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The Effeet or Anatoın ica ! Struttures and Fu nc ı ions orSome Valııable Ment Prepnrations Taken From 
Cattle Carcases on Organalept ic Qua lity 

Sunıın~ı}' : Eı'el)' organ and ıissuc have dillhent limeıioııs in tlirrereııt ere.ıtnres . TIıesc funetional dilli::reııees made the 
org.ans mıd tissues to have ditTcrent slnıetnres. The dillereııees of those animal tissues whieh are noı lISed as huıııan foo<! are not 
inıponmlt Buı ıhe differences of those whieh are lIscd as human fooJ, e.g., meat , ore ı'el)' imponant. Dıe. functional differences of 
the musdes affccts the qnality of the ıııeııt aller thc slmıghter ofthc mıinmL This is wlıy Ihe leasl working nıııscles of ıhc body (M. 
psoas major, nı. psoos minor, ın . quadrntus luınbonıııı mıd m. iliacııs) are the most delicious mıd lean ıneat , the ste.1k. 

Stcak is prefen:'d by costıımers althongh it is VCf)' e);peıısil"e. hı ıhis stııdy a relaıion betWt:cn ıhe organolcptic qnaliıy and the 
anatomie sınıetlires and functious of some l'ah~1hle meat prepar:ıtions wlis investigated. In the stndy it is scen (hııl, ıhe atoınic 
s!nıctures aııd funetions or the IIlnseles are the imponant foctors aırı:c:ting the organoleptic qı~ılity of meal. lt is also seCıı ıhat ıhe 
preparııtions of very lunctioillll and tendinoıı~ ııııısdes ore nıg!ı aml needs loııg time ıo cook . 3\1t lcss t\lllctioıwl and Jiber conlaing 
museks are more lean, sort and delicious. 

Öıct : Bütlln canhlaf(L1 mCl'eut organ i'c dokııların larklı tonksiyonl:!TI vardır. Bu göTCv 1;1rkhhgı orgilll i·c dokııların ıl.1 larklı 
yapıla rda olnııısma sebep olmuştur. ınsan gıdası olarak kııllmııhna),mı hayvan olokulanndaki tarklılık \iızla Oııclllsclılııemckle 
beraber degerli bir gıda olan eı , ~ 'ıtl1i kas dokudaki farklılıklar son derecede oncmlidir.K,,~ dı>).,ud~)"i bu toıı).,siyun tiııldıı,gı kesiııı 
SOlımSlııda ct kalitesine bnynk omııda etki elınekıedir. An )iI7.dcn ı'Ucııttnki en liz Ç<1lış.1lı kasıardan (M. psoas major, M.psoııs 
minor, M . qmıdmtııs Iıımborum I'C M, iliacııs oluşmı hanfilc ) ' Ilnlıışak ohmıkla I 'C pııholı olmasına ra~ıncıı lilkeliciler tarafından 
tereih edilmcktedir. 

Bu çalışnında, degerli et prep.,r.,ılarıııııı ailalOmik yapıları I'C foııkşiyoıılnn ile orgımoleptik kalitcleri .,rasıııdn bir ilişkinin olnp 
olnıadıgı kOH\I ile ilgili literaıürler tıtranarak inceleıııniştir. Ynpılan incelemelerde kaslnnn anntomik yapıların ın i·c 
fonbi~'Qnlannm ellcrin orgmıolcptik kalitesine ctki cdcn öncmli t:1ktörlcrden oldııklnn OrW)'a çıkmıştır. Anatomik yapılan 

tendinöz ve laZıa fonksiyonel kaslnrdnn oluşnn prepMııtınnn J:,ha serı oldn~u vol .<;Oll der ... ..;c aı foııhiyoıııı olan kaslan.ı"n olıı~lI 
prepm:ıtların da daha )'Iımu!?-1k I'e le7.lCtli olduğu görühnüştür. 

Gil'i~ 

Diiny~dn kırmızı CI ihti~'~çı için domuz. sığır. koyun. 
keçi. de\'e ve at eıi tüketilmektedir. Bunlard~n en çOk 
tüketileni domuz eti olmakla beraber daha az yağlı 

bes l eıııııe arzusu tükeıicilcri sığır etine yönlendirmekte 
ve sığır eti tükcti mi de gün geçt ikçc arlnıaktadır (13). 

