlıolarakbalıkla-
rınellekolaylıklayakalanabilmesi,nefesdarlığı,disko-
lorasyon (renklerinde bozulma), pulların dökülmesi,
deriveyüzgeçlerdeülserler,tekveyaçifttaraflıekzof-
talmus(veyabazenileriolgulardagözleriçeridoğruda
göçebilir), vertebra ve mandibulada deformayonlar,
spinal deformasyon, hareket yavaşlığı ve yüzme
bozuklukları gözlenebilen semptomlar arasındadır
(Gauthier ve Rhodes, 2009; Ucko ve ark., 2002;
Yanong ve ark., 2003). İlerleyen olgularda vücut kas
sisteminde hemorajik lezyonlar görülebilmektedir
(Toranzo, 2005). Özellikle akvaryumdaki uzun süreli
hastaolanhayvanlardaiskeletdeformasyonlarıdikkati
çeker.Ancakbusemptomlarınhepsini tekbirbalıkta
görebilmek mümkün değildir (Arda ve ark., 2005;
Inglesveark.,1994).

İç organlarda, kaslarda, dölerme organlarında
fazlasayıdaküçük,grimsi-beyaz renktenodüllerdik-
kati çekmektedir (Yanong ve ark., 2003;Gauthier ve
Rhodes, 2009). Bu nodüller tüm dokularda olabildiği
gibi sıklıkla böbrek, dalak ve karaciğer üzerinden
bulunmaktadır (Ingles ve ark., 1994; Pate ve ark.,
2005).

İnsanlarda Hastalık

İnsan sağlığı ve sıcak kanlı vertebratalar içinM.
marinum, M. fortuitum ve M. chelonae önemlidir.
Çünkü bu etkenler insanlarda el, yüz ve ayaklarda
kutangranülomalarmeydanagetirmektedirler(Ardave
ark.,2005).Etken,deridekiaçıkyerlerdengirerekyak-
laşık2-4haftaiçindelokalenfeksiyonlaranedenolabil-
mektedir.Vücuttaözellikledeeller vekollarda3mm
çapındapembe-mor renklieritematöznodüllerdikkat
çekicidir.İlerleyenvakalardanodüllergenişleyenülser-
leredönüşebilmektedir.Lezyonlarınyakınındadabulu-
nan lenf yumrularında ise  şişmelergörülebilmektedir
(Fabroniveark.,2008;Huminerveark.,1986;Lewisve
ark.,2003).Lenfadenopati,septikartrit,osteomyelitve
eklemlerde şişlik görülen diğer semptomlardır (Ucko
veColorni,2005).

ÖzellikleM. marinum insanlarınekstremitelerinde-
kiderigranülomlarınınenönemlisebebidir (Mehtave
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ark.,2006).Yüzmehavuzlarıbuyöndenhemhastalık
oluşturmahemdeetkenibarındırmabakımındanönem
taşır (Arda ve ark., 2005). Etkenle bulaşık sularda
yüzen insanlarda salgın halinde deride granülamatöz
oluşumlar görülebilmektedir (Jernigan ve Farr, 2000).
İnsanlararasındabulaşmabildirilmemiştir(Daillouxve
ark.,1999).

M. marinum,M. fotuitum veM. chelonae immun
sistemibaskılanmışkişilerdeinsanpatojeniolarakbili-
nirlerve immunsistemibaskılanmış insanlarda (örne-
ğinAİDShastalarında)patojendir,sistemikinfeksiyon-
lara neden olabilir, hatta ilerleyen olgularda ölüme
sebep olabilir (Barker ve ark., 1998, Gauthier ve
Rhodes,2009).

İnsanlardaenfeksiyondirektolarakbalıkyüzgeç-
leri iletemassonucuyadabalıkısırmasısonucuolu-
şan yaralanmalardangelişebilir ancak enfeksiyonların
çoğu temizleme veya su değiştirme gibi etkinliklerle
akvaryumadokunmaesnasındabulaşır(Barkerveark.,
1998).M. marinum infeksiyonları; balıkçılar, veteriner
hekimler,balıkyetiştiricileri,süsbalığısatanakvaryum-
cular gibi bazı meslekler için tehlikeli olabilmektedir.
(Decostereveark.,2004).

Balığıninsanlartarafındangıdaolaraktüketimiile
oluşan hastalık bildirilmemiş olmasına rağmen balık
işleme tesislerindeçalışanlarda,balık temizleyenlerde
hastalıkmeydanageldiğigözlenmiştir(Ghittinoveark.,
2003).

Teşhis

1-Bakteriyoskopi  

Lezyonluiçorganlardanalınanküçükparçacıklar-
dan, temiz iki lamarasındaezilerekhazırlanan frotiler
Ziehl-Neelsen boyama yöntemi ile boyanırlar.
Mikroskop sahasında pembe renkte çomakçıkların
görülmesimikabakteri enfeksiyonundan şüphelendirir
(Ardaveark.,2005;Bilgehan2004;Toranzo,2005).

2-Kültür  

Nekropsisonrasındaçıkarılaniçorganlarhomoje-
nizasyon dekontaminasyon işlemi sonrası gliserinli
agarveyaLJbesiyerineekilerek,aerobikkoşullarda,
25-30°Carasında2-3haftasüreileinkubasyonabıra-
kılırlar (Koneman, 2006). Bunun yanında Dorset ve
Petroff yumurta agar, Dubos agar, Sauton’s agar,
Ogawa yumurta agar, 7H11 agar başarılı bir şekilde
etkeniizoleetmektekullanılabilmektedir(Clarkveark.,
1990;Durupınar,1996).

M. marinum,2-3haftaiçindebesiyerininüzerinde
sarı renkli, fotokromojenik koloniler oluş-turmaktadır.
Koloniler ışığa tutulursa renkdahabelirginbirhalalır
(Ardaveark.,2005).Kolonileriilküremededüzgün(S
tipli)venemli,zamangeçtikçepürüzlü(Rtipli)vekuru,
düzvekabarıkolabilmektedir(Parisot1958).

M. fortuitum veM. chelonae isebirhaftadaürerler
ve kolonileri nonkromojenik özelliktedirler (Arda ve
ark.,2005).Kolonilerdekremveyagrirenkdahadomi-
nanttırfakatsarıdankahveregiyekadardeğişenrenk-
lerde koloniler oluşturabilmektedirler (Arda ve ark.,
2005;Inglesveark.,19948).

3-Moleküler Teknikler

Özellikle latent infeksiyonolgularındabalıkdoku-
larındapatojenikmikobakteritürlerininhızlıteşhisiiçin
DNAtabanlımetodlaragereksinimduyulmaktadır(Lin
veark.,2006).DNAtabanlımolekülerbiryöntemolan
PolimerazZincirReaksiyonu (PZR) ilebalıklarındoku
ve kanlarından etkenin hızlı teşhisi yapılmaktadır
(Toranzo, 2005). Moleküler teşhiste sekans benzerli-
ğindenötürüM. marinum,M. ulcerans ile,M. chelonae
iseM. immunogenum ilekarışabilir.Molekülerteşhiste
bu hususa dikkat edilmelidir (Richter ve ark, 2006).
Non tuberküloz mikobakteriyel etkenlerin kültürden
identifikasyonuamacıylageliştirilmişyenibir kitolan,
Genotype Mycobacterium assay (Hain Lifesciences),
23SrRNAgenbölgesinihedefleyenDNAamplifikasyo-
nuvesonrasındamembranbantlarasabitlenmişspe-
sifik oligonükleotid problara tersine hibridizasyonu
kapsamaktadır(Leeveark.2009).

