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ÖZET

Bu çal mada Seyhan Baraj gölünde ya ayan sazanlar n (Cyprinus carpio L. 1758) ilkbahar, yaz,
sonbahar ve k mevsimlerindeki tütsülemeden önce ve sonraki kimyasal kompozisyonlar belirlenmi
ayr ca s cak tütsüleme sonras duyusal analizleri ara t r lm t r. Ara t rman n sonucunda sazanlar n
mevsimsel olarak kimyasal kompozisyonlar nda önemli farkl l klar oldu*u tespit edilmi tir. Sazanlar n
ham ya* ve su oran n n ters orant l olarak mevsimlere göre de*i ti*i belirlenmi tir. Sazanlar n en yüksek
ya* oran na k (%7,01) ve ilkbahar (%6,95) mevsimlerinde ula t * saptanm ve bu mevsimlerin
sazanlar n s cak tütsülenmesi için en uygun mevsimler oldu*u kan s na var lm t r. S cak tütsülenmi
örneklerin taze örneklere göre kimyasal kompozisyonlar nda önemli de*i iklikler oldu*u belirlenmi tir.
Duyusal olarak her mevsimde konsantre ve kuru tuzlama ön i lemi uygulanan örneklerin, %10 ve %20
tuzluluk ön i lemi uygulanan örneklere göre daha fazla be*enildi*i tespit edilmi tir. Seyhan baraj gölünde
ya ayan sazanlar n tütsüleme sonunda kimyasal kompozisyonlar ve duyusal kriterleri incelendi*inde, bu
sazanlar n s cak tütsüleme için genel olarak uygun oldu*u kan s na var lm t r.
Anahtar kelimeler: Sazan, Cyprinus carpio, s cak tütsüleme, besin bile eni, mevsim