Sığı r etleri; Bovinne 1I11 faııulYlISııtııı "80s 
laurtls"Uirüne giren ve nıemlekeıimizde "Ha~'\'aıı Sağlığı 

L.1bııası Kanunu ve Yöncıme1iği'nc" göre in!;anlar 
tarafından yenilcbi lecek özelliktc olan her yaştılki dnna. 
boğa ve inek eıleri ola rak taıııınlanmaktadır ( ı . 14). 

Yurdumuzda sığır karkaSllIrı medimı hmtan nyrılarak 
112 karkas veya 1/2 karkas da J ı. ilc 12 . cosıa .. r<ısmdan 
ayrılarak 1/4 karkas olarak piyasaya yeriınıektedir (2). 
Kasaplar dn daIm çok kendi ustıllık tecrübeleri \ 'e 
müşterilerin istekleri doğrultusunda bu kMkasl:m çeşitli 
kategorilere sıııınandırarak fiatlaııdırınnkta ye 
smmaktad ı rlar. lşte bu aşamada değerli et prep:ıratları ; 
boııfilc;konlra li1 c, ~ntr i koı. ~ı ı nı\lrt~lık. lf<mç, soklim, 
nuar, kontranuar, incik, kol yumurtası gibi isimler 
altında işlenmekted i r. Bıı değerl i et prcparaılarının 

bazıInn tek bnşıım bir kas olabildiği gibi (önleğin mıar. 
M.seınitcndineııs. yumurtalık M. qundriceps femoris. 
kOl11ranuar. M. gluıcobiceps) bazılarıda hemen hemen 
ayılı fonksi~'ona S<1hip kas gnıplarından oluşur. 

Karkasta değerli et preparıttlannı oluşturan bu kas 
veya kas gnıplarıııııı yapıları ye intra-vital dönenıdeki 
fonksi~'onları onların ka liıderi üzerine oldukça etkilidir. 
Örneğin v(icut ağır l ığı ]{4'ünüıı kemik doku üzerinden 
yere ulaştırılm ıı sındıı görevalan ve bu ~'tizden sert ve 
tendi ııöz bir yapı~'~ s.-1hip olan incik ile ha~'aıw son 
derece az kullanılan bonfilcnin bılitesi çok farklıdır. Bu 
farklılıklar bazen hayvanların raşaıııa şekilleri. bazende 
fenotipik özelliklere 'göre de değişcb ilmektedi r . Örneğin 
ai" hay .... anları her zaman hızlı hareket ettiklerinden etleri 
daima scrıtir (5). Y\ırduıııuzda en çok tercih edileli 
kıvırcık koyunlarının eıleri de vücut yağl arı ku~'mkıa ve 
karında toplanımıyıp kaslar arasına dağıldığından diğer 
kOylııı ırklnrına göre d:tha lezzetlidir ( ı I). 
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DECERLI ET I'REI'ARATL-\IUNIN ANATOMIK 
)'Al'ıSı VE FONKSIYONLARı 

Sıgı r karkaslarıııdaki değerli eı preparallarının 
smandart bir isimlcndirmc ıablosu olmamakla beraber 
genelde kabul gören isimlendirıııeler I'e analomik ndıarı 
şöyledir; (1,3) 

ı. Bonfile (Kuş gönıü) , M.psoos minor. M.psoas 
ıııajo r. M. iliacus vc M.quadraıus lumborum 'dan oluşur. 

ı. Konırafile ; M. longissimııs dorsi (lı . kosta ilc 
glu ıeal kaslar arası), M. ili ocosıaHs ve M.multifidus. 

3. Antrikot; M. longissinnıs dorsi (Lı kostara kadnr) 
-I . Trnnç: M. scmimcmbr~nosus. M. ndducıorcs. M. 

pcçtineus. M.gracillis ve M, quadriceps femoris'in I'asıııs 

mcdialisi 
; . Solmm : M.glutcus medius. M. gluıeus profondııs 

ve M. glıı ıeobiceps'in proxiınal II)'Ü 
6. Yumurta: M. qııadriceps femoris (M recıliS 

femoris vnsıus laıeralis ı'e vnstus inıer mcdius). 
7. Nunr : M, scmitendinosus 
R. KOntranuar: M. gluteobiceps'iıı distal ı l) ·ü. daim 

ziyade bieeps femoris bölii uı ii. 

