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Özet
Ýçerdiði zengin vitamin, mineral, protein içeriði nedeniyle baþta kemik geliþimi olmak üzere insan saðlýðý
üzerinde azýmsanmayacak öneme sahip olan süt ve süt ürünleri, bazen çeþitli hastalýklarýn insanlara
bulaþmasýnda vasýta olabilmektedir. Bu hastalýklarýn baþýnda Brusella, Tifo ve Tüberküloz gelmektedir.
Araþtýrmada; Ispartada pazar yerlerinde açýkta süt ve süt ürünü satanlarýn tanýmlayýcý özelliklerinin
saptanmasý, hijyen kurallarý açýsýndan, açýkta satýlan süt, süt ürünlerinin ve ürünlerin elde edildiði hayvanlarýn
mevcut durumlarýnýn araþtýrýlmasý amaçlandý. Araþtýrmaya 136 süt ve süt ürünü satýcýsý katýldý. Satýcýlarýn
çið süt kullanma oraný yüksekti. Satýcýlardan portör muayenesi yaptýranlar ve ürünleri hazýrlarken ve satarken
eldiven kullananlar çok azdý. Süt ve süt ürünlerinin elde edildiði hayvanlara düzenli veteriner muayenesi
yapýlmasýnda eksiklikler vardý. Sonuç olarak, Ispartada pazar yerlerinde süt ve süt ürünleri satanlar hijyen
kuralarýna dikkat etmiyorlardý, satýcýlarýn eðitim düzeyi düþüktü. Süt ve süt ürünlerinin elde edildiði
hayvanlarýn saðlýk kontrollerinde eksiklikler vardý. Ýlgililerin pazar denetimlerini düzenli yapmalarý, satýcýlara
eðitim verilmesinin gerekli ve yararlý olacaðý düþünüldü.
Anahtar kelimeler: Süt, süt ürünleri, hijyen
Abstract
A Hygienic Aspect To Milk and Milk Based Products Sold In Isparta Central Bazaars
Having an undefyable importance on human health, osteogenesis being the first, milk can sometimes be a
vehicle for some diseases to be transmitted to the humans for its rich vitamin, mineral and protein content.
Brucellosis, typhoid fever and tuberculosis come the first among these diseases. Here in this study it is aimed
to determine the identifying features of the milk and milk based product sellers in open-air bazaars of Isparta,
and to investigate the present status, regarding the rules of hygiene, of these milks and the animals from
which these are collected. 136 producers paticipated in the study. The usage of raw milk was found high.
The number of the producers who had taken periodical health examination, and the ones who wear gloves
while preparing and selling the products were extremely low. Periodical veterinary examinations of the
animals were also lacking to an extent. In conclusion, the milk and milk product sellers in Isparta bazaars
did not take care with the rules of hygiene, and their education levels were low. Animals from which the
milks are collected had insufficient health controls. It was concluded that the concerns should take the bazaar
controls regularly, and that there is a need for the sellers to be educated.
Keywords: milk, milk based products, hygiene
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Dünya Gýda Zirvesinde (13-17 Kasým 1996)
yayýnlanan, Dünya Gýda Güvenliði Roma
Deklerasyonunda gýda güvenliðinin baþarýlmasý için
uygun koþullarýn saðlanmasýnýn yöneticilerin
sorumluluðunda olduðu belirtilmiþtir (1). Türkiye bu
deklerasyona imza atan ülkelerdendir (2).
Ýnsan saðlýðý için önemli bir yere sahip olan süt ve
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süt ürünleri, bazen, çeþitli nedenlerle kontamine olan
mikroorganizmalarýn etken olduðu hastalýklarýn
insanlara bulaþmasýnda vasýta olabilmektedir. Enfekte
süt; sütü saðýlan hayvandaki bazý mikroorganizmalarla
kontamine olarak ortaya çýkabildiði gibi, hasta veya
portör olan saðýcý veya satýcý tarafýndan kontamine
edilebilir (3). Süt ve süt ürünleri vasýtasýyla insanda
geliþebilen hastalýklarýn baþýnda Brusella gelmektedir
ve ülkemizde yaygýndýr (4).
Hemen hemen tüm insan Brusella vakalarý
hayvanlardan, özellikle keçi ve koyunlardan
kaynaklanmaktadýr. Burusella hayvanlardan insanlara
çið süt, süt ürünleri ve karaciðerin sindirilmesi yoluyla,
hayvanlarýn doðumu, yavrulamasý ve kesimi
sýrasýndaki yakýn temasla ve kontamine olmuþ toz
toprakla geçer (5-9). Kontamine süt ve ürünleri,
Brusella dýþýnda Tifo ve Tüberküloz gibi bazý
enfeksiyonlara da neden olabilmektedir.
Korunma bakýmýndan en önemli þey süt, süt ürünleri
ve etlerin kaynatýlmadan yada pastörize edilmeden
yenilmemesidir. Ayrýca hayvan ve hayvan ürünleri
ile uðraþan kimselerin hijyen kurallarýna uymalarý
ve hayvanlarýnýn gerekli kontrol ve aþýlarýn yaptýrmýþ
olmalarý önemlidir. Süt ve süt ürünleri ile hastalýklarýn
bulaþmasý önlenebilirdir. Ancak gerekli önlemler
alýnmadýðýnda bu hastalýklar hayati tehlike doðurduðu
gibi önemli ekonomik kayýplara da neden olmaktadýr.
Ülkemizde marketlerde satýlan süt ve ürünleri
genellikle çeþitli firmalarýn ürünleridir ve Tarým
Bakanlýðý gibi devlet kurumlarýnca denetlenen
þirketlere aittir. Bunun yaný sýra halkýn önemli bir
kesimi pazar yerlerinde açýktan satýlan süt ve ürünlerini
genellikle daha ucuz olmasý ve alýþkanlýk nedeniyle
tercih etmektedir.
Araþtýrmada; Ispartada pazar yerlerinde açýkta süt
ve süt ürünü satanlarýn tanýmlayýcý özelliklerinin
saptanmasý, hijyen kurallarý açýsýndan, açýkta satýlan
süt, süt ürünlerinin ve ürünlerin elde edildiði
hayvanlarýn mevcut durumlarýnýn araþtýrýlmasý
amaçlandý.
Materyal Metod
Araþtýrma, Isparta Ýl merkezinde kurulan pazar
yerlerinde (Halýkent, Yediþehitler, Anadolu, Karaaðaç,
Gülcü, Çarþamba ve Belmaþ) 2003 Þubat ayýnda
gerçekleþtirildi.
Pazar yerlerine gelen tüm süt ve süt ürünleri satanlar
araþtýrma kapsamýna alýnýp örneklem yapýlmadý.
Satýcýlarýn tümüne ulaþabilmek amacýyla söz edilen
tüm pazar yerlerine iki defa (her bir pazar yeri haftada
bir gün kurulduðu için iki ayrý hafta) gidildi. Araþtýrma
grubuna; sosyo-demografik özellikler, süt ürünlerini