Sağaltım

Sağaltım oldukça güç, pahalı ve uzun zaman
gerektirmektedir.Bunedenlehastalıklıolanhayvanlar
genellikleimhaedilirler.Dahasonrahayvanlarıntutul-
duğu yerin iyice dezenfekte edilmesi gerekmektedir

Tablo 1- Patojen balık mikobakterilerinin ayırıcı
karakterleri (Ingles ve ark., 1994; Koneman, 2006). 
(°bilinmiyor) (-°ilk izolasyonda üremez, sonradan adap-
te edilebilir)

M.
marinum

M.
fortuitum

M.
chelonae

25°C’de
izolasyon

+ + +

37°C’de
izolasyon

― + ―

Büyümehızı yavaş hızlı hızlı

Pigmentasyon fotokromojen ― ―

McConkey’de
üreme

―° + +

Nitrat
Redüksiyontesti

― + ―

Demire
gereksinim

° + ―

Sukrozu
kullanma

° + ―
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(Ardaveark.,2005;GauthierveRhodes,2009;Ingles
veark.,1994)

Kemoterapötik maddelerle sağaltım, hem çok
zamanalmaktahemdetambirbaşarıeldeedi-lememek-
tedir.Hastalarısağaltımdabazıantimikobakteriyelprepa-
ratlar kullanılabilmektedir. Bu ilaçlar yemlere katılarak
veyabanyotarzındauygulanabilirler(Ardaveark.,2005).

Kıymetli akvaryumbalıklarında İsoniazid,Rifadin,
Rimactene, Streptomisin, Klaritromisin, Tetrasiklinler
veyaKanamisinkullanılaraktedavileriyapılmayaçalı-
şılır(Decostereveark.,2004).Akutaşamalardatedavi
için tetrasiklin veya kanamisin sülfat içeren banyolar

yaptırmak yarar sağlamaktadır (Conroy ve Conroy,
1999).Ancaketkenleringenelliklepyrazinamideveiso-
niazidedirençli olduğuunutulmamalıdır (Lacy ve ark,
1989)

Sonuç

Balıklarda Mycobacterium enfeksiyonları ekono-
mikboyutuileönemarzettiğigibihalksağlığıyönün-
denmeydana getirdiği risk ve klinik tablo ile de öne
çıkan enfeksiyonlar arasında yer almaktadır.Bu kap-
samda sağaltımdan çok koruyucu hekimlik ile balık
stoklarının mikroorganizmalardan ari kılınması daha
seçkinkatmadeğersağlayacaktır.
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ÖZET
Buderlemeile,sağlıkaçısındançokdeğerlibirkaynakolanbalıkyağınınözellikleriirdelenmiştir.İnsanvücu-

dununsağlıklıbir şekildegelişmesi, zihinselve fiziksel faaliyetlerindevamlılığıancakdengelibirbeslenme ile
mümkünolmaktadır.Yağlar,insanbeslenmesindegerekliolanenönemliunsurlardanbirtanesidir.Esansiyelyağ
asitleri insanvücudundasentezlenemediğindendışarıdangıdalar ilealınmasıgerekmektedir.Çokludoymamış
yağasitleri(ÇDYA)özellikledeomega-3yağasitlerindeneikosapentaenoikasit(EPA)vedekosahekzaenoikasit
(DHA)balıkbaştaolmaküzeresuürünlerindebolmiktardabulunmaktadır.Omega-3yağasitlerinindiyetlebirlik-
tealınmasıkalpvedamarhastalıkları;diyabet,astım,kansergibibirçokönemlihastalıkriskiniazaltmaktadır.

Anahtar kelimeler: Balık,yağasitleri,omega-3,omega-6,EPA,DHA,insansağlığı

ABSTRACT
Withthisreview,thepropertiesoffishoilwhichisavaluablesourceforhealthwasexamined.Forthesus-

tainabilityofmentalandphysicalactivityandbalanceddevelopmentofhumanbodycanbepossiblewitha
balanced nutrition, solely. Fats are one of themost important constituent required for humannutrition. The
essentialfattyacidsmustbetakenwithdietsincetheycannotbesynthesizedinhumanbody.Seafoodsmainly
fishcontainshugeamountofpolyunsaturatedfattyacids(PUFA)particularly,eicosapentaenoikacid(EPA)and
docosahekzaenoicacid(DHA)fromomega-3fattyacids.Theintakeofomega-3fattyacidswithdietsreduce
theriskofseveralimportantdiseaseasdiabet,asthma,cancerandcardiovasculardiseaseinthefirstplace.

Key words: Fish,fattyacids,omega-3,omega-6,EPA,DHA,humanhealth
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Balık Yağları ve Yapısal Özellikleri
Yağlar balığın temel bileşenlerinden olup suda

çözünmeyen,fakathidrokarbonvedietiletergibipolar
olmayanorganikçözücülerdeçözünendoğalorganik
bileşiklerdir(FessendenveFessenden,1990).

Balıklarda yağlar polar ve nötral yağlar olmak
üzereikianagrupaltındatoplanmaktadır.Polaryağlar
bünyelerindefosfolipidleriiçermektedir.Fosfolipidlerin
yapısındagliserol,yağasitleriveanahtarbileşenolarak
azotluorganikbileşikler veya farklıbirorganikbileşik
bulunmaktadır(Akyurt,1993).Lesitinvesefalinfosfoli-
pidlerin iki ayrı türü olup, başlıca bulundukları yerler
beyin, sinir hücreleri ve karaciğerdir (Yıldız, 1995).
Diğeryağgrubuolannötralyağlarıiseyağasitleri,trig-
liseritlervesteroidleroluşturmaktadır.Yağasitleriuzun
zincirlihidrokarbonasahipkarboksilikasitgruplarıdır.
Yağasitleridoğadanadirenserbesthaldebulunurlar,
çoğunluklaesterformundaoluptriasilgliserolveyatrig-
liseritolarakadlandırılırlar.Trigliseritler,gliserolünyağ
asitleri ile oluşturduğu bileşikler olup, toplam yağın
%80-90’nını oluşturan vemetabolik enerji depolayan
başlıcaetkiliformdur.Çünkübunlar,karbonhidratlarve
proteinlere oranla daha az okside olurlar ve bundan
dolayıoksidasyonesnasında;belirginbirşekildedaha
fazla enerji verirler (De Silva ve Anderson, 1995).
Steroidler, hayvansal dokularda bol miktarda bulun-
maktadır.Beslemeyönündenenönemlisteroidler,ste-
rollervevitaminDgrubumaddelerdir.Birsterololan
kolestrolbütünhücrelerdevekanda,serbestyağasit-
leri ile birleşmiş ester olarak bulunmaktadır (Akyurt,
1993).Diğerönemliyağsınıflarındanbiridesfingolipid-
lerdir. Sfingolipid molekülleri sinir hücrelerinin mem-
branındabulunurlarvekarbonhidratveyafosfolipidler
ilebaşbölgelerindenbağlıdırlar(DeSilvaveAnderson,
1995).

Yağ asitleri uzun zincirli hidrokarbona sahip kar-
boksilikasitgruplarıdır.Balıklipidlerininiçindeyeralan
yağasitlerinindağılımı,bitkiselvehayvansallipidlerde-
kiyağasitleridağılımındandahakarmaşıktır.Yağasit-
leri içerdikleri karbon sayısına göre sınıflandırılırlar.