9. Arka indk . M. ex[ensor digiıalis pedis longus . M. 
fibıılnris [ert iliS, M. tibialis antcrior. M. fibulnris longus. 
M. eX1C IlSQr digiınliç !aıernli i . M. nexor digiınliç pcdii 
s(jperfieialis, M. flexor digiınlis pedis profıındus. M. 
g<ısırocneıniu5, M. popiiıetıS 

10. Kol Yumurtası ' M. Irape7jnS. M. delloideus ye 
M, infraspinaıus'13 u oluşur. 

Bu prcp<1ralları oluşturan kasıa rı n anatomik ) 'apıları 
ve fonksiyonl arı birçok nnnıoınisı lnnıfmdan ıışağıdaki 

şekildebildirilmekıedir (3. 4. 5, 7. ıı. 15). 
i. Bonfile (Kuş Göıııii) 
M. pSO<lS minor Sublumb.1r kasl~rın en medialde 

olanıdı r , ıı . ve 13 . thomdc intcr ı 'cnebral diskden 
b.1şlayıp son thorac.1l omunın göı'dcsine yakın geçerek 
corpus ossis iliıını iizerindeki ıubercnlmn [lsondienHl';1 
yapışmış bir çift kasıır. 

Bu kas sık ıea oluşmuş ıe ıertebrahırın göı 'dele rinde n 

eaudo-ventral olarak yönelen ince uzun kas ıelleri içerir. 
Fonksiyonları Oll\l1rg~yl ıespi! eder. pch'isi öne. 

yukarıya çeker. Genelde ıoplu ol~rak sın ı n n e.~or· ııd ıı r. 
Çiftleşnıedc önemlidir. 

M. psoas majot : Sublul1ıb,l f kasların en bÜ~'iiğü vc en 
lateralde olmııdır. Son iki kaburgııııııı ı'cnebml uçları I'e 
lumbal I'ertebraların proc. Iral\sı'ersusla rınm I'entral 
~ii 7.c~'lc rindcn orijin al ır ve M.psoas minör gibi yanlır. 

Fonksiyonları: Femunı coxae üzerine biikeT. b.1e:ığl 

öne çeker. Çiftleşmede de fonksil'ollU l'ardır 
M.iliacus: Bu kııS iJilıııl ıııı ğö\'desiııde ı 'enıro-lateral 

olarak ~'erleş111iş kalın ve bol etli bir kastır. 
Fonksiyonları : K1ılçn b.1gI0l11tısıııı bükmek ı 'e rcmunııı 

laıemle roıasyonunu s,1ğlanmk bneağm ileriye mllm:ıs11l1 

s,1ğlm . Bu kasııı çifilcşnıede de ronk s iyonıı vardır. 

M. quadraıus lunıborum : ince yassı ıe bölümlü bir 
kas olup. M.psons major'un laıeralindedir. 

Fonksiyon ları: tek başına Ç,ılışıığmda hım b.11 bölgeyi 
kendi tararına çeker Bonfileyi oluşıuran diğer kaslarla 

K D. KAHVECIQ(;LU. R .GöKÇı:: 

beraber lnnıb.ıl bölge tlexonıdur . Bu oınurların ıesp iti nde 

roloynar. 
ı . Konırali l e (Rost-Beel): 
M.ilio-eostalis : Uzun ve p<1rçalı bir k asıır. Kas telleri 

emniale ve vemro-latemle do~nı olan bir seri punto 
(bölme) dan oluşur. Özelliklc lumbal bölgede hayli iyi 
gelişmiştir. 

Fonksi~'onlan Omurganııı bel ve sırt bölümünü 
tespi! eder. Ayrıca expirasyoıı da görevlidi r. 

M,l11u1tifidus : ı . ı'e 3. ceıy ieal oJllurl;ı rdan s,1enıma 
k<ıdar ımınnn küçük bölümlere avrı l m ı ş kaslardnn oluşur. 

