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DÜNYA BALIKÇILIĞI ve TÜRKİYE
This article has been prepared accor- 

ding to the documents of the different 
establis hments and reports of the fishery 
authorities' in ali över the vvorld’s count- 
ries.

Have to point out the place of Turkey 
in the world of fishery and so to know 
very well the real situatıon of Turkish 
fishery Industries.

At firs t of ali, we have to vvrite that 
Turkish Fishermen has to sail to the high 
seas. İt must be well knovvn that Turkish 
Fishermen are being ready for these fis 
hery actions in distant vvaters o ff the 
coasts of Turkey.

As second hand it must be properly 
seen that Turkey has to prepare and apply 
the bilateral agreements between Turkey 
and another foreign countries at this field 
as soon as possible.

Recently, Turkey is putting up the 
new fishery industrial plants and harbour 
facilities at the shore of Black sea 
and bullding up the fishery vessels as 
made of iron since last 5 years.

When I had prepared the first Master 
plans and projects of Turkish National 
Fishery İndustry in 1868, Turkish Fisher
men were very poor but now they are get- 
ting so much according to targets of this 
project.

DENİZLERDE YENİ UYGULAMA İ
Denizlerdeki yeni uygulama olarak 

2 0 0  mil kavramı ve gelecekteki etkilerinin 
ne olabileceği, bu yazıda incelenmiştir.

200 MİL OLARAK YENİ
DÜZENLENEN HUDUTLAR...
Ülkeler birbiri peşisıra karasuları hu

dutlarını 2 0 0  mile göre yeniden yeni bir

Yazan : Ersural SUNER
E.B.K. BAŞ MÜŞAVİRİ

uygulama olarak düzenlemektedirler. Bu 
yeni uygulamanın neler getireceği ve neler 
götüreceği, ilgili ilgisiz Dünya Ülkelerinin 
hemen hepsince tartışılmaktadır.

Genel bir perspektif içerisinde incele
diği konu içeriğinde Türkiye'nin du duru
munu eleştirerek, 2 0 0  mil esasına dayalı 
yeni uygulamanın Ülkemiz için getireceği 
görünümü yansıtmakla bu yazımızda ge
reken önerilerde bulunmuştur.

Mesleki incelemelerde bulunmak üze
re aldığım davete uyarak, Belçika, Alman
ya, İngiltere, Fransa ve İtalya’yı içeren tek
nik bir geziden bir süre önce Yurda dön
müş olmaklığımla, Ortak Pazar Ülkeleri 
Balıkçılık Bakanları'nın Brüksel’de yaptık
ları tarihi toplantının değişik Avrupa Ülke
lerindeki yorumuna üniversiteler ve ilgili 
kurumlarda katılmak fırsatını elde ederek 
tamamen belgesel bir yazı hazırlamış bu
lunmaktayım.

Türk balıkçılarının A tlantik ’e açılma 
düzeyine ulaştıklarını ve bu amaçla örne
ğin Libya ile ikili anlaşmalara gidilerek 
uluslararası işbirliğinin yararlı olacağı ve 
bu amaçla iki ülkede birer üs kuruluşu ge
rekliliğini savunmaktayım.

DÜNYA BALIK ÜRETİMİ

Birleşmiş M illetler Gıda ve Tarım Ku
ruluşu (F.A.O.) tarafından hesaplanan 
1976 yılındaki Dünya balık üretimi 72,7 
Milyon Ton (Metrik) bulunmaktadır. Bu sa
yısal belirlemede, kaydedilen sayı, 1975 
yılındaki tutulan balık toplam miktarı 70 
Milyon Ton (Metrik) üzerinde bir değer ve 
istatistiki bilgileri veren ülkelerden sağla
nan değerler toplamı olarak saptanmıştır.

F.A.O. Teşkilâtı sözcüsünce ısrarla 
belirtildiği gibi belirlenen değerler; Dünya 
balık üretimi için bir ön değerleme geçer-
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liğinde olup henüz balık üretim değerleri
ne ait istatistikleri neşredilmemiş diğer ö- 
nemli ülkelerin bu konuda bilgi vermele
rinden sonra daha da özlü ve gerçekli bi
çimde düzeltilmiş olacaktır.

YENEBİLİR BALIK ÜRETİMİ

Dünya yenebilir balık üretimi artmış 
bulunmaktadır.

Sene 
1950 
1976

Üretim Miktarı
18 Milyon Ton 
50 Milyon Ton

Bu büyüme gerçekte yıllık % 3,9 luk 
bir artışı veya başka bir belirleme şekli 
ile 1,2 Milyon Ton yılık artış miktarını gös
termektedir. Bu % artış hemen hemen 
Dünya nüfus artışının 2 misli bulunmak
tadır.

Dünya yenebilir balık üretimindeki eği
limi yıllara göre gösteren grafik veya tab
lo incelendiğinde, görülebileceği gibi üre
timdeki son büyüme hızı 1970 yılı dolayla
rında yarı yarıya, % 2  ye düşmüş bulun- 
maktadırki bu % değer bilindiği gibi Dün
ya nüfus artışının hemen hemen eşdeğeri 
bulunmaktadır.

Dünya balık üretimi üzerinde 200 mil

esasına göre düzenlenmiş bölgelerin etki
sinin anlatımı veya belirlenmesinde yalnız 
yenebilir balık üretimi düşünülmektedir. 
Endüstriyel balığın düşünülmesi halinde 
ise Alaska açıklarına morina cinsi balık 
avı yapan Japonlar ve Afrika açıklarında 
bir kısım balıkçılık faaliyetleri dışında az 
sayıda açık deniz balıkçılığı yapıldığı söy
lenebilecektir. Bu nedenle burada sunulan 
bilgi ve çizim, gerçekleştirilecek Dünya 
yenebilir balık avı ile ilgili bulunmaktadır.

Şimdi bu uygulama içinde bir başlan
gıç noktası olarak, uzak bir ihtimal de olsa 
tüm kaçak balık avcılığının yapılmadığı 
kabulüne dayalı bir duruma göz atmalıyız.
16,4 Milyon Ton miktarındaki balığın bir 
bölümünün balık unu hayvan yemi ana kat
kı maddesi, üretimine ayrıldığı kabul edil
mekte Dünya yenebilir balık avlarının 50 
Milyon Ton değerinden % 30 oranında bir 
düşme ile 35 Milyon Ton değerine inecek
tir. Hesaplanmış bu 15 Milyon Ton balık 
üretiminin ülke ve ülke nasıl şekillendiği 
ileri bölümlerde görülecektir.

ÜLKELERİN YABANCI KARA 
SULARINDA TOPLAM 
BALIK AVI YÜZDELERİ 

________ ÜLKE_________________ %

Japonya 63
Rusya 53
Batı Almanya 80
Doğu Almanya 70
Romanya 63
İspanya 57
Polonya 72
Amerika 12
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ÜLKELERİN YASAK SULARDA
TOPLAM DÜNYA BALIK AVI

Milyon Ton
Tüm Balık Türleri 16,4
Ycsak Sularda Avlananlar
Gelişmiş Ülkeler 15,3
Gelişmekte Olan Ülkeler 1,1

16,4
Sularında Yasak Av 
Yapılanlar
Gelişmiş Ülkeler 11,2
Gelişmekte Olan Ülkeler 5,2

_ 16,4

Birinci Tablo bu yeni belirlenen alan
ların birçok ülke için ve önemli bulunduğu
nu göstermektedir. Bu yazıda bu ülkeleri 
ve ilâveten Amerika Birleşik Devletlerine 
çalışan Kanada, Norveç ve İzlanda gibi di
ğer ülkeleri kapsayan bir değerlendirme 
yapmak istemekteyim.