hazýrlama þekli, hijyen durumlarý, hayvanlarýn saðlýk
bakýmý durumu, sütle bulaþan hastalýklar hakkýnda
bilgi ve tutumlarýný içeren anketler yüz yüze görüþme
tekniði ile uygulandý. Toplam 138 süt ve ürünleri
satýcýsýna ulaþýldý, iki kiþi anket uygulamayý kabul
etmedi.
Araþtýrmanýn verileri bilgisayar ortamýnda SPSS 9.0
istatistik programý ile deðerlendirildi.
Bulgular
Isparta il merkezi pazar yerlerinde, süt ve süt ürünlerini
satan satýcýlarýn ve süt ve süt ürünlerinin bazý
özellikleri tablo 1de, süt ve süt ürünlerinin elde
edildiði hayvanlarýn saðlýk durumu ile ilgili bazý
bilgiler tablo 2de sunulmuþtur.
Tablo 1. Isparta il merkezi pazar yerlerinde süt ve ürünlerini
satan satýcýlarýn ve ürünlerinin bazý özellikleri
Özellikler

Sayý

%*

Cinsiyet

Erkek
Kadýn

62
74

45.6
54.4

Memleket

Isparta
Ýlçeler
Yakýn iller

86
34
16

63.2
25.0
11.8

Eðitim durumu

Okur yazar deðil
Ýlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

13
90
22
11
-

9.6
66.2
16.2
8.1
-

Sosyal güvence

Yok
Yeþil kart
Bað Kur
SSK
Emekli Sandýðý

42
23
49
20
2

30.9
16.9
36.0
14.7
1.5

Eldiven kullanma

Var
Yok

6
4.4
130 95.6

Satýcýnýn genel hijyeni**

Ýyi
Orta
Kötü

33
93
9

24.4
68.9
6.7

Düzenli portor muayenesi yaptýrma Evet
Hayýr

2
134

1.5
98.5

Bruselloz geçirme

Evet
Hayýr

3
133

2.2
97.8

Ailede Bruselloz geçiren

Var
Yok

8
128

5.9
94.1

Sütü kullanma þekli

Çið
Kaynatarak
Çið+kaynatarak

72
40
12

58.1
32.3
9.7

Katký maddesi kullanma

Evet
Hayýr

22
102

17.7
82.3

Muhafaza þekli

Yok
Buzdolabý
Serin yer
Soðuk hava deposu

3
104
27
1

2.2
77.0
20.0
0.7

Sütü saðma þekli

Makineyle
Elle

44
80

35.5
64.5

Toplam
*Sütun yüzdesi, **Anketörün gözlemine göre.
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Tablo 2. Isparta il merkezi pazar yerlerinde satýlan süt ve ürünlerinin
elde edildiði hayvanlarýn saðlýk durumu ile ilgili bazý özellikleri
Özellikler