Cervieııl. ıhornenl. l unıb.1L. 5.1cml "c eaudal böliiııılere 
al"fılnbilcn kas nslmda 3. cen'ieal oıııurdan saemına 
k:ıdar 117,ınmnktadı'r. 

Fonksiyonları : Sırtı sabiıle şıiri r. Ba~ ve boyll l\ll 
knldırnıay,ı yada onıurgayı 5.ığa -sola bükıneye yardım 
eder. 

M .longissinıus dorsi (ıı,c()sıa ile glıııeal kaslar 
,ırası) : (Anırikoa:! t;ıın~nı ı a lıln lll ncnkllr , ) 

3. Antrikot : 
M .IOlıgissimus dorsi: viieuııaki en biiyük ıe en uznn 

kasıı r. Saeru mdaıı I·C ilil11nd: ııı çıkarak bo~'ını<ı kadar 
gider. Omutgalnr arası boşluğu nıedial olnrak doldurur 
"C l'cllIral obrnk knburga1nrın dorsnliııi ınmnınlar, 

Bundan dol~yı üç kenar prizın~ şek l indedir. Tüm 
uzunluğunca yüzlek olarak çok ince bir ıendinöz dokuyın 
çcwili ol,l n. kas ,"en ıral yü~cyiııden çıkau ıendolarl a 

Iıııııbnl proc. trans\'ersus l:ı rn ve kaburgalarn 
b;ı ğl,mnı,ık tadır. Thor;ıeal bölgcde oldukça güçiii olan 
kas laıeral I'e mcdial olmak iizere iki kısma a~Tılır, 

Medifıl kısım tendinöz yapıdadır. 
Fonksiyonları: sının en güçIii exıensorudur. Yalnız 

olarak Imeml bir flexion da s.-1 ğ lar. Yapışma yeri 
nedeniyle aynı 7.;lm,ında bo.ı'nu da kaldırır ve s.1~a sola 
biikcr. Başıda [espit eder. 

~ , Tranç: 
M, seminıenıbmnosus ' Tuber ischiadicumdaJl çıkıp 

fe mur I'e ıib i anın cond.r!ııs medialisine ~'apışmak üzere 
dislnle inen bu kas üçgen şeklinde olup knlçanın 
cmıdalinde yer alır. 

FOllksi)'onları Aniculııs genııs'uıı cxteıısoru ı'e içe 
döndiiriieiisiidiir. Arka !xıcağın geriyc I'e sına doğnı 
çekicisidi r. 

M. addl1Cıor: Baldırın orta kısmından b.ışlayıı> medial 
kısımda M, scmimeıııbranosus'a yapışan . hem orij ini 
hemde yapışma yiizü geniş bir k,ıstır. 

Fonksiyonları: Bac;ığın addueı onl. kalçanın da 
e.\tensooıdıı r. 

M. pecıineııs: Sığırla rda üçgen şcklinde görülen 
büyük eıli bir kast ır Orijininde tek i'c genişlir. in se rti onıı 

iki kısma ayrılır. 
Fonks i~'onıarı : Baeağın addncıofll ve knlçanın 

flcxonıdur, 

M.gmeilis: Yüzlek olamk baldırın c;ıudo-medialiııde 
yer alan geniş yassı bir kastır. Cranialde daha kalın olan 
kas caudale do~nı yassılaşır, 

Fonksiyonları: Bacağın ı 'e an. pcdisin extensoru. diz 
ekleminin ise nexonıdıır, 
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M.quadriceps femoris (Yasıus medialis) : Bu bs dört 
bölümden oluşur (Yastus medialis. Y. laıer<ılis. 

Y.intermedius vc M.rcetum femoris) . Baldırm cmnial. 
medinI vc ı .. tcml kısımlnrını k .. pl .. r. Diz eklenıi için 
kuvvetli bir e."\tensordur. 

Vasıus medialis, baldırın medial ~iiziiniin bii~iik bir 
bölümünü oluşturan tendinöz ~'npıda bir kastır. Yasılis 

inlermediııs ile birl eşmiştir. 
Fonksiyonları; Yaslııs intermedialis ile diz eklemin;n 

extcnserudur. 
5.Sokuııı: 
M.glutcus medilis: Trochanıer major ile Illber coxne 

a"ısını dolduran bol dokulıı k<ılın bir kastır. Caude
venıral olarak seyreden kas ıellerinden oluşmuştur. 