İkinci tablo açık deniz balıkçı teknele
rinin etkenliğini özetlemektedir. Birleşmiş 
M illetler Gıda ve Tarım Teşkilâtı' (FAD) na 
göre 2 0 0  mil lim it alanlar ilgili uygulama 
başlamadan ve bununla ilgili yaygın bir 
görünüm izlenilmeden önce yabancı kara
sularında yapılan avlanma ve dolaylı ola
rak gerçekleştirilen balık üretimi 16,4 M il
yon Ton bulunuyordu. Buna 841 bin ton 
olarak saptanan Tuna balığı dahil bulun
maktadır. Deniz balıkçılığında toplam 50 
Milyon Ton avın % 30 oranındaki bölümü 
açık deniz balıkçı tekneleri ile avlanıyordu.

Yukarıda verilen tablolarında incelen
mesinde görüleceği üzere konunun ilgi çe
kici bir başka yönünü avlanmanın veya ba
lık üretiminin büyük kısmının kalkınmış ve 
gelişmiş ekonomi ve ülkeler tarafından ya
pıldığını göstermektedir. Tablo'arın ilgi çe
kici bir başka yönü gerçekte büyük kurulu 
Balıkçılık Endüstrilerine her zaman sahip 
bulunmayan kalkınmakta olan ülkelerden 
daha çok kalkınmış ülkeler karasularından 
yapılan yasak avlanmanın daha büyük to 
najda olduğudur. Karşılaştırmalı bir örnek 
verilmesi suretiyle açıklanmak istenirse 
örneğin 1970 yılında sadece 7.1 Milyon

Ü L K E 1975 1974
(1000 Ton - Metrik)

Amerika 1410 1585
Rusya 1396 1630
Kuzey-Güney Kore 241 209
Çin 152 180
Yeni Zelanda 80 78
Kanada 2 1 26
Avustralya 1 2 18
Diğerleri 432 530

Toplam :: 3744 4256
Toplam Üretim : 10545 10808

DÜNYA BALIK ÜRETİMİNDE 
BEKLENİLEN AZALIM
Genişletilmiş balık avlanma alanları

nın ülkelerince 200 Mile çıkartılması ile il
gili yetki istemleri ile ilgili uygulamanın 
hızlı bir şekilde geçerlik kazanması ve ya
pılması sonucu olarak önümüzdeki bir kaç 
sene içerisinde Dünya balık üretiminde 
muhtemelen düşüş eğilimi geçerli olacak
tır. İlâveten, geleneksel balıkçılık ülkeleri 
olarak tanınmış olanları arasında mevcut 
ve yeni kaynakların yeni baştan tekrar da
ğılımı beklenilmelidir. Örneğin, Rusya ile 
ilgili bölümünde av sahalarının karasuları 
hududu olarak 2 0 0  mile genişletilmesi so-

İngiltere Güney - Batı sahillerinde uskumru 
avında kullanılan tekne.

Ton veya başka bir deyimle toplam avlan
manın % 1 2  oranındaki miktarı yasak av 
kapsamına girmekte olduğunu belirliyebi- 
liriz.

YABANCI KARASULARI 200 MİL 
UZATMALI ALAN DAHİLİNDE 
JAPON BALIK ÜRETİMİ
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Kıyı balıkçılığındaki balıkçılık çalışmalarından
bir görünüm.

nucu Sibirya'ya komşu Sularda Japon Ba
lıkçılık faaliyetleri büyük ölçüde önlenilmiş 
olacak ve Rusya suları avlanma sahasında 
avlanan Güney Kore, büyük ölçüde bu faa
liyetlerinden menedilecektir.

İlgili olarak serbest açık deniz balıkçı
lığı yapabilmenin son senesi olarak 1976 
yılına bir işaret veya başka bir deyimle bir 
sınır taşı konulmalıdır. Değerlendirme her- 
şeyi görebilmek için bu sınır duvarın üze
rinde yapılmaktadır. Kıyı suları balık stok
larının dikkatli bir şekilde yönetimi ve kul
lanımı için, küçük avlanıma teknelerine gün 
doğmuştur.

Yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekli 
ve henüz belirgin bulunmayan bir döneme 
ulaşan Dünya Balıkçılık Endüstrileri çok 
kritik bir aşama içinde bulunmaktadırlar. 
Karasuları hudutlarının genişletilmesi so
nucu bu yeni uygulama Dünya balık üreti
mi veya avlammında en azından kısa va
dede bir yer değiştirmeye ve belli bir azal
maya neden olacaktır. Uzun vadede bu 
kaybın tekrar kazanılıp kazanılamıyacağı- 
nı şimdiden kestirmek zor bulunmaktadır.

Balıkçılıkta ülkelerin karasuları lim it
lerini gösterir deniz haritası, şimdi aşağı
da gösterildiği gibi bulunmaktadır.

★ 3 Mil isteminden vazgeçen sadece
9 ülke,

★ 6  Mil isteminde bulunan 3 ülke,
★ Eskiden olduğu gibi 12 mil üzerin

de ısrarla duran 50 ülke,
★ 12 ilâ 50 mil arasında istemlerde 

bulunan 1 2  ülke,
★ 50 ilâ 200 mil arasında istemlerde 

bulunan 5 ülke,
★ Yeni 200 mil isteminde bulunan 

hemen hemen 50 ülke,
Yukarıda kaydedilen lim itler olarak 

kendi karasularını belirgin hale koymak 
istemektedirler.

P O L O N Y A
Polonya, hemen hemen 1 Milyon Ton 

miktarında balık üretimine 1980 yılında e- 
rişecek şekilde gelişecek bir haset ümit 
ediyordu. 800 bin tonluk son Dünya üreti

Trol Tipi Balıkçı Av Teknesi.



mi ile karşılaştırılmasında Baltık Denizin
den 2 0 0  bin ton üstünde daha fazlasını 
sağlamayı ümit edememektedir.

Bunun sonucunda Avrupa Ekonomik 
Topluluğu sularında % 10 oranında bir ta r
la balıkçılığı üretim eksikliği oluşur ki bu 
eksiklik diğer milletlerin balık avlanma sa
halarından karşılanabilir şekilde devam 
edip gidecektir.

T A Y L A N D

Ülkenin Tarım Bakanlığı hesaplarına 
göre halihazırdaki 600.000 ton olan balık 
üretiminin hemen hemen 1 / 2  si kaybedile
cektir. 100 trof teknesi Güney Tayland’da, 
Bangaldeş ve Hindistan’ın karasularını ge
nişletmeleri sonucu olarak yatmaktadır. 
Diğer taraftan Tayland körfezinde yapılan 
aşırı avlanma (Over-Fishing) Tayland’ın 
balık üretiminde hızlı düşmelere neden o l
maktadır.

K A N A D A

Gerçekte bu ülke avlandığı balık mik
tarının 3 kat potansiyele sahip bulunmak
tadır. Bu ülkenin şimdiki hedefi, sulanma 
olanağını 2  katına çıkartmayı plânladığı bi
linmektedir. Kuzey Atlantik stoklarının ye
niden oluşturulması yeni İngiltere gibi da
ha bir kaç yıl sürecektir. Kanada açıkların
da Atlantikte yasak av 2/3 oranında azal
mış bulunmaktadır.

Kanada Hükümeti’nin balıkçılara kar
şı politikası çok destekleyici bulunmakta
dır. Aşağıda bir özet olarak balıkçılara 
sağlanan Hükümet desteği gösterilmek
tedir.

★ 1976 yılında Atlantik Balıkçılık En
düstrisini desteklemek için sarfe- 
dilmek üzere $ 44 milyon yatırım 
tahsisat, verilmiştir.

★ 'Pasifik balıkçılığında som balığı
üretimini artırmak üzere 5 yıllık 
bir uygulama dönemi için yılda 
$ 30 ilâ $ 60 milyon ödemeli 15 yıl 
süreli toplam $ 400 milyon malo- 
luşlu proje uygulanmaktadır.

★ 1977 Yılında Balıkçı Tekneleri için 
Hükümetçe karşılıksız olarak yapı
lan $ 2 , 6  milyon tutarındaki prog
ram yürürlüğe konulmuştur.