Karbon sayısı 6’danazolan yağasitlerine kısa, 6-12
karbonluyağasitlerineorta,13vedahabüyüksayıda
karboniçerenyağasitlerineiseuzunzincirliyağasitle-
ridenir.Uzunzincirliyağasitleri(özellikleC20veC22)
balık lipidlerindekitümyağasitlerinin1/3veya1/4’nü
oluşturmaktadır. Karbon zinciri üzerindeki hidrojen
atomlarıeksiksizolanyağasitlerinedoymuşyağasit-
leri (DYA), eksikolanlaradoymamış yağasitleri denir
(Norman,1979).Balıkyağı%20oranındadoymuşyağ
asitlerini, %80 oranında ise doymamış yağ asitlerini
içermektedir. Doymuş yağ asitlerinden palmitik asit
%13-19,miristikasit%4-8vestearikasit%5-8ora-
nındadır.Balıklarınyoğunolarakiçerdiğiçokludoyma-
mışyağasitleri(ÇDYA)karbonzincirininmetilgrubun-
danitibarençiftbağınbulunduğukarbonagöreayrılır.
İlkçiftbağımetilgrubundanitibarenüçüncükarbonda
olanlara omega-3 (n–3), altıncı karbonda olanlara

GİRİŞ
Günümüzde,özelliklegelişmişülkelerdeinsanlar,beslenmelerineçokdikkatetmektevebeslenmerejimle-

rindesağlıkaçısındanuygungıdalarıseçmeyeözengöstermektedirler.Yapılanaraştırmalar,insanlarınkarşılaş-
tıkları birçok hastalığa besinmaddelerinin ve beslenme alışkanlıklarının nedenolduğunuortaya koymaktadır.
Yüksekkolesteroldenilerigelenhastalıkların,önemliorandakırmızıettenkaynaklandığıbilinenbirolgudur.İnsan
sağlığıüzerinegıdalarlaalınankolestrolmiktarınınyanındatüketilenyağasitlerininçeşitvemiktarıdaoldukça
önemliroloynamaktadır(Sarıca,2003).Bubağlamda,doymamışyağasitleriyönündenzengingıdalarıntüketil-
mesitavsiyeedilmektedir(Kayaveark.,2004).Bugıdalariçerisindeilksırayıçokludoymamışyağasitleriyönün-
denzenginolanbalıkvediğersuürünlerialmaktadır(GordonveRatliff,1992).

a linolenikasit

18:3n-3

Omega-3 Omega-6

Stearidonikasit

18:4n-3

Eikosatetraenoikasit

20:4n-3
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EPA20:5n-3
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Şekil 1. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri
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omega-6(n-6)yağasitidenilmektedir.Enönemliçoklu
doymamışyağasitleri22karbonatomluve6çiftbağlı
dekosahekzaenoikasit (DHA;C22:6n-3)ve20kar-
bonatomlu5çiftbağlıeikosapentaenoikasitdir(EPA;
C20:5n-3)(Kinsella,1988;Yıldız,1995).Buesansiyel
yağasitlerininherikisideinsanlartarafındansentezle-
nemediğindengıdalarilealınmalarızorunludurvegıda
ilealınmalarısağlıklıbeslenmeaçısındanbüyükönem
taşımaktadır(Mol,2008)(Şekil1).

Balıktürünegöreomega-3miktarıfarklılıklargös-
termektedir. Özellikle hızlı yüzen ve siyah etli olan
balıklarda bu oran daha yüksektir. Somon, sardalya,
uskumru, ton balığı gibi balıklar omega-3 yönünden
oldukça zengindirler (Kaya ve ark., 2004). Bazı balık
türlerine ait yağmiktarı ile omega-3 yağ asidi içeriği
Tablo1’desunulmuştur.

Omega-3 ve Omega-6 Yağ Asitleri Oranı
Sağlıklıbeslenmeaçısındanomega-3veomega-6

yağasitleriarasındabirdengebulunmasıgerekmekte-
dir.Günlükolarakgıdalarda1:10 ile1:25olduğutah-
min edilen oranın 1:1 ile 4:1 olması önerilmektedir
(Sarıca, 2003). Özellikle, inflamasyon yanıtının inhibe
edilmesinde omega-3 yağ asitlerinin omega-6 yağ
asitlerineoranıkritikönemtaşımaktadır.İnsanvücudu
enzimaktivitesinebağlıolarakomega-3yağasitlerini
antiinflamatuar ajanlara dönüştürebilmekte, omega-6
yağasitleriiseaynıenzimlerikullanarakproinflamatuar
ajanlarolanprostaglandinvetromboksonadönüşmek-
tedir(Dasveark.,2009).

Balıklarda Yağların Dağılımı ve Miktarı
Balıklardayağlarındağılımıvemiktarıtürleregöre

büyükdeğişimgösterdiğigibi,aynıtüriçerisindeyaşa,

cinsiyete ve mevsimlere göre de önemli farklılıklar
oluşturmaktadır.Balıklarda lipidler,özelliklekas içeri-
sinde, deri altında, karın bölgesinde ve karaciğerde
depolanmaktadır(GülyavuzveÜnlüsayın,1999).Yağlı
balıklarda,yağkasfibrilleriarasındaküreciklerşeklin-
de depolanmaktadır. Özellikle karın bölgesinin alt
kısımları,yüzgeçlervekırmızıkaslardalipidmiktarıfaz-
ladır (Varlık ve ark., 1994). Beyaz kasa sahip yağsız
balıklar genellikle mevsimsel değişimlerden etkilenen
yağlı bir karaciğere sahiptirler (Ackman, 1989). Karın
bölgesibilindiğiüzerebirçokbalıktüründevücudunen
yağlı bölümüdür. Bununla beraber, deri altında bulu-
nan lipid oranı da azımsanmayacak düzeydedir
(Anonim, 1980). Genellikle kas yapısında lipid oranı
düşükolanköpekbalığıvemürekkepbalığıgibitürlerin
lipidlerikaraciğerdedepolanmıştır (GülyavuzveÜnlü-
sayın,1999).

Balığın yenilebilir dokusundaki yağmiktarı%0,5
ile%25arasındadeğişmektedir(Stansby,1982).

Balıklariçerdikleriyağoranınagöre4grupaltında
sınıflandırılmaktadır;yağoranı%2’denazolanlaryağ-
sız(mezgit,kırlangıç,vatoz,dil,turna),%2ile4arasın-
daolanlarazyağlı (levrek,kalkan,kefal,hamsi, torik,
sudak),%4ile8arasındaolanlaryağlı (orkinos,tekir,
alabalık, sazan, yayın) ve%8’in üzerinde olanlar ise
çokyağlıbalık(uskumru,kolyoz,palamut,yılanbalığı)
olarak adlandırılmaktadır (Ackman, 1989; Göğüş ve
Kolsarıcı,1992)).

Balık Yağı Tüketimi ve İnsan Sağlığı 
Arasındaki İlişki
Yağ asitlerinin kalp krizi, kalp damar hastalıkları,

depresyon,migrentürübaşağrıları,eklemromatizma-
ları,şekerhastalığı,yüksekkolesterolvetansiyon,bazı
alerjitürleriilekansergibibirçokhastalıktankorunma-
daönemlietkisiolduğutespitedilmiştir(Gorga,1998;
Nettleton,2000).

Balıktüketimiilekalphastalıklarıarasındakiilişki-
lerinaraştırıldığıilkçalışmalar,Grönlandeskimoları ile
Danimarkalılarüzerindeyapılmışvekoronerkalphas-
talığındanölümlerinçokdüşükseviyedeolduğubelir-
lenmiştir.ÇDYAyönündenzenginbalinayağıilediğer
deniz ürünlerini tüketen eskimoların kanlarında HDL
kolesterolün yüksek olduğu tespit edilmiştir. Khris-
Etherton ve ark., (2000) n-3 tüketiminin LDL üzerine
olumluetkileriolduğunubelirtmiştir.Buçalışmalaraila-
veten epidemiyolojik olarak yapılan incelemelerde,
denizürünlerinin fazlaca tüketildiğiHollanda,Norveç,
Japonya ve ABD gibi ülkelerde balık yağı tüketen
erkeklerinhiçbalıktüketmeyenleregörekalphastalık-
ları riskinin çok düşük olduğu belirlenmiştir (Stone,
1996).