The Seasonal Differences in Nutrient Composition of the
Fillets of Common Carp (Cyprinus carpio L. 1758) Caught from
Seyhan Dam Lake and Chemical Organoleptic Changings of These
Fillets Following Hot Smoking
ABSTRACT
In this study, fillet chemical compositions of the common carp (Cyprinus carpio L. 1758) caught from
Seyhan dam lake in spring, summer, autumn and winter were investigated before and after hot smoking.
Hot smoked fillets were also investigated for their organoleptic properties. The investigation showed that
there were significant differences between chemical compositions of samples caught in different seasons.
It was found that fillet crude lipid and moisture levels were inversely correlated by the seasons. The fact
that the highest fillet crude lipid levels were found in carp caught during winter (7.01%) and spring
(6.95%) suggested that winter and spring are the most appropriate seasons for carp to be hot smoked.
Compared with fresh fillets, hot smoked fillets were demonstrated to be significantly different in terms of
chemical compositions. Organoleptically, samples treated with concentrated or dry salt were favoured
more by the panellists over the ones treated with 10% and 20% salt solutions. In conclusion, this study
suggests that carp caught from Seyhan dam lake in different seasons are suitable for hot smoking as
demonstrated by chemical analysis and organoleptic tests following hot smoking.
Key words: Common carp, Cyprinus carpio, hot smoking, nutrient composition, seasons
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G.R.?
Do*al kaynaklar n insan nüfusunun h zl art kar s nda
sürdürülebilirlili*inin azalmas , zaten s n rl olan kaynaklar n
kirletilmesi ve buna ba*l ekolojik dengelerin bozulmas gibi
nedenlerden dolay insan ya am n n en önemli sorunu olan
beslenme gereksinimi daha güç hale gelmi tir. Bu problemin
hafifletilmesinde önemli alanlardan birisi de hayvansal
kaynaklard r.
Dünya nüfusunun yakla k 6 milyar oldu*u günümüzde
toplam insan popülâsyonunun et gereksinimini sadece karasal
et kaynaklar ndan kar lamak olas de*ildir. Gereken
yat r mlar yap l p önlemler al nd * nda, ba ta bal k olmak
üzere su ürünleri bu aç * n kapat lmas na yard mc olma
noktas nda önemli bir aland r.
Geli mi ülkelerde su ürünleri damak zevkine göre ve
dengeli beslenme amac yla tüketilirken, geli memi ülkelerde
tamamen beslenme amac yla tüketilmektedir.
Su ürünleri, insan beslenmesinde gerekli olan hayvansal
proteini en ucuza sa*layacak kaynaklardan birisidir. Dengeli
beslenmenin bilincinde olan ülkeler, protein kaynaklar n
daha da zenginle tirmek için g da sanayinde yeni teknolojik
olanaklar aramakta ve gelece*e bugünden yat r m
yapmaktad r (Aslan 1999).
Son y llar n gözde ürünlerinden olan su ürünleri yönünden
ülkemiz önemli bir potansiyele sahiptir. Gerek do*al
kaynaklardan, gerekse kültür olarak yeti tiricilikle elde edilen
bu ürünlere kar , halk m z n tüketim al kanl klar da yava
yava de*i mektedir. < leme ve muhafaza teknolojilerinin
geli mesiyle birlikte eskiden yaln zca bal khane ve bal kç
tezgâhlar ndan alabildi*imiz bu ürünlere, art k di*er sat
yerlerinde de her zaman ula abilmek mümkündür (Varl k ve
ark. 1993).
<ç sularda çe itli yöntemlerle üretilen ve avlanan bal k
türlerinin en önemli ve yayg n olanlar ndan birisi sazand r.
<statistiksel bilgilere göre dünyada iç su bal k üretiminin
yakla k olarak %5’ini sazan olu turmaktad r. Dünya sazan
üretiminin yakla k olarak %85’i Asya ve Avrupa ülkelerinde
üretilmekte olup, önde gelen ülkeler, Çin, Rusya ve
Hindistan’d r. Ülkemizde de sazan üretimi, iç su bal klar
üretiminde önde gelmektedir. Y llara göre üretilen iç su
bal klar n n %27’si ile %79’unu sazan olu turmaktad r. Sazan
ülkemizin hemen hemen her yöresinde bulunur. Üretiminin
büyük ço*unlu*u <ç Anadolu, Ege ve Göller Bölgesi ile
Güney Anadolu bölgesinden sa*lan r. En fazla bulunan ve
avc l * yap lan göllerimiz, Apalyont, Ak ehir, Eber, E*irdir,
Bey ehir, Çavu cu, Mogan ile Hirfanl ve Seyhan gibi baraj
gölleridir (Tekelio*lu 1996).
Türkiye’de sazan n y ll k üretimi 15.900 ton olup
ço*unlu*u baraj göllerinden sa*lanmaktad r. Türkiye bu
bal klar n yeti tiricili*i için oldukça uygun klimatik ko ullara
sahiptir. Ancak, bu bal klar n hasat n n, deniz bal klar n n en
bol bulundu*u Eylül-Kas m aylar na rastlamas , yeti tiricilik
bak m ndan önemli bir dezavantaj olmaktad r. Bu durumda
sazan n rekabet ans kalmamakta ve bunun sonucu olarak
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ederinin oldukça alt nda pazarlanmaktad r (Çelik ve Yanar
1999).
Baz ülkelerde oldu*u gibi yurdumuzda da ticari de*eri
olmayan veya az olan ba ta bir k s m bal k olmak üzere, baz
su ürünlerimiz yeterince de*erlendirilememektedir. Oysa
bunlar , tüketicinin damak zevkine uygun olarak yeni i leme
teknikleri uygulanarak mamul ürünler eklinde insan g das
olarak de*erlendirme olana* vard r (Yanar 1998).
< lenmi su ürünlerinin piyasaya sürülmesinde kullan lan
yöntemlerden birisi de tütsülemedir. Tütsüleme, ilk insan n et
veya bal * ate in üzerinde kurutmas ve bu ekilde besinini
korumas yla ba layan eski bir i leme tekni*idir (Ünal ve
Çelik 1995). Etleri tütsülemenin amac , ete de*i ik bir tat
kazand rman n yan nda, dayanma süresini de artt rmakt r
(Gö*ü 1986).
Bal klar n tütsülenerek saklanmas i lemi, kurutarak ve
tuzlayarak saklama kadar eski bir tarihe dayan r. Bal k
tütsüleme i lemi antik zamanlarda ürünlerin muhafazas
amac yla kullan lm t r (Regenstein ve Regenstein 1991).
Tütsülenen bal klar n dayanma süresinin uzad * ve
lezzetlerinin ho a gider nitelikte oldu*u, eski devirlerden beri
bilinen bir gerçektir. Bu amaçla çe itli odunlar ve kokulu
bitkilerden yararlan lm t r. Bal k tütsülenmesinde ilk
geli imler 13. ve 14. yüzy lda Avrupa’da kaydedilmi tir.
Tütsülemenin bal k endüstrisi baz nda kullan lmas ise 19.
yüzy lda ba lam ve günümüze kadar önemli geli meler
kaydedilmi tir (<nal 1992). Modern tütsüleme tüketicinin
duyusal tercihleri üzerinden ekillenmektedir (Regenstein ve
Regenstein 1991). Dünya nüfusunun büyük bir kesiminin
benimsedi*i bu teknik ile et, bal k, midye, kalamar, peynir,
salam, sosis gibi birçok g da maddesine arzu edilen aroma ve
lezzet kazand r labilmektedir (Ünal ve Çelik 1995). Dünyan n
birçok bölgesinde büyük be*eni ile tüketilen tütsülenmi su
ürünleri, özellikle Avrupa ve Amerika k tas nda çok
miktarlarda tüketilmektedir. Tütsülenmi ürünleri en fazla
üreten ülkeler; Hollanda, <ngiltere, Norveç, Kanada, Japonya,
Amerika ve Almanya’d r. Dünyada su ürünlerini tütsüleyen
di*er ülkeler; Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler,
Polonya, Tayland, Bat Afrika ve Zambiya’d r (Gülyavuz ve
Ünlüsay n 1999).
Ülkemizde de tütsülenmi ürün üretilmekte ve bu üretilen
ürünlerin büyük bölümü yurt d na ihraç edilmektedir.