Fonksiyonl<ırı : ArI . cox<ıc ' nin e"tensorudur. Bacağı 
ve sırt ı dışa doğru çeker ve remuru döndürür 

M. gluteus profıındus Arı.Co."\ae'.nin hemen 
üzerinde caudo-venıral olarak screden. cnıııial k ısmı 

ıendinöz yap ı lı )"clpaze şeklinde bir kastır. 
Fonksiyonlnrı; An. cO."\ne'nin exıenson.ı. bacağın sına 

re dışa rıya dOğru çekicisi. 
M. gluteobiccps (Pro"iıııal l13'ü) (Konımnuarda 

(amanlı ımlnlılacaktır .) 

c.. Yumurı<ı : 
M. quadrieeps femoris: Yukarıd,ı da anlaı ı ldığı gibi 

bu kas dön böliimden oluşmakwdır. Bunlardan Vasills 
nıedialis olar:ık adlandırılan kısım lrmıç içerisindc yer 
almakta, diğcr üçü (Y.lnıer;ılis. V.interıııedius \'e 
M. rectıım remoris) ise YlIınurtayl oluşıııflııakıadır. 

Vastus l aıe ralis: Trochanter major'un lateral ~'(izü ilc 
femurıın caudo-Iaıeral ~ii7.ii arasında. b(i~'ük etli bir 
kasıır. Baldıra karakteristik şeklini veriL 

Fonksi)'onu , Vasıus mC<ıialisi ik birlikıe an. 
genusun exteıısenıdur . 

Y. intermedius : FCl11ur'un ön ~ii züııii kilplay<ın eıli 

bir kaslı r. 

Fonksiyoninn: Arı. genlıs'lI11 e"ıensonıdıır ye a\"nı 

zamanda femora-p.1le1ler kapsiilün kaldıncısıdır . 

M. recıııs femoris . fOSS,1 recireınorısıen çıkar . Diğer 

bölümlerle kaynaşmış o l ar:ık paıellaya \'e lig. recıııııı 

paıella intermediıını aracılığıda lııbcrosiıas ve crisıa 

ıibia 'ya yapışır 
7. Nuar 
M. seıııi tendinosus: Knlçanıl1 caudo-\cn (ralinde 

M.ghıteobiceps vc M. scmiınenıbranosııs arasıuda 
bulunan lIzun. ctli bir kasıır. TlIber isehiadit ııııı ' dan ve 
M. glutcobiceps' ıcn orijin alır. 

Fonksiyonları: Arı. genlıs'u l1 !lcxonı. arı. 

tarsocrur:ılis ' i n c"teıısonıdur . Çiftc aınıiık için arka 
bacağm geriye vc yukMıya çekicisidir. 

8.Kontmıııınr 

M. glutcobiccps (213 dislal kısım ): Kalçanııı ve 
b.:1ldırın büyük bir bölümünü oluşluran dikdörtgen 
şeklinde etki bir kastır. Uçları ona k ısmından daha 
genişti L Kns telle ri cmniO-\'cnlrııl olarak llLınan. bihiik 
cmııial kısım ve daha küçük caııdal kısım olmak Ü7..ere 
ikiye ay rılı r. Viicunaki en klınetli kaslardan biridir. 
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S,t" "8f'o(~"I.rmdaki !3.ıoZl [);ıterI; Eı PreparaıJarınm ll.naıoınik 

ro l"l'"'''''' re Fo"hi )"n"larnı,,, Or8a"nl~plik K"liı~ine Elkisi 

Fonksi~'oııları Arı. co.xae·ni n nexoru. b.:1cağın 

addııctonı \'e öne çekicisidir. İ ki~'e aynldıktnn son ra ön 
porsiyon art. gemlSlIn e.'\ıensoru. arka porsiyon da 
ne.'\orudur. 

9. Arka incik 
M. extensor digitalis pcdis longus: Bacnğın cr:ınio

Imeral ~ii7.iinde bulunan çok UZlIn ıendinoz yapıda 

kmTetli bir kastır. 