*Değerler g/100 g olarak ifade edilmiştir.

Tablo 1. Bazı balık türlerine ait yağ miktarı ile
omega-3 yağ asidi içerikleri (Kaya ve ark., 2004)

Balık Türü Yağ DYA TDYA ÇDYA EPA DHA
Hamsi 4,8 1,3 1,2 1,6 0,5 0,9

Sazan 5,6 1,1 2,3 1,3 0,2 0,1

Yayın 4,3 1,0 1,6 1,0 0,1 0,2

Morina 0,7 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2

Berlam 1,6 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2

Ringa 9,0 2,0 3,7 2,1 0,7 0,9

Uskumru 13,0 2,5 5,9 3,2 1,0 1,2

G.alabalığı 3,4 0,6 1,0 1,2 0,1 0,4

Kefal 8,4 1,5 1,2 1,6 0,6 0,5

Orkinos 6,6 1,7 2,2 2,0 0,4 1,2
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Kalp-damar hastalıkları üzerinde omega-3
ÇDYA’lerincezenginbalıkyağlarınınetkisiçokfaktörlü
olup,yağlarınantikoagülentözelliğininbuolaydakatkı-
sınınolduğudüşünülmektedir(Vanschoonbeekveark.,
2004).Balıkyağlarınınkanbasıncınıvekanınyoğunlu-
ğunudüşürmek, ritimbozukluğunungelişiminiyavaş-
latmakvekandakikolesterolüdüşürmekgibiyararları
olduğudabilinmektedir(Mol,2004).Ayrıcabalıkyağ-
larınınatardamardakidüzkashücrelerininbüyümeleri-
niönlediğiifadeedilmiştir(Connor,1995).

İnsanbeyni,fosfolipid,sphingolipid,gangliosidve
kolestrol içermektedir. Bu bileşikler beynin yapısında
ve hücre membranlarının faaliyetinde yer almaktadır.
GliserofosfolipidleriseyüksekorandaÇDYAbünyele-
rinde barındırmaktadırlar. Beyindeki başlıca ÇDYA,
DHA,alfa-linolenikasit,araşidonikasitvedekosatet-
raenoikasittir(Dasveark.,2009).Omega-3yağasitle-
rindenolanDHA,insanbeynindekihücrelerinyenilen-
mesineyardımetmektevebeyinileretinahücrelerinin
çoğalmasını sağlamaktadır.Bu hücrelerdeDHA sevi-
yesinindüşmesi,depresyon,hafızakaybı,şizofrenive
görmebozukluklarıgibiproblemlerinortayaçıkmasına
yolaçar.Yetişkinbirinsanbeyninde20gDHAbulun-
ması gerekir. Düşük DHA seviyesi beyin seratonin
seviyesinindüşmesinesebepolurkibuintihar,depres-
yonveşiddeteğiliminiartırır.YüksekorandaDHAiçe-
renbalıklarıtüketeninsanlardazihinselgelişiminarttığı
gözlenmiştir(Kayaveark.,2004).Halisünasyongören
ve bundan çok etkilenen insanlara 6 ay boyunca
günde2gEPAverilmiş veşizofrenikbelirtilerin%85
oranında azaldığı anlaşılmıştır (Cunquer, 2000). Okul
çağındakiçocukların%30-40’dayaygınolarakgörü-
lenhiperaktiviteüzerineomega-3yağasitlerinietkisini
konualanbiraraştırmada,öncedendavranışbozuklu-
ğubulunan6-12yaşgrubundakiçocuklardanomega-
3 yağ asiti seviyesi düşük olan 53 çocuğun yaklaşık
%40’ındahiperaktifdüzensizliğebağlıdikkateksikliği
olduğutespitedilmiştir(Arnold,2001;Kaya,2004).

HarwardTıpFakültesi’ndeyapılanaraştırmalarda
EPAveDHA’nınhamilelikteçokönemliolduğusaptan-
mıştır.DiyetteönemlimiktardaEPAveDHAbulunma-
sının hamileliğin kalitesini artırdığı ve fetüsteki beyin
gelişimini destekleyici etki sağladığı bilinmektedir
(Bourree,2007).DHA,ceninvebebeğinnormalgelişi-
miiçinbeyinzarının%15-20,retinanında%30-60’ının
oluşmasınayardımeder.Omega-3yağasitlerinintüke-
tilmesiileerkendoğum,düşükvezayıfbebekdoğma
riski önemli ölçüde azaltılabilir. DHA içeren gıdaları
almayanbirannededoğumsonrasıdepresyonvakala-
rı ve yüksek kan basıncı gibi olumsuzluklar görülür.
Uzmanlaragörehamileveyaemzirenkadınlarıngünde
500-600mgDHAalmalarıgerekmektedir.1995yılında

DünyaSağlıkÖrgütü’nünbirraporunagöre;bebeklere
vücutağırlıklarınınherbirkilosuiçin40mgDHAsağ-
lanmalıdır. Yapılan çalışmalarda depresyon, dikkat
eksikliği,hiperaktiflikveIQseviyelerinindüşükolması-
nınDHAmiktarınınazlığındankaynaklandığıtespitedil-
miştir(Kayaveark.,2004;Mol,2008).

Balıkyağlarının,bağışıklıksistemindeolumluetki-
lerininbulunduğuvehastalıklarakarşıvücudundirenç
kazanmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir. Yüksek
düzeyde balık etinin tüketilmesi ile hücre duvarının
sağlamlaştığıgörülmüştür.Gündeortalama120-180gr
civarındabalıktüketmekbuetkiyiartırmaktadır(Stone,
1996).

Balıkyağlarınınkandamarlarınınyüzeyinigenişle-
tipdokularadahafazlaoksijengirişineyardımcıoldu-
ğuiçinastımhastalarınaönemlifaydalarıvardır.Balık
tüketimininçocukların%20-25’indegörülenastımhas-
talığınaetkiliolduğuyapılançalışmalarladakanıtlamış-
tır(Kayaveark.,2004).

Tümörlü fareler üzerinde yapılan bir araştırmada
diyeti n-3 içeren yağlarla veya saflaştırılmış n-3 yağ
asitleriyledesteklenenfarelerdeakciğer,kolon,meme,
prostat gibi çeşitli kanser tiplerinin yavaşlatılabildiği
tespit edilmiştir.Ayrıca kemoterapi ilaçlarının etkinliği
diyete n-3 yağ asidi ilavesi sonucunda artırılmıştır.
İnsanlardan-3yağasitlerininkanserleilişkilikaşeksiyi
azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı bilinmekte olup,
göğüskanserindeyapılankemoterapinindahaçokn-3
yağasiditüketmişolanhastalardaaztüketenlereoran-
ladahabaşarılısonuçverdiğianlaşılmıştır.Balıkyağla-
rının tümör gelişimini yavaşlattığı da bilinmektedir
(Hardman, 2004). Kanseri önlemede balık yağlarının
etkilerikısacaözetlenirse;birproinflamatuarolaneiko-
sanoidlerinaraşidonikasittensentezlenmesinibaskıla-
yarak, tam bir antiinflamatuar etki sağlamaktadırlar,
gen ekspresyonunu veya moleküllerin sinyal iletim
aktivitesini etkileyerek hücre büyümesinin kontrolü,
apoptosisinfarklılaşması,angiogenesisvemetastazın
oluşumunda olumlu yönde rol oynamaktadır, kronik
inflamasyonsırasındaaçığaçıkanazotoksitinüretimi-
ni baskılmakta, böylece oluşabilecek DNA hasarını
önlemektedir. Östrojen üretimini düşürerek, östrojen
tarafındanstimuleedilenhormonlarabağlıkanserhüc-
relerinin azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca, insulin
duyarlılığını ve hücremembran akışını geliştirerek bu
etkilere bağlı olan metastazı önlemede de yardımcı
olmaktadır(Dasveark.,2009).