Bunun yan nda ülkemizde ehir ve ya am ko ullar n n etkisi
ile haz r ürün tüketme al kanl * artm t r. Haz r ürün
tüketiminin giderek yayg nla mas gelecekte i lenmi su
ürünlerinin de tüketiminin artaca* n dü ündürmektedir.
Tütsülenmi su ürünlerinin bugünkü tüketimi istenilen
düzeyde olmasa da market raflar nda yerini almaya
ba lam t r.
Bu çal mada Seyhan Baraj Gölü’nde ya ayan pullu sazan
(C. carpio)’lar n baz besin bile enlerinin mevsimsel olarak
incelenmesi ile s cak tütsüleme sonras meydana gelen
kimyasal ve duyusal de*i imlerin belirlenmesi amaçlanm t r.
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MATERYAL ve METOT
Ara t rma materyali olarak dört mevsimi kapsayacak
ekilde (Mart, Haziran, Eylül ve Aral k), Seyhan Baraj
Gölü’nden uzatma a*lar yla yakalanan, yakla k 1 kg
a* rl ktaki (930-1100 g) sazanlar (Cyprinus carpio L. 1758)
kullan lm t r. Her mevsimde Seyhan Baraj Gölü’nden
yakalanan sazanlardan örnek olarak yakla k ayn boy ve
a* rl klarda 10 adet al n p, so*uk zincir içerisinde Mersin
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi < leme Teknolojisi
laboratuvar na getirilmi tir. Sazanlar önce musluk suyuyla d
yüzeyleri y kanarak pul giderme i lemine tabi tutulmu tur.
Daha sonra ba ve iç organlar temizlenmi ard ndan her
bal ktan iki yar m derisiz k lç ks z fileto ç kar lm t r. Elde
edilen 10’ ar adet sa* ve sol fileto y kanarak 2 gruba
ayr lm t r. Analiz program göz önüne al narak; 1. grup tütsü
öncesi analizler için 5 sa* ve 5 sol fileto, 2. grup tütsü sonras
analizler için 5 sa* ve 5 sol fileto olarak ayr lm t r. Analizler
için 1. grup filetolar hemen, 2. grup ise, tütsülendikten sonra
blender (1200 rpm) ile homojenize edilmi ve bu
homojenizatlar n 8 paralelli analizleri yap lm t r.
Tütsüleme için po etlenmi olan sa* ve sol filetolar kuru
tuzlamada (her fileto için 80-100 g tuz) 10 dakika
bekletilmi , daha sonra musluk suyuyla yüzey tuzlar ndan
ar nd r lm ve s zd r larak kurutulmu tur. Önce sa* filetolar,
sonra sol filetolar f r na yerle tirilerek tütsülenmi tir.
Tütsüleme i leminde filetolar raflara yerle tirilmeden önce
f r n 70-80 oC’ye kadar s t lm t r. Bu s cakl kta filetolar
pi me i lemi gerçekle ene kadar (yakla k 1,5 saat)
tutulmu tur. Pi irme gerçekle tikten sonra filetolar, me e
a*ac n n ince testere tala kullan larak 2 saat süreyle 50-60
o
C’de tütsülenmi tir.
Kjeldahl yöntemine göre ham protein (AOAC 1995),
Soxhlet yöntemine göre ham ya* (James 1995) analizleri
yap lm t r. Kuru madde analizi ise etüvde, 104 0C’ de 4 saat
kurutma sonucu, ham kül analizi yakma f r n nda, 550 0C’ de
gri kül olu uncaya kadar (5 saat) yak larak sa*lanm t r
(AOAC 1995).
Her mevsim örnekleme dönemi içinde duyusal analizler
de 4 farkl tuzluluk için 2’ er adet toplam 8 tane ayn
büyüklüklerde (930-1100 g) pullu sazan (Cyprinus carpio L.,
1758) kullan lm t r. Kuru tuzlama, konsantre tuzluluk (oda
s cakl * nda doymu tuz çözeltisi), %20 tuzluluk ve %10
tuzlulukta 10 dakika bekletilen filetolar A, B, C, D gruplar
olarak tütsülenmi ve 10 panelist taraf ndan duyusal analizleri
yap lm t r. Örnekler renk, koku, lezzet, görünü , çi*neme
özelli*i, genel be*eni kriterleri baz al narak 0-9 skalas na
göre de*erlendirilmi tir (Tekin en ve Kele 1994).
Ara t rman n analizlerinden elde edilen veriler SPSS 10.0
paket program kullan larak de*erlendirilmi tir.
Ham
protein, ham ya*, su ve ham kül analizleri için taze ve füme
örnekleri
aras nda
T-testi
uygulanm t r.
Duyusal
de*erlendirme için “tek yönlü varyans analizi” (one-way
Anova) modeli seçilerek, Duncan Çoklu kar la t rma testi
uygulanm t r (Duncan 1955).
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BULGULAR
Çizelge 1’ de sazanlar n bir y ll k dönemde besin
bile enlerinin de*i imi mevsimlere ba*l olarak gözlenirken,
ayn zamanda s cak tütsüleme sonras ndaki de*i imler de
belirtilmi tir. Ek olarak ya ve kuru a* rl k de*erlerinin
kar la t r lmas yap lm t r.
Mevsimler aras nda %16,44 taze ham protein oran yla en
dü ük de*er yaz mevsiminde belirlenirken, %17,80 taze ham
protein oran yla en yüksek de*er ise k mevsiminde tespit
edilmi tir. Örneklerin kuru a* rl k üzerinden yap lan
hesaplamalar nda, %67,22 protein oran yla en dü ük de*er
k mevsiminde belirlenirken, %73,13 protein oran yla en
yüksek de*er yaz mevsiminde tespit edilmi tir. Sazanlar n
y ll k taze ham protein ortalamas %17,20 olarak
belirlenmi tir. Mevsimler aras nda tütsülenmi örneklerin
%24,45 protein oran yla en dü ük de*eri ilkbahar
mevsiminde belirlenirken, %27,18 protein oran yla en yüksek
de*er de sonbahar mevsiminde tespit edilmi tir. Tütsülenmi
filetolar n kuru a* rl k üzerinden yap lan hesaplamalar nda,
mevsimler aras nda %60,06 protein oran yla en dü ük de*er
k mevsiminde belirlenirken, %64,83 protein oran yla en
yüksek de*er yaz mevsiminde tespit edilmi tir. Tütsülenmi
sazanlar n n ham protein ortalamas %26,20 olarak
bulunmu tur. Kuru a* rl k üzerinden hesaplamalarda ise ham
protein ortalamas %61,98 olarak saptanm t r (Çizelge 1).
Sazanlar n taze ilkbahar örneklerinin su de*eri %74,48
olarak belirlenmi tir. Tütsülenmi örneklerde bu de*er
%59,41’e dü mü tür. <lkbaharda örneklenen sazanlar n
tütsüleme i lemindeki net su azal n n %20,23 oldu*u
belirlenmi tir. Sazanlar n taze yaz örneklerinin su de*eri
%77,52 olarak saptanm t r. Tütsülenmi örneklerde bu de*er
%59,62’e dü mü tür. Yaz sazanlar n n tütsüleme i lemindeki
net su azal n n %23,09 oldu*u belirlenmi tir. Sazanlar n
taze sonbahar örneklerinin su de*eri %75,85 olarak
saptanm t r. Tütsülenmi örneklerde bu de*er %56,70’e
dü mü tür. Sonbahar sazanlar n n tütsüleme i lemindeki net
su azal n n %25,25 oldu*u belirlenmi tir. Taze k
örneklerinde su oran
%73,52 olarak saptanm t r.
Tütsülenmi örneklerde bu oran %55,03’e dü mü tür. K
örneklerinin tütsüleme i lemindeki net su azal n n %25,15
oldu*u belirlenmi tir. Sazanlar n y ll k su ortalamas %75,34
olarak belirlenirken, tütsülenmi fileto örneklerinin ise
%57,69 olarak saptanm t r (Çizelge 1).
Mevsimler aras nda %4,60 ya* oran yla en dü ük de*er
yaz mevsiminde belirlenirken, %7,01 ya* oran yla en yüksek
de*er k mevsiminde tespit edilmi tir. Mevsimler aras nda
kuru a* rl k üzerinden %20,46 ya* oran yla en dü ük de*er
yaz mevsiminde belirlenirken, %27,23 ya* oran yla en
yüksek de*er ilkbahar mevsiminde tespit edilmi tir.
Sazanlar n y ll k ham ya* ortalamas %5,96 bulunmu tur.
Mevsimler aras nda tütsülenmi örneklerin %8,61 ya*
oran yla en dü ük de*eri yaz mevsiminde belirlenirken,
%12,51 ya* oran yla en yüksek de*er k mevsiminde tespit
edilmi tir. Tütsülenmi örneklerin kuru a* rl k üzerinden
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yap lan hesaplamalar nda %21,32 ya* oran yla en dü ük
de*er yaz mevsiminde belirlenirken, %27,82 ya* oran yla en
yüksek de*er k mevsiminde tespit edilmi tir. Tütsülenmi
sazanlar n n y ll k ham ya* ortalamas %10,85 olarak