Sayý

%*

Ýnek

85

68.5

Koyun
Keçi
Ýnek keçi
Ýnek koyun

2
18
14
5

1.6
14.5
11.3
4.0

Memesinde iltihap olma

Evet
Hayýr

40
84

32.3
67.7

Düþük yapma

Evet
Hayýr

28
96

22.6
77.4

Düzenli veteriner muayenesi

Evet
Hayýr

89
35

71.8
28.2

Düzenli aþý yaptýrma

Evet
Hayýr

119
5

96.0
4.0

136

100.0

Cinsi

Toplam

Araþtýrmaya 136 süt ve süt ürünü satýcýsý katýldý.
Araþtýrma grubunun yaþ ortalamasý 43.08±11.19 ve
%54.4ü kadýn idi. Araþtýrma grubunun çoðunluðu
(%75.8) okur yazar deðil veya ilkokul mezunu iken
üniversite mezunu olan yoktu. Satýcýlarýn %30.9unun
sosyal güvencesi yok iken, %36.0 ile Bað Kur en
çok görülen sosyal güvence idi. Satýcýlar ortalama
13.63±10.03 yýldýr süt ve süt ürünleri satýyorlardý.
Araþtýrma grubunun %91.2si süt ve süt ürünlerini
kendisi üretiyordu. %8.8i ise kendi süt ve süt
ürünlerinin yanýnda komþusunun ürettiði süt ve süt
ürünlerini de pazara getirip satýyordu. Araþtýrma
grubunun %62.5i süt ve süt ürünleriyle hastalýk
bulaþabildiðini bilmekte idi ve bilenlerin tamamýnýn
söylediði bulaþýcý hastalýk Brusella idi.
Satýcýlarýn %58.1i sütü çið olarak kullanýrken,
%17.7si katký maddesi kullandýðýný söyledi.
Satýcýlardan düzenli portör muayenesi yaptýranlar
%1.5, ürünleri hazýrlarken ve satarken eldiven
kullananlar %4.4 gibi düþük oranda idi.
Satýcýlarýn %68.5nin süt ve süt ürünlerini elde ettiði
hayvan inek iken, hayvanlarýna düzenli veteriner
muayenesi yaptýranlar %71.8 idi.
Tartýþma ve Sonuç
Araþtýrma grubunun büyük bir çoðunluðunun okur
yazar olmamasý veya ilkokul mezunu olmasý genel
bilgi eksikliðini de beraberinde getirmektedir. Bunun
sonucu olarak araþtýrmada, satýcýlardan süt ve süt
ürünleriyle Tifo ve Tüberküloz gibi bulaþýcý bir
hastalýðýn bulaþabildiðini bilen yoktu.
Satýcýlardan portör muayenesi yaptýranlarýn oraný ve
ürünleri hazýrlarken ve satarken eldiven kullanýlma
oraný düþüktü bu durum genel bilgi eksikliði yaný
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sýra, pazar yerlerindeki denetimlerin eksik olduðunu
da göstermektedir.
Sokak sütlerinin satýþý yasalarla yasaklanmýþ olmasýna
raðmen satýþý devam etmektedir (2) ve açýkta satýlan
süt ve süt ürünleri, tüketicileri saðlýk riskleri ile karþý
karþýya býrakmaktadýr.
Gerekli tedbirler alýndýðýnda süt ve süt ürünleri ile
bulaþan hastalýklar önlenebilmektedir.
Süt ve süt ürünü satan satýcýlara, kiþisel hijyen,
hayvanlar ve kendileri için alýnmasý gereken saðlýk
önlemleri, süt ürünlerinin hazýrlama teknikleri, süt
ve süt ürünleriyle bulaþan hastalýklar ve bunlara karþý
alýnacak önlemler konusunda eðitim yapýlmasý ve bu
eðitimin belli aralýklarla tekrarlanmasý gerekir.
Bunun yanýnda yanlýþ eksik bilgilerinden ve eski
alýþkanlýklarýndan dolayý sokak sütünü tercih eden
tüketicilere, doðru bilgi verilmesi için kitle iletiþim
araçlarýnýn kullanýlmasý da faydalý olacaktýr.
Sonuç olarak, Ispartada Pazar yerlerinde süt ve süt
ürünleri satanlar hijyen kuralarýna dikkat etmiyorlardý,
satýcýlarýn eðitim düzeyi düþüktü. Süt ve süt
ürünlerinin elde edildiði hayvanlarýn saðlýk
kontrollerinde eksiklikler vardý. Ýlgililerin pazar
denetimlerini düzenli yapmalarý, satýcýlara eðitim
verilmesinin gerekli ve yararlý olacaðý düþünüldü.
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