Balık yağlarının glikoz değerlerini azaltılmasında
veinsulinseviyesininkontroledilmesinde,diyabethas-
talarında da yararlı etkiler sağladığı bilinmekte olup,
McKenneyveSica (2007),balıkyağındaneldeedilen
n-3yağasitlerininhiperglisemiüzerineetkiliolduğunu
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belirtmişlerdir.Özellikle tip1diyabethastalığında,bu
risk grubuna giren çocuklarda hastalığın gelişiminin
önlenmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Das ve
ark.,2009).

Balık yağlarının, kas ve eklemlerdeki yangıları
eikosanoidlerinüretiminibaskılayarakazalttığıveartri-
tiyavaşlatmakgibiyararlarsağladığıbilinmektedir.Bir
araştırmadaromatoidartrithastalarınamorinakaraci-
ğeriyağıkapsülhalindeverilmişvesabahtutulmaların-
da,eklemağrılarıveşişmelerinde,mevcutağrılarınşid-
detinde azalma sağlandığı görülmüş; hastaların bu

uygulamadan memnuniyetinin üst seviyede olduğu
belirtilmiştir (Gruenwald ve ark., 2002; Mol, 2008).
Balıkyağlarınınosteoarthritishastalığındakartilajıpar-
çalayan enzimlerin etkisini azaltmaya da yardımcı
olduğuifadeedilmiştir(Dasveark.,2009).

Balık yağı tüketimi insan sağlığı açısından çok
önemlidir.Ancak,kansulandırıcıetkisinedeniilebalık
yağıiçerenkapsüllerintüketimindedoktorgörüşüalın-
malıdır. Bugün artık tüm sağlık otoritelerince kabul
edildiğigibidahasağlıklıbiryaşamınanahtarıhaftada
enazbirkezolacakşekildebalıktüketiminiartırmaktır.
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ÖZET
Campylobacter jejuni önde gelen gıda kaynaklı patojenlerden olup antibiyotik dirençliliği belirgindir.  Bu

çalışmadaboyunderisi,bağırsakiçeriğivekümesiçmesularındanizoleedilenC.jejuni izolatlarınınantibiyotik
dirençlilikleri incelenmiştir. Toplam 122 izolatın Trimethoprim-sulfamethoxazole, Streptomycin, Enrofloxacine,
Levofloxacin, Erythromycin, Oxytetracycline, Polymixin B, Penicillin, Tetracycline, Novobiocin, Bacitracin,
Ampicillin,Amoxicillin-clavulanicacid,Vancomycin,Cephalothindirençlilikleridiskdiffüzyontekniğiilebelirlen-
miştir.EnyüksekdirençlilikgözlemlenenantibiyotikPolymixinB(%89.34)olup,takibenPenicillinG(%78.68)ve
Bacitracin (%70.49)dirençlilikleri kayıt edilmiştir.SuşlardaenyüksekduyarlılıkChloramphenicol (%82.78) ve
takibenAmoxicillin-clavulanicacid(%61.47)veTrimethoprim-sulfamethoxazole(45.08%)karşıgözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: C.jejuni,antibiyotikdirençlilik,tavuk,boyunderisi,bağırsakiçeriği
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INTRODUCTION
Campylobacter jejuni is the most commonly

reported bacterial cause of foodborne infection
(Altekruseetal.1999).Indeveloppedcountries,theill-
nessiswidespreadinadultsonthecontrary;indeve-
lopingcountriesillnessaffectschildren.Infectionsare
often self-limiting and require no antimicrobial treat-
ment (Belanger and Shryock 2007). Adding to the
human and economic costs are chronic sequelae
associated with C. jejuni infection-Guillian-Barré
syndromeandreactivearthritis,Guillain–Barrésyndro-
me,themostfrequentcauseofacuteneuromuscular
paralysis,occurs1–2weekaftervariousinfections,in
particular,Campylobacter jejuni enteritis.(Yukietal.,
2004). In European Union seasonal distribution of
Campylobacter spp. has been reportedwith assem-
bling individual country reports designed inmember
states. EUCampylobacter spp.report indicatedthat
in 2008, 193 814 cases (193,554 confirmed) were
reported by 25 EU and EEA/EFTA countries.
Comparedwith2007 (203,736cases), thenumberof
confirmed cases in 2008 decreased slightly by 5%,
but still exceeded thenumberof confirmedcases in
2006(178,933cases).Dataontheimportationstatus
ofreportedcases(n=132,677)wereavailablefrom21
EUMemberStates,IcelandandNorway.Asinthepre-
viousyears,theinfectionismainlydomesticallyacqui-
red(92%ofallcaseswithinformationonimportation
status).Sevencountriesprovidedcompletedata(zero
unknown)forimportationstatus.Amongthesecountri-
estheproportionofdomesticcasesvariedfrom86%
in Estonia to 100% in Malta and Spain. Three
Scandinavian countries (Finland, Sweden, and
Norway)reportedhighproportionsofimportedcases
(77%,71%,and58%,respectively).Thereportindica-
testhatthereisanobviousincreaseincampylobacte-
riosis(ECDC,2010).

Anincreasingproportionofhumaninfectionsare
causedbyC. jejuni mostofwhichareresistanttoanti-

microbialtherapy.Antimicrobialtherapymaybenee-
dedinsevereandprolongedcasesofenteritis,insep-
ticemiaorotherinvasiveinfectionsandinpatientswho
are immunocompromised(Allos2001).Globally, fluo-
roquinolones and macrolides are the first choice of
medical doctors for treatment of campylobacteriosis
(deSaussure2009).Resistance to the fluoroquinolo-
neshasbeen increasingsince the1990’s (Aarestrup
andEngberg2001).Becauseoftheresistancesituati-
on, antimicrobial susceptibility testing has become
more important than ever in routine clinical practice
(Lehtopolku,2011).

Thesafetyoffoodsourcesfromfarmtoforkbeca-
memainsubjectforasaferfood.Thecontaminations
of foodborne pathogens on public health have been
more significant as the demand increases. On the
otherhandtheincreaseindemandtriggersanincrea-
se insupplybut thesuppliesare limited.Theprodu-
cers have been taking additional measures in farm
level,which includesantibioticapplicationasgrowth
promoter.Thegrowthpromoteradministrationofanti-
biotics has been leading resistance in microflora of
animalsandthismicrofloracontainspathogens.These
pathogenscancontaminatethefoodduringprocess.
Thecontaminationwithresistantbacterialeadsmajor
problemsintreatmentofgastroenteritis.Asthisbeca-
meclearer,manycountriespublishedregulationsand
use of antibiotics as growth promoters banned. The
banleadlesserantibioticresidueinfoodbuttheresis-
tanceinbacteriaremains(KolumanandDikici,2012).
C.jejuni withresistancetociprofloxacinorotherfluoro-
quinolones,macrolides and lincosamides, chloramp-
henicol, aminoglycosides, tetracycline, ampicillin and
otherβ-lactams,cotrimoxazole,andtylosinhavebeen
reported(PadungtonandKaneene,2003;Mooreetal.,
2006,AlfredsonandKorolik,2007).Inthepastdeca-
de,a rapidly increasingproportionofCampylobacter
strainsworld-wide have developed resistance to the
fluoroquinolones.