bulunmu tur. Tütsülenmi sazanlar n kuru a* rl k üzerinden
hesaplamalar nda ise ham ya* ortalamas %25,57 olarak
saptanm t r (Çizelge 1).

Çizelge 1. Mevsimlere göre taze ve kuru tuzlama metoduyla tütsülenmi sazan filetolar n n besin madde
bile enlerinin kar la t r lmas
<lkbahar

Ham protein
Ham ya*
Su
Ham kül
Toplam

Yaz

Sonbahar

K

Taze

Füme

Taze

Füme

Taze

Füme

Taze

Füme

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

17,20±0,07
*67,40
6,95±0,16
*27,23
74,48±0,17

24,45±0,09
*60,24
11,15±0,17
*27,47
59,41±0,16

16,44±0,17
*73,13
4,60±0,17
*20,46
77,52±0,20

26,18±0,1
*64,83
8,61±0,18
*21,32
59,62±0,17

17,36±0,29
*71,88
5,29±0,23
*21,91
75,85±0,36

27,18±0,11
*62,77
11,11±0,18
*25,66
56,70±0,28

17,80±0,15
*67,22
7,01±0,14
*26,47
73,52±0,27

27,01±0,16
*60,06
12,51±0,08
*27,82
55,03±0,20

1,11±0,13
*4,40
99,74
*99,03

4,31±0,13
*10,62
99,32
*98,33

1,00±0,10
*4,45
99,56
*98,04

5,00±0,16
*12,38
99,41
98,53

1,22±0,05
*5,05
99,72
*98,84

4,50±0,18
*10,39
99,49
*98,82

1,29±0,04
*4,87
99,62
*98,56

4,93±0,06
*10,96
99,48
*98,84

Verilerin analizinde p<0.05 düzeyinde istatistik ayr m vard r.
*Kuru a* rl k üzerinden bulunan de*erler
X ± SX = Aritmetik ortalama±standart sapma

Mevsimler aras nda %1,00 kül oran yla en dü ük de*er
yaz mevsiminde, %1,29 kül oran yla en yüksek de*er k
mevsiminde tespit edilmi tir. Mevsimler aras nda sazanlar n
kuru a* rl k üzerinden %4,40 kül oran yla en dü ük de*eri
ilkbahar mevsiminde, %5,05 oran yla en yüksek de*er ise
sonbahar mevsiminde tespit edilmi tir. Sazanlar n n y ll k
ham kül ortalamas %1,16 olarak bulunmu tur. Kuru a* rl k
üzerinden hesaplamalarda ise ham kül ortalamas %4,69
olarak saptanm t r. Mevsimler aras nda tütsülenmi
sazanlar n %4,31 kül oran yla en dü ük de*eri ilkbahar
mevsiminde belirlenirken, tütsülenmi sazanlar n %5,00
oran yla en yüksek kül de*eri yaz mevsiminde tespit
edilmi tir. Mevsimler aras nda tütsülenmi sazanlar n kuru
a* rl k üzerinden %10,39 oran yla en dü ük kül de*eri
sonbahar mevsiminde belirlenirken, %12,38 oran yla en
yüksek de*er yaz mevsiminde tespit edilmi tir. Tütsülenmi
sazanlar n n ham kül ortalamas %4,69 olarak bulunmu tur.
Kuru a* rl k üzerinden hesaplamalarda tütsülenmi örneklerin
ham kül ortalamas ise %11,09 olarak saptanm t r (Çizelge
1).
Mevsimlere göre % su oranlar ile % ham ya* oranlar
aras nda tam bir ters orant n n oldu*u görülmektedir. Su
miktar n n en yüksek (%77,52) oldu*u yaz mevsiminde, ya*
miktar en az (%4,60), su miktar n n en az (%73,52) oldu*u

k mevsiminde ya* miktar n n en yüksek (%7,01) oldu*u
belirlenmi tir (Çizelge 1).
Duyusal Analizler
.lkbaharda Örneklenen Sazan Tütsülemesinin
Duyusal Analizi
Ürünler tüm özellikleri yönünden incelendi*inde Çizelge
2’de de görüldü*ü gibi görünü , çi*neme özelli*i, renk, tat,
koku ve genel be*eni kriterleri yönünden %10 ve %20
tuzluluk gruplar aras nda fark (P>0,05) gözlenmemi tir.
Konsantre ve kuru tuzlama gruplar aras nda görünü ,
çi*neme özelli*i, renk, tat ve genel be*eni kriterleri
yönünden fark (P>0,05) belirlenmemi tir. Koku kriteri
yönünden kuru tuzlama ve konsantre tuzluluk gruplar
aras nda fark (P<0,05) oldu*u belirlenmi tir. Koku kriteri
yönünden gruplar incelendi*inde konsantre tuzluluk ile %10
ve %20 tuzluluk gruplar n aras nda fark (P<0,05) oldu*u
saptanm t r. Kuru tuzlama ve konsantre tuzluluk, %10 ve
%20 tuzluluk gruplar aras nda tüm duyusal kriterler
yönünden fark (P<0,05) oldu*u belirlenmi tir.
Koku kriteri d nda kuru tuzlama ve konsantre tuzlama
gruplar görünü , çi*neme özelli*i, renk, tat ve genel be*eni
kriterleri yönünden birbirlerine benzerken, ayn kriterler
yönünden %10 ve %20 tuzluluk gruplar da birbirine
benzemektedir.
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Çizelge 2. <lkbahar döneminde farkl tuzlama metotlar yla tütsülenmi sazan filetolar n n duyusal analizi
<lkbahar
(Mart)
Görünü
Koku
Çi*neme özelli*i
Renk
Tat
Genel be*eni

Kuru tuzlama

Konsantre tuzluluk

% 20 Tuzluluk

% 10 Tuzluluk

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

a

8,10±0,57
8,10±0,57 a
8,60±0,52 a
8,00±0,47 a
8,30±0,68 a
8,50±0,53 a

a

7,80±0,42
7,50±0,71 b
8,00±0,94 a
7,60±0,84 a
7,80±0,63 a
7,90±0,74 a

b

6,70±0,48
6,50±0,53 c
6,80±0,42 b
6,50±0,53 b
6,50±0,53 b
6,60±0,52 b

6,60±0,70 b
6,40±0,70 c
6,40±0,97 b
6,40±0,70 b
6,20±1,03 b
6,20±0,92 b

Ayn sat rda farkl harflerle gösterilen veriler aras nda P<0,05 düzeyinde istatistikî fark vard r.

farkl (P<0,05) oldu*u belirlenmi tir. Renk kriteri yönünden
gruplar incelendi*inde, %20 tuzluluk ve kuru tuzlama
gruplar
aras nda istatistikî fark (P<0,05) oldu*u
gözlenmi tir. Renk kriteri yönünden kuru tuzlama grubu ile
%10 ve konsantre tuzluluk gruplar aras nda ve %20 tuzluluk
grubu ile %10 ve konsantre tuzluluk gruplar aras nda
istatistiki fark (P>0,05) olmad * belirlenmi tir.