★ 1977 Yılında Morina balığı avlan
ması $ 0,4 milyon tutarında fia t 
destekleme programı (destekle
meli alım fiatı) uygulanmıştır.

★ 1977 Yılında başlatılmış ve 1978 
yılında devam eden $ 41 milyon 
tutarındaki yenileme yatırım prog
ramı halihazırda geçerlidir.

★ 1974 Yılı ortasından bu yana, A t
lantik kıyı balıkçılığı için $ 130 mil
yon tutarında yardım yapılmıştır.

Federal Hükümet kısa vadede gerçek
leştirilecek deneme projeleri dışında ikili 
anlaşmalara gidilmesini politika olarak be
nimsediğini açıklamıştır. Buna rağmen No- 
va Seotia ve Nevvfomulland eyaletleri ikili 
avlanma ve iş birliği için yabancı yatırım
ları teşvik etmekte kararlı hareket etmek
tedirler, Kanada, Labrador ve Nevvfound- 
land'ın kuzey açık deniz'erinde, Morina ba
lığı kaynaklarının geliştirilmesinden ümit- 
lenebilmektedir. Bütün bunlara ilâveten 
Kanada 1980 yılı ortalarına doğru A tlan
tikte derin su’ar (dip balıkçılığı) balıkçılı
ğından elde ettiği 800 bin ton miktarındaki 
balık üretiminin 1 . 2 0 0  bin ton miktarındaki 
balık üretimine yükselilebileceği inancını 
taşımaktadır.
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BALIKLARIN BİLEŞİMİ ve 
BESİN DEĞERİ

LÜTFİYE ERGENÇ
E.B.K. Merkez Laboratuvarları 
Gıda Teknolojisi Laboratuvarı 

Şefi

A —  BALIKLARIN BİLEŞİMLERİ VE 
BESİN DEĞERLERİ :

Balık etinin besin değeri ve yiyecekle
rimiz arasında tuttuğu yer önemli olup, en 
ekonomik bir gıda maddesidir. Bileşiminde 
bulunan protein ve yağlı maddelerin sindi
rim yeteneği diğer etlere nazaran çok yük
sektir. Yalnız bu nokta balık etinin gıdala
rımız arasında üstün bir yer alması için ye
ter sebep oluşturur. Diğer önemli bir nok
ta ise balığın, derede, gölde, denizde bir 
kelime ile su bulunan her yerde masrafsız, 
külfetsiz olarak kendi kendine yetişen bir 
doğa vergisi olmasıdır. İnsanlara düşen iş 
onu tutmak ve bozulmadan saklıyabilmek- 
tir.

Genellikle deniz ürünleri, m iktar ve 
çeşitlilik bakımından, çocukların ve yetiş
kin insanların sıhhatlerinin devamı, insan 
organizmasının normal fonksiyon ve büyü
mesinde günlük gereksinmeleri için önemli 
bir kaynaktır. Vücudun yıpranan dokularını 
onaran ve büyümeye yardım eden prote
inden zengin bir gıda maddesi olan balık, 
bünyesinde iyot, mineral maddeler ve ya
şamak için mühim olan vitaminleri de top
lamaktadır. Balıklardaki çeşitli gıda mad
delerinin miktarı, balık cinslerine bağlıdır.

BALIK ETİNİN KİMYASAL
BİLEŞİMİ :
1 —  PROTEİN : Etler gıdasal değer

leri bakımından hemen hemen birbirinin 
aynıdır. Bunlar proteinden zengin birer 
kaynaktır. Çeşitli araştırıcılar balık etinin 
gıdasal değerinin, etin gıdasal değeriyle 
yer değiştirileceğini tesbit etmişlerdir. Ba
lıktaki protein miktarı % hesabiyle ete

benzer (% 13 ile % 22 arasında değişir.) 
Ayrıca fazla miktarda tutkal ve jlatin veren 
gelatinoide ve collagene maddelerde var
dır.

2 —  YAĞ : Balıkların ihtiva ettiği yağ 
miktarı cinslerine göre değişirse de, bul
duğu gıda miktarına ve mevsime göre pek 
çok farklar göstermektedir. Salmon, Ala
balık, kedi balığı hariç genellikle orta yağlı 
sığır etinden daha az yağa sahiptirler. Yu
karıda adı geçen balıklar % 1 1 - 2 0  nisbe- 
tinde yağ ihtiva ederler. Kabuklu deniz 
hayvanları ise az miktarda yağ ihtiva e- 
derler. Bazı balıklarda yağ miktarı mevsi
me yumurtlama zamanına göre değişir. 
Baharda ve yumurtlama zamanı yağ aza
lır, yağ yumurta ile yer değiştirir. Bazı ba
lıklarda sonbaharda ve yazın yağ miktarı 
fazlalaşır. İklime, sulara göre yağlanma 
devresinin değişeceğine şüphe yoktur. Yı
lan balığı % 28 taze ringa % 6-9, uskumru 
% 8 - 1 1  diğer balıklarda umumiyetle % 1 - 2  

nisbetinde yağ ihtiva etmektedir.
Bileşim itibariyle balık yağları ile kara 

hayvanlarının yağları arasında büyük fark 
vardır. Balık yağlarında fazla miktarda 
doymamış cisim ler olup, hususi kokusu 
iyod indisinin yüksek olmasından ileri gelir.

3 _  SU VE SUYA GEÇEN MADDE
LER : Bütün balıklar diğer etlere nazaran 
daha çok miktar su ve az m iktar suya ge
çen madde ihtiva ederler. Kasaplık etlerde 
olduğu gibi balık etlerinde de yağ nisbe- 
tine göre içeren su miktarı % 65 ile % 80 
arasında değişir. Ortalama olarak % 75 tir. 
% 13 yağ ihtiva eden Som etinde % 64 su 
bulunduğu halde % 28 yağ bulunan yılan 
balığında % 57 su vardır.
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4 —  KARBONHİDRATLAR : Bütün ka
buklu deniz hayvanları glikojen şeklinde 
karbonhidrat ihtiva ederler. İstakoz % 1 , 
midye ve istiritye % 5 nisbetinde karbon
hidrat ihtiva ederler. Bu çeşit gıda madde
leri tatlı lezzetlerini glikojenin fermantasyo
nu neticesi glikoza çevrilmesi neticesinde 
alırlar.

5 _  MADENİ MADDELER : Balık etle
ri, diğer etlere nazaran daha yüksek mik
tarda madeni madde ihtiva eder. (% 0.9 ile 
1.9) Kabuklu deniz hayvanları balıklara 
nisbetle iki misli madeni maddeye sahiptir
ler. Balık etinde bulunan mineral madde
le r: Calsiyum, fosfor, demir, bakır, man
ganez, sülfür ve eser miktarda bulunan 
diğer madeni maddelerdir.

6 —  VİTAMİNLER : Balıklar fazla gıda 
buldukları zamanlarda yağı vücutlarının

muhtelif yerlerinde depo ederler. Bazı ba
lıklar, fazla yağları adele kısımlarında, ba
zıları yüzgeçleri boyunca ve nihayet bazı
ları da ciğerlerinde depo ederler. Fazla 
yağı adele kısımlarında depo eden balıklar 
arasında birinci derecede hamsi balıkları 
ile istavrit ve sardalyalar, diğerlerinde de
po edenler arasında ise bilhassa köpek ba
lıkları ile vatozlar sayılabilir.

Yaşlı balıklar vitamin A dan zengindir, 
vitamin A dan fakirdir. İstiritye vit.
Bi ve vit. B. den, Salmon balığı da vit.
B? ve niacinden zengindir. Balıklar az mik
tarda vitamin C ihtiva ederler. Bazı balık
ların ciğer yağları vit. A ve vit. D yönün
den zengin birer kaynaktır. Salmon ve Sar- 
dalya balıkları bünyelerinde değişik mik
tarda vit. D ihtiva ederler. Tablo: 1 de
gösterilm iştir.