ABSTRACT
Campylobacter jejuni isanemerging foodbornepathogenwithasignificantantibiotic resistance. In this

studytheantibioticresistanceofC.jejuni isolatedfromneckskin,intestinalcontentanddrinkingwaterobtained
frompoultryhouses.Totally122strainswereevaluatedforantibioticsusceptibilitytoTrimethoprim-sulfametho-
xazole, Streptomycin, Enrofloxacine, Levofloxacin, Erythromycin, Oxytetracycline, Polymixin B, Penicillin,
Tetracycline, Novobiocin, Bacitracin, Ampicillin, Amoxicillin-clavulanic acid, Vancomycin, Cephalothin using
discdiffusiontechnique.ThestrainsrepresentedhigherresistancetoPolymixinB(89.34%)andfollowedby
penicillin G (78.68%), bacitracin (70.49%). The strains were susceptible to Chloramphenicol (82.78%),
Amoxicillin-clavulanicacid (61.47%)andTrimethoprim-sulfamethoxazole (45.08%). Higher intermittent resis-
tancewasrecordedinenrofloxacine(42.62%).

Key words: C.jejuni,Antibioticresistance,poultry,neckskin,intestinalcontent
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Thisstudyaimstodeterminetheantibioticresis-
tance of C. jejuni strains in two different cities of
Turkey.Thestrainswereisolatedfromdrinkingwater
inpoultryhouses,neckskinandintestinalcontentsof
chickensinslaughterhouses.

Materials and Methods

Inthisstudy,122strainswhichareisolatedfrom
drinkingwatersinpoultryhouses,neckskinandintes-
tinalcontentsfromtwodifferentslaughterhousesloca-
tedinAnkara(slaughterhouseA)andBolu(slaughter
houseB).Thedistributionsofstrainswerepublished
previously and given in table 1 (Koluman, 2010). All
strainswereanalyzedforantibioticsusceptibilityusing
disc diffusion and results were evaluated with CLSI
(2012)breakpoints.

Allstrainswerestored incryobanksat -80°CAll
strains were streaked on Charcoal Cephaperazone
Dezoxycholateagar(CCDA,Oxoid,England).Allpetri

disheswereincubatedat42°C,undermicroaerophilic
conditions,for48hours.

Antibiotic susceptibility test

Typical colonies were picked from CCDA were
suspendedin1000mLBoltonbroth(BB)withouthorse
blood.100mLfromthesesuspensionswereinoculated
onMuellerHintonAgar(MHA,Oxoid,England)supp-
lementedwithsheepbloodinduplicates.Discswhich
arelistedintable2.wereappliedallpetridisheswere
incubatedat42°C,undermicroaerophilicconditions,
for 24 hours. After incubation the zones around the
disksweremeasuredwitharulerandrecorded.Mean
ofeachmeasurementobtainedfromtwoparallelpetri
disheswererecordedandcalculated.Allzoneswere
evaluatedaccordingtoCLSI(2012)breakpoints.

Thetestedantibioticsrepresentedthethreemain
categoriesofantibioticclassification(Collignonetal.,
2009),infivegroupsasfollows:

Group 1: Criticallyimportantantibioticswhichare
approvedforhumanandveterinarymedicine

(AMP,ST,ENR,LE,E,VA,P,AMC)

Group 2: Critically Important antibiotics which
areapprovedforhumanmedicine(CF,STX,PB)

Group 3: Highly important antibiotics which are
approvedforhumanandveterinarymedicine(OT,TE)

Group 4: Importantantibioticswhichareappro-
vedforveterinarymedicine(NV)

Table 1. Distribution of C. jejuni strains isolated
from different samples and two different slaughterhou-
ses in different cities

Sample type
Slaughter
house A

Slaughter
house B

TOTAL

Neckskin 26 34 60

Intestinalcontent 28 32 60

Drinkingwater 1 1 2

TOTAL 56 66 122

1Critically important antibiotics which are approved for human and veterinary medicine
2Critically important antibiotics which are approved for human medicine
3Highly important antibiotics which are approved for human and veterinary medicine 
4Important antibiotics antibiotics which are approved for veterinary medicine 
5Important antibiotics which are approved for human and veterinary medicine

Table 2. Antibiotic discs and concentrations used in this study

Name of the antibiotic Short name Concentration
Name of the 

antibiotic
Short
name

Concentration

Ampicillin1 AMP 10mg Cephalothin2 CF 30mg

Streptomycin1 ST 25mg
Trimethoprim-
sulfamethoxazole2

STX 25mg

Nalidixicacid1 ENR 5mg PolymixinB2 PB 300IU

Levofloxacin1 LE 5mg Oxytetracycline3 OT 30mg

Erythromycin1 E 15mg Tetracycline3 TE 30mg

Vancomycine1 VA 30mg Novobiocin4 NV 30mg

PenicillinG1 P 5IU Chloramphenicol5 RL 30mg

Amoxicillin-clavulanicacid1 AMC 30mg Bacitracin5 B 10IU
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Group 5: Importantantibioticswhichareappro-
vedforhumanandveterinarymedicine(RL,B)

Results 

ThedistributionofantibioticsusceptibilityofC.jeju-
ni 122strainsaregiveninTable3.Thestrainsrepresen-
tedthehighestresistancetopolymixinB(89.34%)and
followedbypenicillinG(78.68%),bacitracin (70.49%).
The strains were susceptible to chloramphenicol
(82.78%), amoxicillin-clavulanic acid (61.47%) and tri-
methoprim-sulfamethoxazole (45.08%).  Higher inter-
mittent resistance was recorded in enrofloxacine
(42.62%).Accordingtothegroupsthehighestresistan-
cerecordedwasST(65.57%)ingroup1,PB(89.34%)
in group 2, OT (43.44%) in group 3, NV(49.18%) in
group4andB(70.49%)ingroup5.Therewasnosigni-
ficantdifferencebetweentwoslaughterhouses.

Theantibioticresistanceof60 C.jejuni strainsiso-
latedfromneckskinobtainedfromtwoslaughterhou-
sesisgiveninfigure1.,and60C.jejuni strainsisolated
fromintestinalcontentsisgiveninfigure2.

TwoC.jejuni strainsisolatedfromdrinkingwaters
inpoultryhousesintwocitieswereresistanttoPBand
RL,onestrainwas resistant toLE,E,andonestrain
wasresistanttoVA.

Themultipledrugresistance(MDR)wasevaluated
inGroup1antibioticsduetocriticallyimportanceand
impact on public health. The strains with MDR to
Group1antibioticsaresummarizedinTable4.

Discussion

Therearedifferentstudiesheldtodetermineanti-
bioticresistanceof Campylobacter spp.Table5.sum-
marizestheselectedpublicationsheldinfivedifferent
continentsandtwelvecountries.

According to the table AMP resistance changes
between3.07-43.1%,TETresistancechangesbetwe-
en 7.8-100%, ENR resistance in Chinese
Campylobacter spp. isolates was recorded as 98%.
Thedatarepresentedintableshowsvariationdueto
changesofapplicationofantibioticsbetweencountri-
es.Likewise,theregulationsalsohaveaneffectonthe
resistanceofCampylobacter spp.

(R= Resistant , I=Intermittent, S=Susceptible 

Table 3. Antibiotic resistance of 122 strains by different groups. 