Fonksiyonlnrı: Digitileri n e.'\ıensonı \'e Inrsal 
eklemin nc.'\orudıır. 

M.fibıı l aris (e rtiıı s: Yii7Jek ve ynssı bir kas Olııp hem 
orijinde hem de yapışma yüz(indc tendinÖ7..dür. 

Fonksi~'onlar ı : Arı. ınrsinin nexonıdur . 
M. tibinlis cranialis: Tibianııı craniO-IMera! kısımnda 

~'er nlan e."\ıensor kasların en derin olnnıdır. Tibinnın orta 
kısıııında ıendinöz bir yap ı kazanan kas ıneıalarsıısa 

y;ıpışır. 

Fonksiyonları: Ar! tarsiııiıı ne"onıdıır. Ayagııı hafif 
dışa roıaıonıdıır. 

M. fibıılaris longııs: Bacağın lateral )iizeyinde ~iizlck 
olıırak bulunan üçgen şekli nde bir kıısıır. Geniş ve 
belirgi n bir kirişle cond~' lus laıeralis tibiadan orijin alır 
\'e ıibiaııın dorsııl distal yarını ında incelerek uzun yııssı 
bir ıeııdoya dönüşür. 

Fonksiyonu: Arl.pcdis·iıı nexorudıır. 

M. esıensor digiıalis laleralis: Bııcagııı hıterıı l 

~iizünde bulıınan kas. ince eııi bir orijinden çıkıır . En 
kalın kısıııııibianın Orla kısım larındadır \'c bundan sonra 
uzun yassı bir ıendo~'a dönüşür. 

Fonksiyonları: Art. digitinin esleııserudur. 

M. nexor digiwlis pedis superficialis: Bacllgın arka 
\ii7.ünde ~'reden kUl .... cıli bi r nC."\o rdlır. Pro"iıııal 213 
sinde tendinöz ~'ap ı da bir kas iken. distal 1/3 de kUl'\'clli 
~'ıı\ ',Ir1,lk bir tcndo~'a dön(işiir. 

Fonks iyon l arı: Art. pcdis 'in e"ıensonı. diz eklcıııinin 
nexonıdıır. 

M. flexor digiı:ılis pcdis profıındııs : Tibimıın 

caudol aıenı l ~'iizeyindc yer alan \ ·c üç başwn olıışmı 
ıendinöz ~'apıd(l komplcs bir kasıır. rros i nıal Zf3 lik 
böliimdeki ıcııdiııözyapı distal ı n lik böllimde ıamamen 
Icndo haline dÖnüşmüşHir . 

Fonks i yonl;ırı: Diz ek l eminiıı fle."\or. ;ırt. pedis 'in 
esıeıısonıdıır. 

M. gns1rociııemius: Bacağın caııda l kısmının en ctli 
böliimiinü olıışturur . Proxiıııal 2/3 lük bölümde elli bir 
yapıda olan kas. disıa! i n LÜk bölümde kuvveıli bir 
ıendo~':ı (Achi! ıendon) döııiişür. 

Fonksiyonl,ırı : Diz ekleminin nesonı \'e arı. pcdis·in 
c.>;ıensor·ııdıı r . 

M. popiiteliS: Diz ckleminin cmıdo-distaliııde I'ercl' 
tarzda seyreden ıcııdinöz Y,lpıda bir kastır. 

Fonksi~'onları: Ayağın içe rowıonı. diz eklemini n 
nesorııdıır . 

10. Kol yumııııası 
M. ırapcziııs: Nuehal ve suprııspimıl !igamentler 

arasında uı .. 1nalı. geniş iiçgen şeklinde bir ka sıır. Şeklen 

a~' rılıııasada fonksiyon rarklılığı nedeniyle ıhoracik \ 'e 
eerviea! kısım OlMak iki bölümdc incclcnir. 
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Fonksiyonlan; Scııpula vası tasıyl~ baca~ı ~'Ukarı \'e 
öne kaldırmak, çekmek. Iki taraflı konıraksiyonda 
seapulayı sabitleştinnek, baş ve borunu laterale çekmek. 

M. deltoideus Tendinöz bir yapıyla acraminal I'e 
senpular olmak üzere iki kısma ay rı lı r . 

Fonksi)"onları; Aıt. humerinin flexoru ve humerusuıı 
abdııctonıdur. 