(Tablo. 1)

ÇEŞİTLİ BALIK NEVİLERİNİN GIDAÎ KIYMETLERİ AŞAĞIDAKİ 
TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR

Balığın ismi % Protein % Yağ Kalori Net kalori ( = )  % Artık.

Som 17.5 2 0 254 179 30
Orkinoz 23 1 0 178 135 25
Uskumru 15.5 15 204 130 35
Sardalya 2 2 6 147 117 2 0

Karagöz 2 2 13 2 1 0 109 48
Yağlı ringa 16 1 0 158 95 40
B. yılan balığı 17 5 117 93.6 2 0

Barbunya 19.5 4.5 123 75 40
Morina cinsi 19 0 . 8 89 67 25
Tekir barbunya 23 1 106 63 40
Psi, psi 2 2 0.3 96 62 35
Ringa 17 5 117 60 40
Kefal 18 1.5 90 58 35
Kalkan 18 2.5 98 54 45
Mezgit 16 0.5 72 50 30
Dil 17 1 81 40 50
Dülger 17 1 81 32 55
Kum 14 0.5 63 31 50
Sığır e t i : 2 1 5.5 138 1 1 0 2 0

N ot: (= )  Net kalori: Artıklar atıldıktan sonra geri kalan kısmının kalori değeri
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B — MUHAFAZASI

Balık etinin gıdasal değeri nekadar 
yüksekse, okadar çabuk bozulan ve bozul
duğunda da insanlar için çok tehlikeli o- 
lan bir gıda maddesidir. Diğer azotlu gıda 
maddelerine nazaran balıkların çok çabuk 
bozulması, mikropların saldırısına karşı 
balık organizmasının çok açık olmasından 
ileri gelir. Barsaklarında fazla miktarda çe
şitli mikroplar ve aynı zamanda faal fer
mentler bulunur. Galsamalar mikropların 
girmesi için geniş ve açık bir saha oluş
turur. Buradan giren mikroplar çoğalarak 
yüzeyden itibaren iç dokulara kadar iler
ler. Balık sudan çıkarılır çıkarılmaz, neka
dar çabuk soğutulursa, muhafaza müddeti 
de okadar fazla olur.

Gerek sadece soğutma ve gerek don
durma usulleriyle saklanmış olan balıklar
da görülen değişiklikler, soğutma ve don
durmada tatbik edilen usule, dondurma 
derecesine ve donma sür'atine, koruma 
koşullarına bağlıdır.

Uygun koşullar altında, seri usul ile 
derin derecelerde dondurulmuş, ambalaj
landıktan veya üzeri buzla örtüldükten 
sonra soğuk depolarda belirli müddet sak
lanmış olan balıklarda, gıda bakımından 
olduğu kadar ticarî bakımdan da önemli 
değişiklikler görülmez. Donma müddeti ko
şullara göre 12-36 saat arasında, fire nis- 
beti ise % 4 ile % 8  arasında değişir, yas
sı ve ince balıklar daha fazla fire vermek
tedir. (% 2 0  ye kadar)

1 _  CANLI BALIKLARIN SOĞUKTA

MUHAFAZASI: Soğuk, yalnız avlanmış 
balıkların muhafazasında değil aynı za
manda balıkları, canlı olarak uzun zaman 
muhafaza etmek ve bir yerden d:ğer bir 
yere nakletmekte de kullanılmaktadır. So
ğutmak yolu ile az su içinde çok miktarda 
balık saklanabilmekte ve böylece nakliyat
ta boş yere fazla su taşımak külfeti orta
dan kalkmış bulunmaktadır. Soğuğun di
ğer bir faydası da ısının azalması neticesi, 
balıkların gıda ve oksijen sarfiyatlarını a- 
zaltmasıdır.

Lindsted yapmış olduğu tecrübeler 
sonunda ( +  20°C deki su içinde bulunan 
yeşil sazan balıklarının saatte 100.34 cm 
cksijen sarfettikleri halde aynı balıklar 0°C) 
dereceye konursa oksijen sarfiyatının 6.05 
cc ne düştüğünü görmüştür.

Canlı balık nakliyatı, içine su doldu
rulmuş fıçılar içinde yapılmaktadır. Su ya
vaş yavaş soğutularak 15-18 saat sonra 
0°C dereceye indirilir ve balıklar Tamamı ile 
hareketsiz bir hale gelince, kabın içindeki 
suyun büyük bir kısmı akıtılır. Geri kalan 
suyun içine tazzikli oksijen verildikten son
ra —9 — 10°C ye konmak suretile do'du- 
rulur ve bu suretle 2  ay muhafaza edile
bilir.

Olağan koşullar içinde su miktarı ba
lık ağırlığının 10 misli, Alabalıkta ise 20 
misli olması lâzımdır. Soğutmak suretile 
su miktarı 2/3 veya 3/4 nisbetinde azala
bileceği gibi, içindeki suya oksijen vermek 
suretile muhafaza müddeti de uzatılır. Su
yu soğuk tutmak için, içine büyük buz par
çaları atılmakta ve oksijen için ise de de
mir oksijen bombalarından istifade olun
maktadır. Muhafaza müddeti sırasında öl
müş olanlar, diğerleri için mükemmel su
rette gıda olarak kullanılır.

2 —  AVLANMIŞ BALIKLARIN SOĞUK
TA MUHAFAZASI: Sadece soğutmak ve
ya donduru'mak suretile soğukta muhafa
za olunur. Her iki usulde de temel şart ba
lıklarda bozulma olayı başlamadan önce 
soğuğun tesirine konmasıdır. Balık sudan 
çıkarılır çıkarılmaz, ne kadar çabuk soğu- 
tu'ursa, muhafaza müddeti de o kadar faz
la olur.

SOĞUTMA USULİYLE BALIK
MUHAFAZASI :

Donma noktasının üstünde, ısı dere
cesinde dondurmaksızın muhafaza olunur. 
En basit usul adî buz, salamura ve soğuk 
havada soğutma usulleridir.

a _  Adi BUZ İLE SOĞUTMA : Bu usul 
çok eskiden beri hatta sunî buz icat o l
madan önce kuyularda saklanan tabii kar 
ve buzla balık muhafazasında tatbik edil
miş bir usuldür. Umumiyetle tatlı sudan



yapılmış buzları kullanmakta ise de doğru
dan doğruya deniz suyundan veyahut, m ik
ropların etkisini azaltmak için, içersine 
antiseptik maddeler (Chlorure veya hypoc- 
h'orite de soude) ilave edilmiş tatlı sudan 
yapılan buz daha uygun sonuçlar vermek
tedir. Büyük buzlar özel makinalarla kırı
larak küçük parçacıklar haline getirild ik
ten sonra kullanılır.

Buzla balıkları soğutma usulü, meka
nik soğutma düzeni olmayan balıkçı ge
milerinde, yelkenlilerde veya balıkçı kayık
larında ve satış mağazalarında uygulan
maktadır.

Memleket içi pazarlarına gönderile
cek balıklar için tahtadan yapılmış sandık
lar kullanılmaktadır. Bu sandıklar içine bir 
tabaka çavdar samanı veya saz koyduk
tan sonra parşömen kâğıdı serilmekte ve 
bunun içine balıklar sıra ile dizilerek etra
fına gayet ince kırılmış buz daha iyisi kar 
(kar haline getirilm iş buz) doldurulur. Kar 
balıkları zedelemediğinden bu usul tercih 
olunmaktadır. İcap eden buz miktarı amba
laj şekline, yolculuk müddetine, havanın 
sıcaklığına göre değişir. Yolda buzların e- 
rimesiyle oluşan suyun, balıkları yumuşat
maması için sandığın altına bir kaç delik 
açılarak suların akması temin edilir.