(%)

Group 1 2 3 4 5

ShortName ST ENR LE E P AMP AMC VA STX PB CF OT TE NV RL B

R 65.57 20.49 50 54.09 78.68 50 25.40 37.70 42.62 89.34 59.01 43.44 55.73 49.18 68.03 70.49

I 8.19 42.62 16.39 18.03 11.47 8.19 13.11 20.49 12.29 7.37 33.60 17.21 23.77 23.77 18.03 13.11

S 26.22 36.88 33.60 27.86 9.83 41.80 61.47 41.80 45.08 3.27 7.37 39.34 36.88 27.04 13.93 16.39

Figure 1. The antibiotic resistance (%) of 60
C.jejuni strains isolated from neck skin obtained from
two slaughterhouses

Figure 2. The antibiotic resistance (%) of 60
C.jejuni strains isolated from intestinal content obtai-
ned from two slaughterhouses
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In a study, held in Istanbul, Turkey, 292 were
obtained from different meat types and
Campylobacter isolatesweremost often resistant to
tetracycline (69.1%), followed by trimethoprim-sulfa-
methoxazole (64.2%), nalidixic acid (58.1%), eryth-
romycin (56.9%), enrofloxacin (48.8%), ciprofloxacin
(42.7%), chloramphenicol (36.2%), and gentamicin
(26.0%) (Bostan et al., 2009).  In another study,
Yıldırımetal.(2005)isolatedCampylobacter spp.from
chickenintestinesandtheyreportedhighresistanceto
tetracycline(76%)andciprofloxacin(74.2%).Thedif-
ferencebetweenthesetwostudiesandourresultscan
beexplainedwiththeregionaldifferences

In the Table 5.MDRof theCampylobacter spp.
changesbetween1-44.9%wherethelowestisrecor-
ded inastudyheld inSwitzerlandandthehighest is
reportedfromIran.Inourstudy,MDRresultsofneck
skinsamplesaresimilartoIran,onthecontrary,MDR
ofthestrainsisolatedfromintestinalcontentaresimi-
lartoDenmarkstudy.

Conclusion

Continuoussurveillanceofantibioticresistanceof
thermophiliccampylobactersisimportant,sinceresis-
tancecauseseconomicburdenandmore importantly
publichealthemergency.Theresultsindicatethatanti-
bioticresistanceofthermophiliccampylobacterstocri-
ticallyimportantantibioticsissignificant.Additionally,It
shouldbetakenintoaccountthatcampylobacteriosis
isoneofthemajorpublichealthproblemsindeveloped
countries and antibiotic resistance of the causative
agentledmajorproblemsintreatment.Antibioticapp-
licationsandresiduecontrolprogramsandregulations
shouldbeimplementednationally.

Acknowledgement

Theauthorshavenoconflictofinteresttodecla-
re.Thestrainsofthisstudywerepublishedpreviously
inanother journaland thedataweresummarized for
comprehensionofthereaders.

Table 4. The strains which represent resistance to multiple resistance to Group 1 antibiotics

MRDtoGroup1antibiotics
n/N(%)

Neckskin Intestinalcontent Drinkingwater

Resistantto3antibiotics 26/6043.33 21/6035 1/250

Resistanttomorethan3antibiotics 12/6020 16/6026.66 1/250
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Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı
Dergisi Yazım Kuralları

1. UGRLDergisiTürkçeveİngilizceyayınlarıkabuleder.

2. Dergiyayınlanmaküzerearaştırmayazıları,derlemelerveeditöremektuplarkabuletmektedir.

a. Araştırmayazılarıkaynaklardahilenfazla15sayfaolabilir

b. Derlemelerkaynaklardahilenfazla8sayfaolabilir.

c. Editöremektuplar1sayfayıaşamazveilgilimakaleninbildirilmesigerekmektedir.

3. Yayınlanmaküzeregönderilenmakalelerdahaönceherhangibirdergideyayınlanmamışolmalıdır.

4. Yayınlanmakamacıylagönderilenmakalelerdeaşağıdakidüzenlemeleryapılmışolmalıdır.

a. A4kağıtların yalnızbir yüzükullanılmalı, kenarlardan3'ercmboşlukbırakılmalıdır. 12puntoTimes
NewRomanyazıkarakterikullanılmalı,1.5satıraralığı(doublespace)bulunmalıdır.

b. Başlıksayfasındamakalebaşlığı,İngilizcebaşlık,kısabaşlık,yazaradları,çalıştığıkurumlaraaitbirim-
ler,yazışmaişiniüstlenenyazarınaçıkadresi,telefonnumaraları(sabitvecep),elektronikpostaadresibelirtilme-
lidir:

i. Yazınınbaşlığıkısaolmalıvebüyükharfleyazılmalıdır.

ii. Sayfabaşlarınakonankısabaşlık40karakterigeçmemelidir.

iii. Makalebirdenfazlayazartarafındanyazılmışise,aynıünitedeçalışanyazarlarınsoyadlarısonuna
aynımiktardayıldızkonur.

iv. Çalışma bilimsel bir kuruluş ve/veya fon ile desteklenmişse dipnot olarak başlangıç sayfasında
belirtilmelidir.Aynışekildedesteğinalındığıkurumunaçıkadıveprojenumarasıileteşekkürkısmında
bildirilmelidir.

v. Makale, kongre/sempozyumda sunulmuşsa mutlaka sunum türü ile birlikte belirtilmelidir.
Makalenintamamınınsunulmuşolmasıhalindeyayınlanmaküzerekabuledilmeyecektir.

c. Yazılardaki terimlermümkünolduğuncaTürkçe veLatinceolmalı, dilimize yerleşmiş kelimelere yer
verilmeliveTürkDilKurumu'nungüncelsözlüğükullanılmalıdır.ÖzTürkçe'yeözengösterilmeliveTürkçe
kaynakkullanımınaönemverilmelidir.

d. MetiniçindegeçenLatincemikroorganizmaisimleriilkkullanıldığındatamveaçıkyazılmalı,dahason-
raki kullanımdakısaltılarak    verilmelidir.Mikroorganizmalarınorijinal Latince isimleri cins ismibüyük
harflebaşlayacak,tür ismi iseküçükharflebaşlayacakşekilde italikolarakyazılmalıdır:Pseudomonas
aeruginosa,P.aeruginosagibi.AyrıcakullanılantürisimlerininLinnuesstürolmasıdurumundabudurum
mutlakatürisimindesonra“L.”harfiilebelirtilerekkullanılmalıdır.Yazıdasadececinsadıgeçencümlel-
erdestafilokok,streptokokgibidilimizeyerleşmişcinsadlarıTürkçeolarakyazılabilir.Antibiyotikisimleri
dil bütünlüğü açısındanokunduğugibi yazılmalıdır. Antibiyotik isimleri uluslararası standartlara uygun
olarakkısaltılmalıdır.

e. Yazılarbirzorunlulukolmadıkça"miş'ligeçmiş"zamanedilgenkip ileyazılmalıdır.Genelgeçerbil-
gilerdegenişzamankullanılabilir.Örn:Daucuscarota(L.)biryıllıkbirolupbetakaroteniçeriğioldukça
yüksektir.

f. Tümsatırlarnumaralandırılmalıdır.Numaralandırmasürekliolmalıdır.

g. MetinlerintamamıCD'yekopyalanmışolarakvebasılmışüçnüshailebirzarfiçindegönderilmelidir.
İliştirilenbirüstyazıdametnintümyazarlarcaokunduğuveonaylandığı,yazılarınyayınakabuledilmesi
halindetelifhakkınındergiyedevredileceğibelirtilmelidir.

h. Yayımlanmışgereçleriyenidenbasmakveyadeneykonusuolaninsanlarınfotoğraflarınıkullanmakiçin
alınanizinler,insanlarüzerindeilaçkullanarakyapılanklinikaraştırmalardailgili"KurumEtikKurulOnayı"
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vegönüllülerdenyazılıbilgilendirmeileoluralındığınadairbelgelerbirliktegönderilmelidir.İlgilietikkurul
belgesineyazıiçerisindeMateryal-Metotbölümündeaçıkbirgöndermeyapılmalıdır.

i. Makaleyazımındadikkatedilecekhususlarşunlardır:

j. Araştırmayazıları;TürkçeÖzet,İngilizceÖzet,Giriş,GereçveYöntem,Bulgular,Tartışma,Kaynaklar,
TabloveŞekillervarsaTeşekkür bölümlerindenoluşmalıdır.Bubölümler, ikiyanayaslanacakşekilde
büyük harflerle kalın yazılmalıdır. İngilizce makalelerde Türkçe Başlık ve Özet bulunmalıdır. Yabancı
yazarlardaTürkçeözetkoşuluaranmaz.