Yaz n Örneklenen Sazan Tütsülemesinin Duyusal
Analizi
Ürünler tüm özellikleri yönünden incelendi*inde çizelge
3’de de görüldü*ü gibi koku, çi*neme özelli*i, tat ve genel
be*eni kriterleri yönünden tüm gruplar aras nda fark (P>0,05)
gözlenmemi tir. Görünü
kriteri yönünden gruplar
incelendi*inde, %10, %20 ve konsantre tuzluluk gruplar
birbirine benzerken, kuru tuzlama grubunun di*er gruplardan

Çizelge 3. Yaz döneminde farkl tuzlama metotlar yla tütsülenmi sazan filetolar n n duyusal analizi
Yaz
(Haziran)
Görünü
Koku
Çi*neme özelli*i
Renk
Tat
Genel be*eni

Kuru tuzlama

Konsantre tuzluluk

%20 tuzluluk

%10 tuzluluk

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

a

8,70±0,48
7,90±0,74 a
8,20±0,63 a
8,50±0,53 a
8,20±0,79 a
8,40±0,52 a

b

7,80±0,92
8,10±0,74 a
7,90±0,99 a
8,10±0,74 ab
7,80±0,92 a
8,20±0,42 a

b

7,40±0,52
8,10±0,74 a
7,90±0,74 a
7,80±0,92 b
8,20±0,63 a
8,00±0,82 a

7,90±0,74 b
8,00±0,67 a
8,00±0,82 a
7,90±0,57 ab
8,00±0,67 a
8,00±0,67 a

Ayn sat rda farkl harflerle gösterilen veriler aras nda P<0,05 düzeyinde istatistiki fark vard r.

Koku, renk ve tat kriterleri yönünden gruplar
incelendi*inde, tüm gruplar aras nda fark (P>0,05)
gözlenmemi tir. Genel be*eni kriteri yönünden %20 tuzluluk,
konsantre tuzluluk ve kuru tuzlama gruplar aras nda fark
(P>0,05) gözlenmezken, bu üç grup ile %10 tuzluluk grubu
aras nda fark (P<0,05) oldu*u belirlenmi tir.

Sonbaharda Örneklenen Sazan Tütsülemesinin
Duyusal Analizi
Ürünler tüm özellikleri yönünden incelendi*inde çizelge
4’de de görüldü*ü gibi görünü ve çi*neme özelli*i kriterleri
yönünden konsantre tuzluluk, kuru tuzlama gruplar aras nda
fark (P>0,05) gözlenmezken, bu ikili grupla %10 tuzluluk
aras nda fark (P<0,05) oldu*u belirlenmi tir.

Çizelge 4. Sonbahar döneminde farkl tuzlama metotlar yla tütsülenmi sazan filetolar n n duyusal analizi
Sonbahar
(Eylül)
Görünü
Koku
Çi*neme özelli*i
Renk
Tat
Genel be*eni

Kuru tuzlama

Konsantre tuzluluk

%20 tuzluluk

%10 tuzluluk

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

a

8,40±0,52
8,00±0,82 a
8,20±0,79 a
8,40±0,70 a
8,20±0,79 a
8,40±0,52 a

a

8,70±0,68
8,30±0,68 a
8,60±0,70 a
8,20±0,79 a
8,30±0,68 a
8,40±0,52 a

b

7,60±0,84
8,20±0,79 a
8,00±0,94 ab
8,10±0,88 a
8,40±0,70 a
8,10±0,74 a

Ayn sat rda farkl harflerle gösterilen veriler aras nda P<0,05 düzeyinde istatistikî fark vard r.

7,60±0,70 b
7,70±0,48 a
7,40±0,70 b
7,90±0,57 a
7,80±0,92 a
7,50±0,67 b
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K ) n Örneklenen Sazan Tütsülemesinin Duyusal
Analizi
Ürünler tüm özellikleri yönünden incelendi*inde çizelge
5’de de görüldü*ü gibi görünü , çi*neme özelli*i, renk, ve
genel be*eni kriterleri yönünden %10 tuzluluk, %20 tuzluluk
gruplar aras nda ve konsantre tuzluluk, kuru tuzlama gruplar
aras nda fark (P>0,05) gözlenmezken, bu ikili gruplar n

aras nda fark (P<0,05) oldu*u belirlenmi tir. Koku kriteri
yönünden gruplar incelendi*inde, tüm gruplar aras nda fark
(P>0,05) gözlenmemi tir. Tat kriteri yönünden gruplar
incelendi*inde ise, %20 tuzluluk, %10 tuzluluk gruplar
aras nda fark (P>0,05) gözlenmezken, bu iki grup ile
konsantre tuzluluk ve kuru tuzlama gruplar aras nda fark
(P<0,05) oldu*u belirlenmi tir.

Çizelge 5. K döneminde farkl tuzlama metotlar yla tütsülenmi sazan filetolar n n duyusal analizi
K
(Aral k)
Görünü
Koku
Çi*neme özelli*i
Renk
Tat
Genel be*eni

Kuru tuzlama

Konsantre tuzluluk

%20 Tuzluluk

%10 Tuzluluk

X ± SX

X ± SX

X ± SX

X ± SX

a

8,50±0,53
8,00±0,67 a
8,30±0,68 a
8,00±0,67 a
8,90±0,32 a
8,40±0,52 a

a

8,50±0,53
8,10±0,88 a
7,70±0,68 a
8,50±0,71 a
8,30±0,48 b
8,40±0,52 a

b

7,30±0,48
7,70±0,48 a
7,00±0,67 b
7,00±0,47 b
6,80±0,79 c
7,40±0,52 b

7,20±0,63 b
7,80±0,63 a
6,50±0,71 b
6,60±0,52 b
6,70±0,48 c
7,00±0,67 b

Ayn sat rda farkl harflerle gösterilen veriler aras nda P < 0,05 düzeyinde istatistiki fark vard r.

TARTI?MA ve SONUÇ
Bal klar n ve genel olarak canl lar n kimyasal
kompozisyon oranlar n n beslenme, ya , cinsiyet, üreme
dönemi, s cakl k gibi bir çok faktör taraf ndan etkilendi*i göz
önüne al narak, Seyhan Baraj Gölü’nde ya ayan sazanlar n
taze ham protein oran n n (y ll k ortalama %17,20) daha
önceki çal malarda bulunan ham protein oranlar ile genel
olarak örtü tü*ü görülmü tür. Yanar (1998), taraf ndan
yap lan çal mada, taze sazanlar n protein oran %16,67
olarak tespit edilmi tir. Ünlüsay n ve ark. (2003)’n n
belirtti*ine göre Viola ve ark. (1988) taraf ndan, sazanda
%15,4-15,9 oran nda protein bulundu*u bildirilmi tir.
Ünlüsay n ve ark. (2003)’n n belirtti*ine göre Huisman ve
ark. (1976) taraf ndan, kültür aynal sazan n n kimyasal
kompozisyonunda %14,2-15,8 oran nda protein bulundu*u
bildirilmi tir. Di*er bir çal mada (Regenstein ve Regenstein
1991) çe itli bal k türlerinin kimyasal kompozisyonlar
bildirilmi tir. Sazan n ham protein de*eri %17,8 olarak
verilmi tir. Benzer bir çal mada (Gülyavuz ve Ünlüsay n
1999) çe itli deniz ve tatl su bal klar n n kimyasal
kompozisyonlar n n verildi*i çizelgede sazan n ham protein
de*eri %22 olarak bildirilmi tir.
Taze örneklere göre tütsülenmi örneklerin protein
oran nda art meydana gelmi tir. Bu art tütsüleme i lemi
yap l rken s tma, pi irme ve tuzlama i lemi ile bal k
karkas n n su kaybetmesinden kaynaklanm , çok az bir k sm
ise mekaniksel i lemlere ba*l su azalmas ndan kaynaklanan
protein oran n n artmas eklinde olu maktad r. Tütsülenmi
örneklerin kuru a* rl k üzerinden belirlenen protein
oranlar n n yine kuru a* rl k üzerinden taze örneklerinkilere
göre daha dü ük oldu*u saptanm t r (Çizelge 1).
Tütsülenmi ürünlerdeki bu azalma çözünebilen proteinler,
küçük peptidler ve serbest amino asitlerin pi irme suyuyla
kaybolmas ndan kaynaklanmaktad r. Bunun yan nda duman