Sıhhi ve iyi şartlar içinde uygulandığı 
zaman buz usulu ile balıklar 15 gün kadar 
bozulmadan muhafaza olunabilir.

b —  KURU BUZ VE EUTECTİÛUNE 
BUZ İLE SOĞUTMA : Bu cins buzlar ba
lık muhafazasında olduğu kadar balık nak
line mahsus vagon, kamyon ve isotherme 
sandıkların soğutulmasında fevkalâde iyi 
sonuçlar vermektedir. Bilhassa CO  ̂ gazın
dan yapılmış olan kuru buz eridiği zaman 
gaz haline gelerek uçar ve hiç rutubet ver
mez, balık muhafazası için çok elverişli
dir. İngiltere’de tatbik edilen bu usul us
kumru, barbunya, yayın balığı gibi saklan
ması çok müşkül olan balıklarda, son de
rece başarılı sonuçlar vermiştir. En nazik 
olan sardalyalar bile bu usul sayesinde 
mükemmel surette muhafaza olunabilmek- 
tedir.

Başka memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizdeki şarap, çimento, ispirto 
fabrikalarından havaya uçup giden gazdan 
istifade edilerek kuru buz yapılması, yalnız 
balıkçılık için değil diğer bütün gıda mad
delerinin muhafazaları için ileri atılmış bir 
adım olacaktır.

c —  SALAMURA USULÜ : Buz vasıta- 
siyle balıkların tam ve mükemmel bir su
rette muhafazası her zaman mümkün ol
madığı için, salamura usulü tatbik edilmek
te ise de balık konservesi, bilhassa sar- 
dalya konserve endüstrisi için büyük mah
zur teşkil eder. Balıkların uzun müddet 
muhafaza olunması ve fabrikanın günlük 
kapasitesinden fazla miktarda balık tu tu l
duğunda ertesi güne kadar saklanabilmesi 
için salamura usulu en uygun bir usuldur.

Denizden çıkarılmış olan balıkların, 
başları bağırsakları çıkarıldıktan sonra ve 
temiz deniz suyu ile güzelce yıkandıktan 
sonra — 2  ve hatta —4 dereceye kadar 
soğutulmuş olan deniz suyunun içine atıl
makta ve deniz suyu komprasör vasıtası 
ile soğutulmaktadır. Suyun donmaması 
için önceden içine bir m iktar tuz ilâve edi
lerek yoğunluğu yükseltilir. Baz anantisep- 
tik maddeler veya oksijenli su karıştırılır.

Balıkların soğuk salamura içine bıra
kılacağı müddet, balığın büyüklüğüne göre 
değişir. 1  kg dan az ağırlıkta bulunan kü
çük balıklar için 1 saat, 1-3 kg gelenler 
1,1/2 saat kg. dan fazla gelenler 2-3 saat 
kadar soğuk banyo içinde bırakılır. Bu 
müddet zarfında balığın en derin nokta
sındaki sıcaklık derecesi (0 ) dereceye düş
mektedir. Bu suretle sür’atle soğutulmuş 
olan balıklar banyodan çıkarılarak sandık
lara yerleştirilir ve 2-4 dereceye kadar so
ğutulmuş olan depolarda muhafaza olu
nur. Yapılan denemeler balıkların en az 
15 en çok 60 gün bozulmadan muhafaza 
olunabileceğini göstermiştir. Muhafaza 
müddeti balığın cinsine göre değişmekte
dir. Çeşitli balıklar için Le Panais tarafın
dan bildirilmiş olan muhafaza müddetleri 
aşağıda gösterilmiştir.
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Sardalya ve kedi balığı ... 15 gün 
Uskumru, Barbunya, Tekir 25 gün
Morina .................................  30 gün
Kalkan .................................  40 gün
Salamura usulünün en büyük faydası 

ısıyı çok iyi iletmesi ve balıkları sür'atle 
soğutmasıdır. Az enerji ile çok iş görülür. 
Deniz suyu kullanmak suretiyle de tuz sar
fiyatı azaltılır. Buna karşılık tek sakıncası 
balıkların tuzlu su ile temasta bulunması 
ve az da olsa balık etlerine tuzun nüfus 
etmesidir. Bu mahzuru önlemek için balık
ların tuz eriyiğiyle temas ettirmeksizin so
ğutma çareleri aranmış ve balıklar kapa'ı 
sandıklar içine konduktan sonra soğuk sa
lamura yağmurunda soğutmak suretiyle 
bir ay muhafaza olunabilmiştir.

3 —  DONDURMA SURETİYLE BALIK 
MUHAFAZASI: Dondurma usullerinin ba
lık endüstrisine girmesiyle dünya balıkçı
lığı çok büyük gelişmeler göstermiş bu
lunmaktadır. Balıkları dondurmak suretiy
le, uzun zaman muhafaza olunabilir. So
ğuk ve donmuş muhafaza çağdaş konser- 
vasyon metodlarının en mükemmellerinden 
biri olarak kabul edilebilir. Dondurma usu
lü bilhassa uzak deniz balıkçılığında çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Halbuki birer 
fabrika haline konmuş olan balıkçı gemi
leri kutuplarda olduğu kadar sıcak deniz 
sularında avlandıkları balıkları dondurmak 
suretiyle muhafaza etmekte ve konserve 
fabrikalarına taze olarak ulaştırabilmekte
dir. Bizim tesislerimizde donma derin so
ğuğun tesiriyle yapılmaktadır. Etlerde o l
duğu gibi balık adelerinde soğuk —18°C 
geldiği zaman istenilen derecede donmuş 
olur.

Balıklar olabildiğince soğuğun etkisi
ne erken konmalıdır. Bozulmuş veya bozul
mağa başlamış olan bir balığın dondurul
ması boş yere masraf etmekten başka bir 
şey değildir. Böyle bir balık çözüldüğünde 
de daha sür'atle bozulur. Balık avlanır av
lanmaz dondurulmalıdır. Balıklar —18°C 
muhafaza yerlerinde muhafaza edilir. Don
muş balıklar donmuş muhafazada ençok 
3-4 ay saklanır.

Donmuş muhafaza, hem mikropların 
faaliyetini sıfıra indirmekte ve hem de or
ganizma için çok büyük ehemmiyeti olan 
vitaminleri ve diğer biyolojik maddeleri ay
nen muhafaza edebilmektedir. Koku neş
reden gıda maddesi olduğu için diğer ko
ku çeken gıda maddeleriyle ayni yerde mu
hafaza edilmez.

Donmuş balık, taze balığa nazaran 
besleyici değer bakımdan, hemen hemen 
farksızdır. Çünkü — 32°C derecede dondu
rularak — 18°C derecede depolanması ya
pılan bu gıda maddelerinin üzerindeki bü
tün mikroorganizma faaliyeti tamamen 
durmakta ve vitaminlerin harabiyeti önlen
mektedir. Depolama müddeti sonunda 
yağların oksidasyonu neticesinde bozuk
luk başlar ve balık sathinde yer yer kah
verengi lekeler olur.

Balığın bol bulunduğu mevsimlerde 
en iyi çare konserve etmektedir. Donmuş 
balıklar donduruldukları yerden, donmuş 
muhafaza zincirini kırmadan sevkedilerek 
kaliteleri hiç bozulmadan tüketici mutfağı
na kadar gelmiş olmalıdır. Üretim merkez
leri ile tüketim merkezleri arasındaki uzun 
mesafe ve insanların kalabalık şehirlerde 
büyük kitleler halinde toplanmış bulunma
ları, balığın dondurulmasını gerektirmekte
dir. Sahillerimizde bol miktarda yakalanan 
balıkların Anadolunun iç bölgelerine bozul
madan şevki büyük şehirlerin balık ihtiyaç
larının en iyi şekilde karşılanması ancak 
bu suretle kabil olabilecektir.