Türkçe Özet: Amaç,Yöntem,BulgularveTartışmaaltbaşlıklarındanoluşmalıdır(yapılandırılmışözet)veen
az100,enfazla250sözcükiçermelidir.

İngilizce Özet (Abstract): Başlığıİngilizceolmalıdır.TürkçeÖzetbölümündebelirtilenleribirebirkarşılay-
acakşekildeyapılandırılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: TürkçeveİngilizceÖzetlerinaltındaherbirinoktalıvirgülişaretiilebirbirindenayrılarak
verilmelidir.Anahtarkelimesayısı3-8arasındaolmalıvemakaleninözgünlüğünüvurgulayacaksözcüklerkul-
lanılmalıdır.

Giriş: Araştırmanın amacı, benzer çalışmalarla ilgili  kaynakbilgisi kısaca sunulmalı ve iki sayfayı aşma-
malıdır.Gereksizbilgiaktarımıönlenmelidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanıngerçekleştirildiğikuruluşvetarihbelirtilmeli,araştırmadakullanılanaraç,
gereç ve yöntem açıkça sunulmalıdır. Standartmetotlarda yapılanmodifikasyonlar açık olarak ortaya konul-
malıdır.

Bulgular: Sadeceeldeedilenbulgularaçıkbirşekildebelirtilmelidir.Bulgularınanlatımındatablovegrafik
kullanımıileverilerdesteklenmelidir.

Tartışma: Bu bölümde, araştırmanın sonunda elde edilen bulgular, diğer araştırıcıların bulgularıyla
karşılaştırılmalıdır.Araştırıcı,kendiyorumlarınıbubölümdeaktarmalıdır.

Teşekkür Bölümü: GerekligörülüyorsaKaynaklarbölümündenhemenöncebelirtilmelidir.

Kaynaklar: Metniniçindegeçişsırasınagörenumaralandırılmalıdır.Numaralar,paranteziçindecümleson-
larındaverilmelidir.Kaynaklarınyazılımımutlakaaşağıdakiörneklereuygunolmalıdır:

Kaynakbirdergiise: Yazar(lar)ınSoyadıAdınınbaşharf(ler)i(altıveyadahaazyazarvarsahepsiyazılmalıdır;
yazarsayısıyediveyadahaçoksayalnız ilküçünüyazıpİngilizcemetinlerdeetal.Türkçemetinlerde"veark."
eklenmelidir)Makaleninbaşlığı,DergininIndexMedicus'auygunkısaltılmışismi,Yıl;Cilt(Sayı):İlkvesonsayfa
numarası.

StandartDergimakalesi için örnek:DemirciM.,ÜnlüM., ŞahinÜ. 2001.ACase ofHydatid LungCyst
DiagnosedbyKinyounStainingofBronco-AlveolarFluid.TürkiyeParazitolojiDergisi,;25(3):234-5.

AnanonimKaynaklariçin:Anonymous.1981.Coffeedrinkingandcancerofthepanceras(Editorial).Br.Med
J;283:628.

Dergieki içinörnek:FruminA.M.,NussbaumJ.,EspositoM.1979.Functinalasplenia:demonstrationof
splenicactivitybybonemarrowscan(Abstract).Blood;54(Suppl1):26a.

Kaynakbirkitapise:Yazar(lar)ınSoyadıAdınınbaşharf(ler)i.KitabınAdı.Kaçıncıbasımolduğu.Basımyeri:
Yayınevi,Basımyılı.

Örnek: Eisen H. N. Immunology: an Introduction to Molecular and Cellular Principles of the Immun
Response.5thed.NewYork:HarperandRow,1974:406.

Kaynakkitabınbirbölümüise:Bölümyazar(lar)ınSoyadıAdınınbaşharf(ler)i.Bölümbaşlığı.In:Editör(ler)in
Soyadı Adının başharf(ler)i ed/eds. Kitabın Adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Yayınevi, Basım yılı: Alıntı
yapılanbölümünilkvesonsayfanumarası.

Örnek:WeinsteinL.,SwartsM.N.Pathogenicpropertiesofinvadingmicroorganisms.In:SodemanWAJr,
SodemanWA,eds.PathologicPhysiology:MechanismofDisease.Phidelphia.WBSaunders,1974:457-72.

Kaynakbirinternetsayfasıadresiise: İnternetsayfasıadresi,erişimtarihibelirtilmelidir.
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Şekil ve Tablolar: Hertablo(şekil,grafik,fotoğraf)ayrıbirsayfayabasılmalı,altveüstçizgilervegerek-
tiğindearasütunçizgileriiçermelidir.Tablolar,"Tablo1."şeklindenumaralandırılmalıvetablobaşlığıtabloüst
çizgisininüstüneyazılmalıdır.Açıklayıcıbilgiyebaşlıktadeğildipnottayerverilmeli,uygunsimgeler(*,+,++,v.b.)
kullanılmalıdır.Fotoğraflar"jpeg.veyatiff."formatındaolmalıdır.Baskıkalitesininartırılmasıiçingerekliolduğu
durumlardafotoğraflarınorijinalhalleritalepedilebilir.Maksimum127x173mmebadında,kaliteli,parlakkağıda
basılmış olan fotoğrafların arkasınamakale başlığı ve şekil numarası yazılıp ayrı bir zarf içinde yazıya eklen-
melidir.

b)Derlemetürüyazılardayazardahaöncebukonudaçalışmaveyayınyapmışolmalıdır.İstisnaikoşullarda
editörlüktarafındandavetçıkartılabilir.Derlemelerdeİngilizceözet,İngilizceveTürkçeanahtarsözcüklerbulun-
malıdır.

c)Dahaönceyayımlanmışyazılaraeleştirigetirmek,katkıdabulunmakyadabilimhaberiniteliğitaşıyacak
bilgileriniletilmesiamacıylayazılanyazılar,YayınKurulu'nunincelemevedeğerlendirmesininardından"Editöre
Mektup"bölümündeyayınlanır.Buyazılarınbirsayfayıaşmamasıveenfazlabeşkaynakladesteklenmesigerek-
mektedir.

5. Yukarıdabildirilenyazımkurallarınauygunolarakhazırlananmakaleleraşağıdakiadresleregönderilme-
lidir.

a. UlusalGıdaReferansLaboratuvarıDergisiEditörlüğü

FatihSultanMehmetBulvarı,TarımKampüsü,No:70,06170,Yenimahalle,Ankara,Türkiye

b. E-mailadresi:

6. Yukarıdabildirilenyazımkurallarınagöreuygunolarakhazırlanmamışmakalelerhakemgörüşüiçingön-
derilmez.
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