bile enleri ile proteinlerin reaksiyonlar sonucu baz amino
asitlerin azalmas na ve baz uçucu amino asitler ile hidrojen
sülfit ve amonya* n uçarak kaybolmas na da ba*l oldu*u
dü ünülmektedir. Tütsülemede s l i lem uygulanmas sonucu
bal k proteinleri denature olmakta, bundan dolay da
tütsülenmi örneklerde ham protein oran nda azalma oldu*u
bildirilmi tir (Ünlüsay n ve ark. 2003). Benzer bir çal mada
(Ünlüsay n ve ark 2001) tütsüleme sonras nda total protein
miktarlar nda dü ü ün meydana geldi*i, bu dü ü , dü ük
moleküler a* rl ktaki çözünebilen proteinlerin ve amino
asitlerin (alanin, glisin, lösin, valin, ve glutamik asit)
varl * na ba*lanm t r. Ek olarak tütsüleme i leminin
proteinlerin termal parçalanmas na neden olabilece*i de
bildirilmi tir. Di*er bir çal mada (Opstvedt 1988) proteinin
tütsüleme i leminde azalmas n n nedeni olarak çözünebilen
proteinler, küçük peptidler ve serbest amino asitlerin pi irme
suyuyla kaybolmas ndan kaynakland *
bildirilmi tir.
Davidek ve ark. (1990) taraf ndan, duman bile enleri ile
proteinlerin reaksiyonlar n n baz amino asitlerin azalmas na,
ürünün kahverengile mesine ve denaturasyon meydana
gelmesine yol açt * bildirilmi tir. Duman ile geleneksel
tütsüleme metodu boyunca, proteinler ile duman olu turan
bile enlerin reaksiyonlar n n yaln zca bütün olarak yüzey
tabakas nda oldu*u, bunun yan nda tütsülemenin modern
metotlar nda kullan lan duman olu turan bile enler ile s
muamelesi olmasa bile ürünün bütünüyle reaksiyona girdi*i
bildirilmi tir. Bu reaksiyonlarda yakla k olarak amino
asitlerde %11’lik bir dü ü meydana geldi*i, tirozin amino
asitlerinin yakla k %50’sinin kayboldu*u belirtilmi tir. Ad
geçen ara t r c lar taraf ndan, s tmayla proteinlerdeki ilk
kayda de*er de*i imin labil amino asitlerin (sistin, sistein,
lizin) kaybolmas oldu*u saptanm ayr ca hidrojen sülfit ve
amonya* n gaz formasyonlar n n da
kayboldu*u
belirtilmi tir. Hoffman ve ark. (1997) taraf ndan yap lan
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çal mada, 75 oC’de kurutulmu 100 oC’de tütsülenmi
örneklerin besin de*erinde biraz azalma meydana geldi*i
gösterilmi tir. Afrika’da geleneksel olarak tütsülenen
Sardinella aurita, Tilapia esculenta ve Tilapia lidole bal klar
çal lm ve bu üç örnekten ikisinde lizin de*erlili*inde
yüksek oranda kay p meydana geldi*i rapor edilmi tir.
Tütsüleme i lemi s ras nda taze örneklere göre su
miktar nda büyük oranda dü ü meydana gelmi tir (Çizelge
1). Gülyavuz ve Ünlüsay n (1999) taraf ndan, su ürünlerinin
tuzlama ve tütsüleme s ras nda, tütsüleme yöntemine,
tütsüleme s cakl * ve süresine ba*l olarak nem kaybetti*i
belirtilmi tir. Benzer bir çal mada tütsüleme i leminde
bal * n et yap s ndaki sudaki bu kayb n sadece
buharla madan olmad * n , bal klardaki tuzlu suyun
tütsülemeden sonra mekaniksel kayba da u*rad *
bildirilmi tir (Ünlüsay n ve ark. 2001).
Sazanlar n y ll k su ortalamas %75,34 olarak bulunmu tur
(Çizelge 1). Ünlüsay n ve ark. (2003)’n n belirtti*ine göre
Huisman ve ark. (1976) taraf ndan, kültür aynal sazan n n
kimyasal kompozisyonunda %74,5 ile %80,2 aras nda su
bulundu*u bildirilmi tir. Dört mevsim su oranlar incelenen
sazanlar n y ll k de*i im aral * %73,52-77,52’dir. Bildirilen
de*er aral * sazanlar n y ll k su de*i iminin aral * na
benzemektedir. Ünlüsay n ve ark. (2003)’n n belirtti*ine göre
Viola ve ark. (1988) taraf ndan, sazan n kimyasal
kompozisyonunda %71,4 ile %74,8 aras nda su bulundu*u
bildirilmi tir. Bildirilen su de*er aral * na Seyhan Baraj
Gölü’nde ya ayan sazanlar n y ll k su oran de*i iminin
benzedi*i görülmü tür. Yanar (1998) taraf ndan yap lan
çal mada, taze sazanlar n su oran %73,04 olarak tespit
edilmi tir. Sazanlar n y ll k su ortalamas n n Yanar (1998)
taraf ndan belirlenen de*erden yüksek oldu*u görülmü tür.
Benzer bir çal mada (Gülyavuz ve Ünlüsay n 1999), çe itli
deniz ve tatl su bal klar n n kimyasal kompozisyonlar n n
verildi*i çizelgede sazan n su oran %67 olarak bildirilmi tir.
Ara t rmac n n belirtti*i su oran Seyhan Baraj Gölü’nde
ya ayan sazanlar n y ll k su oran ortalamas ndan daha dü ük
oldu*u saptanm t r. Sazanlar n kimyasal kompozisyon
oranlar n n ya , üreme dönemi, beslenme ve s cakl k gibi
birçok faktör taraf ndan etkilendi*i dü ünüldü*ünde,
bulgular n uyumsuzlu*unun bu faktörlerin farkl l * ndan
kaynaklanabilece*i de*erlendirilmesi yap lm t r.
Ünlüsay n ve ark. (2003) taraf ndan, tütsüleme s ras nda
yap lan tuzlama ve s tma i lemlerinin etkisiyle tütsülenmi
y lan bal klar n n %13,8±1, gökku a*
alabal * n n
%17,56±1, sudak bal * n n ise %28,2±1 oran nda su
kaybetti*i bildirilmi tir. Bu sonuçlar ya*l bal klar n
tütsüleme i leminde daha az su kaybetti*i sonucunu ortaya
koymaktad r. Sazanlardaki mevsime ba*l ya* de*i imleri
üzerinden dü ünüldü*ünde tütsüleme i lemlerinde en az su
kayb n n k
ve ilkbahar mevsimlerinde olmas
gerekmektedir. <lkbahar sazanlar bu sonuç ile örtü ürken k
mevsimi sazanlar nda farkl l k oldu*u saptanm t r.
Sazanlar n mevsimlere ba*l olarak metabolizmalar nda