MUHAFAZA DERECELERİ:

Donmuş balıkların muhafazası müm
kün mertebe dondurulmuş oldukları dere
celere yakın derecelerde yapılmalıdır. U- 
mumiyetle ( — 14°) ilâ ( — 17°) derecelerde 
dondurulmuş balıklar (—8 °) ilâ ( — 1 0 °) de
recelerde ve derin derecelerde dondurul
muş olan ise ( — 18°) ilâ ( — 2 0 °) de muha
faza olunur. Yağlı balıkların bozulmasını 
önlemek için daha düşük derecelerde mu
hafazaları gerekmektedir.
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DONMUŞ BALIKLAR NASIL
ÇÖZÜLMELİ:

Donmuş balıklar şayet birden bire sı
cakta bırakılarak çözülmeye terk edilirse 
et lifleri arasında donmuş vaziyette bulu
nan et usareleri şiddetle çözülerek balık 
etlerinin dışına sızar ve et yumuşar. Gö
rünüşünden ve gıda değerinden kaybeder, 
bunun için balık etlerde olduğu gibi

1. Yavaş yavaş

2 . Su ve akarsu altında 
çözülmeye terk edilmeli. Çözüldükten son
ra taze balıklarda olduğu gibi istenilen şe
kilde veya gayeye göre pişirilmelidir.

Donmuş torik ve palamut gibi büyük 
balıkları daha donmuş vaziyette iken di
limlemek iç organlarını çıkarıp temizlemek 
tavsiye edilmektedir. Bu şekilde dilim len
miş balıklar çözülmeye terk edilmeden kı- 
zartılmalı veya yahnisi yapılacaksa hemen 
tepsiye konarak pişirilmelidir. Bu takdirde 
et suyu vitamin ve mineral maddelerin zi
yanı önlenmiş ve bu şekilde lezzetli ve tam 
gıda değerini taşıyan bir yemek hazırlan
mış olur.

4 —  TÜTSÜLENMİŞ BALIK : Tütsülü 
balık çeşitli mamuller hazırlamak bakımın
dan çok elverişlidir. Zira tütsülü balık tü t
süleme usulüne tabi olarak bir çok şekil 
ve usullerde servis yapılabilir. Salata ve

sandöviçleri çok nefis olduğu gibi, sıcak 
olarakta yenilebilir.

TÜTSÜLÜ BALIK IZGARASI:

Balık yıkanıp temizlenir bir saat veya 
daha uzun müddet soğuk suda bırakılarak 
tazelenir suyu akıtıp kuruması temin edi
lir. Sadeyağa veya zeytinyağına bulanır. 
Izgara daha evvel ısıtılmalıdır sonra yağlı 
ızgaranın üzerine deri kısmı aşağıya gel
mek üzere yerleştirilir ve 3 dakika ısıtılır 
sonra diğer tarafı üste getirilerek 4 dakika 
daha ızgaralamaya devam edilir. Servis 
yapılırken yanına limon veya arzu edilirse 
eritilm iş tereyağı veya karabiber ilâve edi
lir. Nisbeten büyük balıklar için ızgara 
müddeti daha uzun olur.

TÜTSÜLÜ BALIK PİŞİRME:

Pişirmeden evvel balıkları iki saat ve
ya daha uzun müddetle tazelendirilir. Mev
cut olan yabancı maddeler ayıklanıp kuru
lanır ve yağlanmış bir tepsiye yerleştirilir. 
Burada balıkları etli tarafı yukarıya, deri 
kısmı aşağıya doğru olmalıdır. Üzerine ya
ğı serpilir ince doğranmış soğan ve havuç
ta ilâve edilir. Balığın tütsüleme derecesi
ne ve etin kalınlığına tabi olarak 20-60 da
kika pişirilir. Suyu buharlaşacağından ara
da sırada az miktarda su ilâve edilmelidir. 
Servis yapılırken de maydonoz ilâve edilir.
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U Z U N  D Ö N E M L İ  P L Â N L A M A  

V E  P R O J E

A) UZUN DÖNEMLİ PLÂNLAMA

I —  P L Â N L A M A :

Belli sonuçlar elde etmek için Devle
tin, ekonomik yaşamın hangi öğelerine ne 
ölçüde karışması gerektiğini gösteren bir 
araçtır.

Geri kalmış ülkelerde hızlı bir kalkın
manın sağlanması, Devletin ekonomik ve 
sosyal yaşama bir plân çerçevesinde ka
rışmasına bağlıdır.

|| _  PLÂNLAMA ZORUNLULUĞU :

Demokratik bir sistem içinde; hızlı, 
dengeli ve âdil bir kalkınma için plânlama 
zorunludur. Bu da, ancak Devlet aracılığı 
ile olur. Zira, plânlama ile toplum refahının 
arttırılması öngörülmüş olup, toplum refa
hının :

a) Ekonomik,
b) Sosyal,
c) Siyasal, 

öğeleri vardır.

a) Ekonomik Ö ğe le r:
—  Toplam tasarrufu arttırmak,
—  Yatırımları toplum yararının gerek

tirdiği önceliklere yöneltmek,
—  Devlet ve Özel Sektörün yanyana 

bulunduğu karma bir ekonomik dü
zen kurmak,

—  Devlet yatırımlarını ekonominin tü 
münü gözönünde tutarak düzenle
mek, özel sektör yatırımlarına aynı 
esaslara göre yön vermek,

—  Dar olanakları uzun bir dönemde 
en çok verimli alanlara yöneltmek
tir.

D e r l e y e n  
M. Selçuk ÖRKÜN

Et ve Balık Kurumu 
Genel Sekreteri

b) Sosyal Ö ğe le r:

—  Demokratik düzen içersinde, sos
yal sorunların çözümlenmesine yö
nelmiş hızlı ve dengeli bir kalkın
ma sağlamak,

—  İnsanlara daha iyi bir yaşam ola
nağı vermek,

—  Bölgeler arasında denge kurmak,
—  Toplum kalkınmasını gerçekleştir

mek,
—  Sosyal adaleti kurmaktır.

c) Siyasal Ö ğe le r:

—  Demokratik düzeni gerçekleştir
mek,

—  Yönetimde açıklık ve kararlılık sağ
lamaktır.

III —  PLÂLAMA SÜRELERİ :

Genel olarak plânlar, süre yönünden 
başlıca üçe a y rılır :

1 —  15-30 yıllık bir dönemi kapsayan, 
perspektif plânlar. Bu plânlar genellikle u- 
lusal ekonominin a'acağı genel yönü ve bir 
ölçüde önemli bünye değişikliklerini belir
tirler.

2 —  4-6 yıla kadar uzanan orta süreli 
p'ânları içine alır. Kesin süre genellikle yö
netim ve politik gerekliliklere göre sapta
nır. Bununla beraber önemli projelerin ol
gunlaşmasına yetecek kadar bir süreyi 
kapsamasına özen gösterilir. Bu sürenin 
aynı zamanda belli projelerin ele alınması 
şeklinde ayrıntılı programlamaya olanak 
sağlayacak uzunlukta olması da gerekli
dir.
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3  —  Yıllık p'ânlar. Hükümet bütçele
rinde görüldüğü şekilde ayrıntılı ve açık o- 
lanlarıdır.

Memleketemizde plân çalışma'arında 
A genel ilke şun lard ır:

I —  Karma Ekonom i:
Kamu sektörü için «emredici» ve özel 

sektör için «yön verici ve teşvik edici»

II —  Ulusal Plânlama :
Ulusal ekonominin tümünü kapsaması 

gerektiğidir.

III —  Sürekli Plânlama :
Türkiye'de plânlama, 3 ana aşamada

düşünülmekte ve yürütülmektedir.

(1) Perspektif Plân, 15 yıllık
(2) Beş Yıllık Plân,
(3) Yıllık Program.

IV —  Aşamalı Plânlama :
«Aşamalı Plânlama Metodu» ile ger

çekleştirilir.

IV —  UZUN DÖNEMLİ PLÂN :

Uzun dönemli plân, ekonomiyi uzun bir 
süre perspektifi içinde ve tümü i'e ele al
maya ve incelemeye olanak veren siste
matik bir çözümleme metoduna dayanmak
tadır. «Kalkınma Modeli» de denilen bu 
metod sayesinde ekonomi hakkında bir 
çok bilgi ve gerçeklerin tutarlı bir şekilde 
top'anması, böylece alınacak önlemlerin 
birbiri ile uyumlu olması sağlanabilmek
tedir.