M. infraspinatus: Fossa infraspinosus'u dolduraıı. 
ince tendiliO]; yııpıda kuvvctli bir kastır. 

roııksiyonları: Art. l\llmcrinin c.''\tcıısorudur. Omuzuıı 
lıı teral-collnterallignmentidi r . 

M. supraspinaıus : Scapulanuı fossa supraspinatusunıı 
doldurmuştu!. TcndinOz yapıdadır. 

Fonksiyonu; Aıt. humerinin extensorudur. 

Tal, lşffiH re Sonuç 

Dengeli ve 5.1~lıklı beslcnnıedc vazgeçilmez olan eıi n 
çeşitli şek ill erde sınıfl andırılması mümkündür. 
Tüketiciler nç ı sıııdnn degerlcndirildigiııdc eıı önemli 
sınıflandırmanın kız:ırtmalık bifiek. hnşlanınlık rosto. 
kuşbaşı ve kıymalık etler şeklinde yııp ıldıgı çeşitli 
araştırmacılar tarafınd.1n bildirilmektedir (13). Bu 
sınıflıındırmad.1 cIlerin orgaııoleptik ö7..clliklcri yani 
yunıuş.1k veya sert, [ifleri ince vcya kalın. rengi açık 

kırmızı veya koyu, pişirme süresi gibi degcrler ctki li 
olmaktadır. çogu subjcktif olnn bu org;ınolcptik 

dcgerlere nelerin etkili oldugu birçok nmşt ı rm,ıcı 

tarafından incelenmiş vc bıı konuda ÇCŞiTIi Tcorilcr ona.\"ıı 
atılmıştır. 

inal (9), mıllıda cılcrinin sıgır eıle ri kadar kaliteli 
olmamaları nı mand.ıların d~lıa ilkcı bir ilir olnıalarımı 
bağlamaktadır. 

Göğüş (6), !7 kalitcsine eıki edeıı faktörleri % obmk 
ifadc euigi eserinde yaşın % 15. cinsiyelin % 15. ırkııı 
%15, saglık durumunun % i S. besi durumuııuıı % ıs. 

mndımaııın %15 ve canlı sıgırlann da % ıo oranıııda 
kaliteye etki ettiğini bildirmekıedir. 

Bireysel föktörlerin yan ısıra aynı karkasıaki farklı 

prcparatlarııı et kalitelerinin farklı olıııası ise genclde o 
kas I'cya kas grubunun anatomik yapısı ve fonksiyonu ise 
ilçıklanilbilir. 

KafkaSTaki degcrli ct prep<lratl~n gcneldc s ırlla \"e~'a 

sına yakın yerlerdir. Bu bölgelerdeki kııslar ancak VÜCııt 
fonksiyonlarını yapmaktil e."ıre rnitclerdeki kııslardıı 

oldugu gibi herhangi bir agırlığıııııışınıııasında doğrııdan 
görevleri buhınnmktadır. Bıı )iizden kas lincri ince i·c 
ım7jktir. Eksıremiıe kaslan ise hcm extcnsor. flcxor. 
adducıor veya abdllCtOr olarak bir göre\' yerinc 
getirmekte hem de vücut ağı rlıgının taşınmasına 
doğrudan katkı sağlamaktadır . Bu nedenlc bu kaslar 
kalın lifli ve ycr ~'er tendinöz bir yapıdadır. Ayrıca 
e.~trem itelerin alt kı sımları nda kııslar küçülmektc i·c 
dolayısıyla ıcndo \'e fascia ornnları artmaktadır. Bıı da et 
kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir IHlsur 
olmakıadı r 

KO.KAlIVı;clooıu, R.ooı.::çı; 

Yurdumuzda karkas kalitesi üzerine az da 015.1 
yapılmış çalışmalar vardır (1.10). Fakat kaslar düzeyinde 
et kalitesinin araştırıldığı bir çalışmaya literatür 
çahşmalarınıl7..da rastlayanındık. Etlerde kaliteyi 
ctkileycn faktörlerin anatomik \'e haııa histolojik düzeyde 
ele alınması ve bu konularda dencyscl çalışmalar 

yapılması gereklidir. 
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