Deniz AYAS, Gürkan EK NGEN
Mehmet ÇEL K

farkl l klar olmas n n bulgulardaki uyumsuzlu*un olu mas na
neden olabilece*i de*erlendirilmesi yap lm t r.
Ünlüsay n ve ark. (2003)’n n belirtti*ine göre Huisman ve
ark. (1976) taraf ndan, kültür aynal sazan n n kimyasal
kompozisyonunda %1,9-7,5 ya* bulundu*u bildirilmi tir.
Sazanlar n % ham ya* oranlar n n y ll k de*i im aral *
%4,6-7,01’dir. Bildirilen de*er aral * sazanlar n y ll k ham
ya* de*i im aral * n kapsamaktad r. Yanar (1998) taraf ndan
yap lan çal mada, taze sazanlar n ham ya* oran %8,45
olarak tespit edilmi tir. Sazanlar n y ll k %5,96 olan ham ya*
ortalamas n n Yanar taraf ndan belirlenen de*erden dü ük
oldu*u görülmü tür. Gülyavuz ve Ünlüsay n (1999),
taraf ndan çe itli deniz ve tatl su bal klar n n kimyasal
kompozisyonlar n n verildi*i çizelgede sazan n ya* oran %9
olarak bildirilmi tir. Ara t r c lar taraf ndan bildirilen bu
de*erin, sazanlar n y ll k ya* ortalamas ndan yüksek oldu*u
belirlenmi tir. Regenstein ve Regenstein (1991), taraf ndan
verilen çizelgede çe itli bal k türlerinin kimyasal
kompozisyonlar bildirilmi tir. Çizelgede sazan n ham ya*
de*eri %2,5 olarak verilmi tir. Sazanlar n y ll k ham ya*
ortalamas n n ara t r c lar taraf ndan belirlenen de*erden
yüksek oldu*u görülmü tür. Seyhan Baraj Gölü’nde ya ayan
sazanlar n y ll k ham ya* oran n n daha önceki çal malarda
bulunan sazanlar n ham ya* oranlar ile örtü memesi,
sazanlar n kimyasal kompozisyon oranlar n n beslenme, ya ,
cinsiyet, üreme dönemi, s cakl k gibi birçok biyolojik ve
ekolojik faktör taraf ndan etkilenmesinden kaynaklanm t r.
Sazanlar n üreme dönemi ilkbahar sonu yaz ba lar d r.
Ham ya* oran ndaki de*i imleri sa*layan etmenlerden birisi
de bal * n üreme dönemi öncesi ve sonras ndaki
de*i imlerdir. Sazanlar n mart ay ndaki ham ya* oran %6,95
olarak bulunmu tur. Bu de*er üreme dönemi öncesinde
sazanlar n üreme dönemi için ya* birikimi yapmas olarak
de*erlendirilmi tir. Üreme döneminde beklenildi*i gibi
sazanlar n önemli ölçüde ya* oran dü mü tür. Haziran
ay ndaki ham ya* oran %4,60 olarak bulunmu tur. Sazanlar
üreme dönemi sonundan itibaren tekrar ya* biriktirmeye
ba lam t r. Eylül ay nda sazanlarda yap lan ham ya* analizi
sonucu sazanlar n ham ya* oran %5,29 olarak bulunmu tur.
Aral k ay nda sazanlar n ham ya* oran %7,01 olarak
bulunmu tur. Bu da sazanlar n so*uk mevsim öncesinde ya*
birikimi yapt * eklinde yorumlanm t r. Espe ve ark.
(2002)’n n, yapt klar çal mada Atlantik salmonlar ndaki
mevsimlere ba*l total ya* de*i imleri saptanm t r. Haziran
ay nda yakalanan okyanus salmonunda kg üzerinden
84,8±4,7 g, Kas m Atlantik salmonlar nda 168,8±3,6 g ve
Nisan ay nda yakalanan Atlantik salmonlar nda ise 132±7,1 g
total ya* bulundu*u rapor edilmi tir. Ara t rmac lar n,
Atlantik salmonlar nda belirledi*i, ham ya* miktar n n
mevsimlere göre de*i imi, Seyhan Baraj Gölü sazanlar n n
mevsimlere göre ham ya* de*i im oranlar ile örtü mektedir.
Sazanlar n tütsüleme i lemleri s ras nda tütsülenmemi
örneklere göre ham ya* miktar ndaki büyük orandaki art n
nedeni, tütsüleme i lemi s ras ndaki pi irme i lemlerinde su
oran n n dü mesidir. Kuru a* rl k üzerinden tütsülenmi
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örneklerin taze örneklere göre ham ya* oran ndaki küçük
art n ise, duman materyalinin yap s nda bulunan ya*
yap s ndaki bile iklerden meydana geldi*i dü ünülmektedir
(Çizelge 1). Tütsülenmi Clarias gariepinus (Burchell,
1882)’un ham protein ve ham ya* oran n n taze örneklere
göre artt * , bu art nda su oran n n dü mesine ba*l oldu*u
bildirilmi tir (Bhuiyan ve ark. 1986, Bilgin ve ark. 2001).
Tütsülemede önemli bir parametre olan bal * n ya*
içeri*inin, bal ktaki su miktar ile ters orant l oldu*u ve
bal ktaki ya* oran artt kça daha az su kaybetti*i, ayr ca su
oran n n azalmas na ba*l olarak ya* oran n n da artt * rapor
edilmi tir (Ünlüsay n ve ark. 2001, Ünlüsay n ve ark. 2003).
Di*er bir çal mada (Hoffman ve ark. 1997), tütsülenen
bal klar n kaslar n n ya* içeri*inde artma meydana geldi*i
bildirilmi tir.
Yanar (1998), taraf ndan yap lan çal mada taze sazan n
ham kül oran %1,18 bulunmu tur. Yapt * m z çal mada,
sazanlar n y ll k ham kül oran %1,16 olarak belirlenmi olup
bu de*er Yanar (1998)’ n buldu*u de*er ile uygunluk
sa*lamaktad r. Di*er bir çal mada (Gülyavuz ve Ünlüsay n
1999) çe itli deniz ve tatl su bal klar n n kimyasal
kompozisyonlar n n verildi*i çizelgede, sazan n ham kül
oran %1,3 olarak bildirilmi tir. Bu çal mada bildirilen
de*erin sazan n y ll k ham kül ortalama de*erinden yüksek