Uzun dönemli plân çalışmalarının me
todu ana çizgileri bakımından şöy'ece sap
tanmıştır :

Makro-Çözüm ve Projeksiyonlar:

1 —  a) Kabul edilen kalkınma stra
tejisindeki siyasal kararların, 
kabul edilen gelişme mode'i- 
nin «Denge Denklemi» nde 
yerine konarak, plân yılların
da makro büyüklüklerin yak
laşık olarak almak durumun
da oldukları değerlerin bulun- 
masdır.

b) Bu değerlerin, daha ayrıntılı 
bir ekonomik ve mâli politika 
verilerine göre düzeltilmesi 
ve makro büyüklüklerin kap
samı bakımından çözümlen
mesi projeksiyonudur.

2  —  Sermaye/hasıla katsayısı:
a) Global katsayılar,
b) Önemli sektörler bakımından 

katsayılardır.
3 —  Y atırım lar:

a) Stratejiye bağlı olarak bulu
nan değerlerin yıllara göre 
dağıtılması,

b) Yatırım, dış yardım gereksin
mesi ilişkisidir.

4 —  Büyüme hızıdır.

Sektör Çözümlemeleri:

1  —  İnput-Qutput çözümlemesi,
a) Sektöler arası bağlantılar,
b) Son isteğin plân yılları bakı

mından projeksiyonu,
c) Sistemin çözümü,
d) Ödemeler dengesi ve yatırım 

malları üretimi bakımından ilk 
denetimdir.

2 —  Tekbaşına Sektör Çözümlemesi:
a) Özel Uzmanlık Komisyonları 

ve envanter çalışmaları,
b) Sektör Grubu çalışmaları,
c) Sektör çalışmalarının konso- 

lidasyonu, çeşitli düzeylerde
tutarlık sağlanması, iç ve dış 
mâli kaynak sınırlamalarını 
ve ithali olanaksız u'usal sek
tör üretimleri üzerindeki e tk i
lerin gözönüne alınmasıdır.

Proje Çözümlemesi:

1 —  Kritik sektör çalışmaları,
2 —  Proje hazırlama kampanyası :

Kuruluş temsilcileri, seminerler, 
önemli şehirlerde özel girişim 
anketleri ve projelerin özendirici 
hale getirilmesi, İktisadî Devlet 
Teşekkülleriyle temaslar,
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3 —  Proje öncesi çalışmalar,
4 —  Proje değerlendirilmesidir.

Ayarlama Çözümlemesi :
1 —  Projelere göre sektör çözümleri

nin ayarlanması,
2 —  Yabancı Devletler ve Uluslarara

sı kuruluşlar eksperleri ve Danış
ma Kurulları tartışmaları ışığı al
tında ayarlamalar,

3  —  Dış olanaklar ve yatırım hedef
lerine göre ayarlamalardır.

V —  UZUN DÖNEMLİ PLÂNLA 
KALKINMANIN AMAÇLARI :

Anayasal amaçlar ve ilkeler ile ülke
nin temel sorunları ve potansiyeli gözö- 
nünde tutularak, perspektif plân dönemi 
sonunda 1995 yılı için amaçlanan geliş
mişlik düzeyini ve ekonomik yapıyı gerçek
leştirecek hususlar şöylece saptanm ıştır:

1 —  Yaşama düzeyinin yükseltilm esi:

Hedef alınan gelişmişlik düzeyi ve e- 
konomik yapı gerçekleştiğinde kişi başına 
gelir 4 kat artacaktır. Uzun dönemde ya
şama düzeyinin yükseltilmesi gerçekleşti
rilmiş olacak ve böylece Anayasanın 41. 
maddesinde yer alan «... herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış dü
zeni sağlanması amacı» na ulaşılacaktır.

2 —  S a n a y i l e ş m e  :

En kısa sürede çağdaş uygarlık düze
yine erişme ülküsü ve bunun gerektirdiği 
hızlı kalkınma, plânlı dönemde karşılaşılan 
dar boğazların aşılması ve sorunların çö
zümlenmesi, sosyal ve ekonomik yapının, 
sosyal alışkanlık ve değerlerin kalkınmayı 
devamlı kılacak bir yönde değişmesine 
bağlıdır.

Bu yapısal değişmeyi sağlamak için 
ulusal güvenlik gerekleri de titiz lik le  hesa
ba katılarak, güçlü ara malları sanayii ile 
istihdam yaratan, teknoloji üretiminde itici 
ve özendirici bir niteliğe sahip, ulusal ha
sılaya katkısı yüksek, yabancı ekonomile
re bağlılığı hafifleten ve fakat uluslararası 
ticaret alanında Türkiye'yi güçlü bir tica 
ret ortağı haline getirecek yatırım malları

sanayiinin toplam sanayi üretimi içindeki 
payının arttığı bir sanayi yapıya ulaşmak 
amaç edinilmiştir.

Sanayiin gerçekleşmesiyle yükselen 
yaşama düzeyi sonucu ortaya çıkacak ye
ni isteklerin karşılanması, gelecekdeki it
hal gereklerinin sağanması, ihracatın ya
pısının değiştirilerek arttırılması, tarım dışı 
sektörlerde iş olanakları yaratılarak istih
dam sorununun çözümlenmesi ve tarımın 
hızla modernleştirilmesi mümkün olacaktır.

3 —  Dış Kaynaklara Bağlılığın
Azaltılması :

Öngörülen ekonomik yapıya erişmek 
için gerekli olan sanayileşmenin gittikçe 
hız kazanması ve aksamadan sürmesi, e- 
konominin dış ekonomik ilişkilerden olum
suz yönde etkilenmemesi ve dış kaynakla
ra bağlılığın azaltılması ile mümkündür. 
Bu amaç, mal ihracatının artması, çeşit
lenmesi ve toplam içinde sanayi malı ihra
catının ağırlık kazanması ile gerçekleştiri
lebilecektir.

4 —  İstihdam Sorununun
Çözümlenmesi ve Gelir
Dağılımının İyileştirilmesi :

İstihdam sorununun çözümlenmesi ve 
gelir grupları arasındaki dengesizliğin bir 
ölçüde giderilmesi ve sosyal güvenliğin 
yaygınlaştırılması da uzun dönemli amaç
lar olarak benimsenmiştir.

Anayasanın 41. maddesi «İktisadi ve 
sosyal hayat adalete, tam çalışma esası
na... göre düzenlenir» 42. maddesi ise 
«Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir» hük
münü getirmekte ve herkese iş olanağı 
sağlanması konusunda Devlete görev ver
mektedir.

B) P R O J E

I —  P R O J E  N E D İ R ?

Projenin çeşitli tanımları vardır. Örne
ğin :

—  Proje, teknik olarak tanımlanan 
belli bir yatırım faaliyetidir.
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—  Proje, ülke kaynaklarının belli bir 
mal veya hizmetin üretimine verilmesinin 
ekonomik bakımdan avantajlı olup olmadı
ğına karar vermek hususunda gerekli bilgi
leri toplamaktır.

—  Proje, genel olarak bir üretimin, 
önceden saptanan esaslara göre, belli bir 
bütçe ile ve zamanında başarı ile sonuçlan, 
dirilebilmesi amacına hizmet için kurulmuş 
bir organizasyon ünitesidir.

Ancak, daha tutarlı ve kapsamlı bir ta 
nımlama ve özellikle «yatırım projesi» ni 
içeren bir tanımlama şöyle yapılmaktadır.

Belli faaliyetleri en az maliyetle ger
çekleştirmek ve bu faaliyetler sonunda 
yaratılan kapasiteden en fazla yararı sağ
lamak amacı ile yapılan bir plândır.