oldu*u görülmü tür. Ünlüsay n ve ark. (2003)’n n belirtti*ine
göre Viola ve ark. (1988) taraf ndan, sazan n kimyasal
kompozisyonunda % 2,3-2,6 inorganik madde oldu*u
bildirilirken, Ünlüsay n ve ark. (2003)’n n belirtti*ine göre
Huisman ve ark. (1976) taraf ndan, kültür aynal sazan n n
kimyasal kompozisyonunda %2,4-3,8 inorganik madde
bulundu*u bildirilmi tir. Sazanlar n y ll k ham kül de*i im
oranlar ile yap lan bu iki çal ma örtü memektedir.
Bulgular n uyumsuzlu*u, yap lan çal malar da kullan lan
örneklerin beslenme, ya , üreme dönemi, örnekleme zaman ,
ya ad *
bölgenin klimatik ko ullar n n farkl l klar
içermesinden kaynaklanabilece*i söylenebilir.
Tütsülenmi örneklerin taze örneklere göre ham kül
miktar ndaki büyük oranda art n nedeni, tütsüleme i lemi
s ras ndaki pi irme i leminde filetolardaki su oran n n
dü mesi ve bal k filetolar n n tuzlama i lemi s ras nda ç kan
su yerine geçen tuzdan kaynaklanm t r. Bhuiyan ve ark.
(1986), taraf ndan su oran dü ük olan bal klar n, su oran
yüksek olan bal klara göre kuru kül oran n n daha az oldu*u
bildirilmi tir. Steiner-Asiedu ve ark. (1991), taraf ndan da %
ham ya* ve % ham kül oranlar n n farkl geleneksel pi irme
teknikleriyle (ya*da k zartma, s cak tütsüleme ve ha lama)
artt * ve bu geleneksel pi irme teknikleri uygulanan tüm
örneklerde yüksek ham kül oranlar n n bulundu*u
bildirilmi tir. Di*er bir çal mada (Bilgin ve ark. 2001) da,
bal * n tütsülenmesinin ham kül miktar nda art meydana
getirdi*i ve bu art n bal * n tuzlanmas s ras nda karkasa
giren tuz miktar na ba*l oldu*u belirtilmi tir.
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Mevsimlere göre % su oranlar ile % ham ya* oranlar
aras nda tam bir ters orant n n oldu*u görülmektedir. Su
miktar n n en yüksek oldu*u yaz mevsiminde (%77,52) ya*
miktar en az (%4,60), su miktar n n en az oldu*u k
mevsiminde (%73,52) ya* miktar en yüksek %7,01 oldu*u
belirlenmi tir (Çizelge 1). Ünlüsay n ve ark. (2001),
taraf ndan yap lan çal mada bal * n ya* içeri*inin, bal kta su
miktar ile ters orant l oldu*u bildirilmi ve yüksek ya*
oran na sahip bal klar n az su kaybetti*i rapor edilmi tir.
Ara t r c lar n ham ya* ile su miktar aras nda belirtti*i ili ki
sazanlar n her mevsimdeki sonuçlar yla tam olarak
örtü mektedir. Bhuiyan ve ark. (1986), taraf ndan yap lan
çal mada da taze, tuzlanm ve tütsülenmi derisiz uskumru
filetolar n n besin madde bile enlerinin mevsimsel (sonbahar
ve ilkbahar) de*i imleri incelenmi tir. Taze ilkbahar
bal * nda su oran %77,7, ya* oran %1,8, sonbahar bal * nda
ise su oran %60,5, ya* oran %20,6 oldu*u bildirilmi tir.
Taze ilkbahar bal klar na göre taze sonbahar bal klar n n
kaslar ndaki ya* n art n n suyun azal ile tam bir uyum
gösterdi*i saptanm t r. Ara t r c lar n uskumru bal klar nda
yapt klar kapsaml çal mada mevsime ba*l ham ya* ve su
oranlar n n ters orant l ili kisi sazanlardaki mevsimlere ba*l
ham ya* ve su oranlar yla tam olarak örtü mektedir.
Tütsülenmi sazanlarda su/kül oranlar mevsimlere göre,
ilkbahar (Mart) 13,78, yaz (Haziran) 11,92, sonbahar (Eylül)
12,6 ve k (Aral k) 11,16 olarak belirlenmi tir. Bhuiyan ve
ark. (1986), taraf ndan yap lan çal mada tütsülenmi zay f
ilkbahar bal klar nda su/kül oran 13,5, tütsülenmi sonbahar
bal * nda ise 11,5 olarak bildirilmi tir. Bhuiyan ve ark.n n
(1986)
tespitleri
ile
sazanlar n
su/kül
oranlar
uyu mamaktad r. Sazanlar içinde en güçlü sazanlar k
(Aral k) örnekleri, en zay f sazanlar ise yaz (Haziran)
örnekleri olu turmaktad r. Sazanlar n su/kül oranlar Bhuiyan
ve arkada lar n n koyduklar mant k ile örtü memektedir.
Bulgular n uyumsuzlu*u, farkl türlerin mevsimlere göre
metabolizmalar n n ve buna ba*l olarak da kimyasal
kompozisyon
oranlar n n
farkl klar
içermesinden
kaynaklanabilece*i de*erlendirilmesi yap lm t r.
Sazanlar n duyusal analizlerinde sabit sürede (10 dakika)
4 farkl tuz konsantrasyonunda (kuru tuzlama, konsantre
tuzluluk, %20 tuzluluk, %10 tuzluluk) bekletildikten sonra
s cak tütsülenerek elde edilen ürünler kullan lm t r. Kuru ve
konsantre tuzlama ön i lemi sazanlar n her mevsim s cak
tütsülenmesinde en uygun tuzlama yöntemi oldu*u sonucuna
var lm t r. Bu sonuç 10 dakikal k k sa bir sürede bal * n
yeteri oranda su kaybedip tuz almas n n ancak konsantre ve
kuru tuzlama gibi yo*un tuz içeren metotlar ile mümkün
olmas ndan kaynaklanm t r.
Bu çal mada Seyhan Baraj Gölü’nde ya ayan sazanlar n
Aral k-Mart aylar aras nda ve 10 dakika kuru tuzlanarak
s cak tütsülemesinin daha uygun oldu*u ortaya konulmu tur.
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