II _  PROJENİN ÖZETİ VE SUNULMASI:

Proje özeti, aşağıdaki ayrıntıları kap
sar.

a) Projenin am acı: Üretimi önerilen 
mal ve hizmetlerin hacmi, tipi ve 
bunların üretimini haklı gösteren 
istekler.

b) Projenin yeri.

c) Projedeki yatırım : Sabit sermaye, 
işletme sermayesi rakamları ve 
sermayenin ulusal para ve dövizli 
kısımları ile beraber.

d) Normal bir üretim yılı için piyasa 
fiatlarıyla hesap edilmiş gider ve 
gelirin en son rakamları.

e) Projenin kâ rlılığ ı: Girişimci açısın
dan hesaplanmış ve cari piyasa 
faiz hadleriyle karşılaştırılmış ola
rak.

f) Projenin sosyal değerlendirilm esi: 
Sadece bir seri değerleme kat sa
yısı vererek ve bunların dayandığı 
kriterleri serbestçe belirterek.

g) Finansman kaynakları.
Projenin sunulması plânı şöy led ir:
Projenin ö ze ti:

1 —  Projenin temel bilgilerinin genel
sunuluşu :
a) Üretilecek mal veya hizmet

ler, kurulacak kapasite ve 
toplam istek hacmi;

b) Seçilen yer,
c) Gider ve gelir bütçesi, birim 

maliyetelri ve kâra geçiş nok
taları,

- d) Kârlılık,
e) Sosyal değerlendirme kat sa

yıları,
f) Düşünülen finansman kay

naklarıdır.

2 — Geri kalan bölümlerin kapsamla
rının sistematik ve tutarlı özeti.

Piyasa Etüdü :

1 —  Belli projeyle ilgili piyasa sorun
larının genel sunuluşu :
a) Mal veya hizmetlerin kullanım 

alanları ve spesifikasyonları,
b) Üretim, ithal, ihraç, tüketim, 

ulusal gelir ve nüfus konu
sunda istatistik bilgiler,

c) Tüketicilerin tip leri ve özellik
leri,

d) Piyasanın coğrafi dağılımı, pi
yasanın rekabet durumu ve 
pazarlama öğeleri,

e) Ekonomik politika ve bunun 
inceleme konusu mal veya 
hizmetler üzerindeki etkileri, 
gümrük tarifeleri, vergiler, 
sübvansiyonlar, fia t kontrol- 
ları,

f) Ekonomik gelişmedeki değiş
meler.

2 —  Toplam câri, gerçek ve görünür
isteğin saptanması,

3 —  Mal veya hizmetlerin pazarlan-
masıyla ilgili olarak etüdün so
nuçları ve olasılıkları, (Satış or
ganizasyonu, dağıtım metodları, 
ulaştırma problemleri, mamulü 
takdim usulleri, reklâm)
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4  —  Piyasada ekonomik politikanın
etkisi konusunda etüdün sonuç
ları ve geleceğe ait olasılıklar,

5 —  Talep projeksiyonu.

Büyüklük ve y e r :

1 —  Özellikle aşağıdaki etkenleri
kapsamak üzere önerilen kurulu 
kapasitenin doğrulanması;
a) Piyasa, yer, dağıtım,
b) Üretim teknikleri ve dağıtım 

noktalarındaki maliyetler,
c) Finansman ve aşamalı kuru

luşa adapte edilebilme,
2  —  Özellikle aşağıdaki noktaların

düşünülerek seçilen yerin doğ
rulanması;
a) En az navlun, yeni üretim ü- 

nitesinin yerinin girdilere dö
nük veya piyasaya dönük ola
rak saptandığı tartışması, en 
az navlun koşulunu karşıla
yan coğrafi noktalar,

b) Özellikle ham madde'er, İş
gücü, yakıt, elektrik enerjisi, 
su ve diğerlerini kapsayan f i
ziki kaynakların varlığı ve 
maliyetleri,

c) Yer seçiminin diğer yönleri; 
örneğin ademi merkeziyet po
litikası; yönetim, konut, sağ
lık, eğitim ve diğer tesisle;*, 
yaşam koşulları ve iklim,

d) Büyüklük, yer ile en az tes
lim maliyeti arasındaki ilişki,

e) Açıklayıcı diyagram ve plân
lar.

3 —  E k le r: Demir ve karayolu uzak
lıklarını, navlun tarifelerini v.b. 
bilgileri gösteren tüm ayrıntılar.

Proje M ühendisliğ i:

1  —  İlk araştırma ve deneme, patent
ler,

2 —  Teknik seçenekler. Üretim işle
minin seçimi ve anlatımı. Akım 
şemaları, gerekli olan girdilerin 
spesifikasyonları.

3  —  İnşaat ve işletme donatımının
genel anlatımı.

4 —  Binalar ve bunların proje alanın
daki dağıtımı.

5 — Fabrika yerleşimi.

6  —  Tamamlayıcı teknik projeler.

7  — Fiziki kaynakların kullanımında
kabul edilen prodüktivite.

8  — Prodüktif kapasitenin esnekliği.

9 —  Termin (iş) programı.

10 — Ekler.

Yatırım lar:

1 —  Sabit sermaye yatırımlarının ya
pısı ve hacmi,
a) İlk araştırma giderleri,

b) Patent hakları ve benzeri gi
derler,

c) Arazi ve doğal kaynaklar için 
ödemeler,

d) Makina ve teçhizatın proje 
yerindeki maliyeti ve montajı,

e) Tamamlayıcı bina ve kuruluş
ların maliyeti,

f) Girişimin organizasyon gider
leri,

g) Tesis döneminde yönetim ve 
mühendislik masrafları,

h) Deneme işletmesi dönemin
deki masraflar,

i) İlk hazırlık kuruluşları,
j) Önceden kestirilemiyen g i

derler,
k) İnşaat dönemindeki faizler.

2  —  İşletme sermayesinin olasılığı,

3 —  Yatırım iç ve dış para ayırımı,

4 — Yatırım programı,

5 —  Ekler.

Gelir - Gider bütçesi ve değerlendirme 
bilgilerinin düzenlenmesi:

1 —  Piyasa fiatları ile yıllık gelir ve 
gider bütçesi,
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Aşağıdaki etkenler değişken ol
mak kaydı ile, kâra geçiş nokta
larının saptanması,
a) Kullanılan üretim kapasitele

rinin yüzdeleri,
b) Bazı önemli girdi maddeleri

nin maliyeti,
c) Mamullerin satış fiatları,

Gelir ve gider bütçelerini hazır
lamak için lüzumlu bilgilerin 
gruplandırılması ve düzenlen
mesi,
a) Mühendislik bölümünün ola

sılıklarına dayanarak hazırla
nan işçilik bütçesi ve umu
lan birim işçilik maliyeti,

b) İşletme ve bakım için gerekli 
çeşitli malzemenin bütçesi 
(ikmal kaynakları ve fiatları 
ile)

c) İşletme ve bakım için gere
ken yakıt, enerji ve diğer 
malzemenin bütçesi,

d) Amortisman ve demode o l
muş gider hesaplarının açık
lanması ve ayrıntıları,

e) Satış masraflarının elde edi
liş şeklinin açıklanması,

f) Projenin kapsamı ve yerel ko
şullara göre diğer bilgiler,

Projenin sosyal değerlendirilme
si için gerekebilecek diğer b il
giler :
a) Projenin bir yıllık normal iş

letmesindeki döviz durumu
nun proje giderleriyle ilgilen
dirilerek (dolaylı etkileri he
saba katılmadan) belirtilmesi 
ve dolaylı döviz etkileri,

b) Projeye etki yapan piyasa fi- 
atlarını değiştirmek için ge
rekli bilgiler, (sübvansiyon ve 
vergilerle)

c) Üretim faktörlerinin fırsat ma
liyetlerinde fiatlandırılması !- 
çin gereken bilgiler; istihdam 
durumu, doğal kaynaklarla il
gili transferler, genel olarak

kaynakların alternatif kulla
nımı, faiz hadleri,

d) Proje ile diğer mevcut girişim 
veya projeler arasındaki ö- 
nemli ilişkiler (girdi-çıktı tab
loları, kaynaklar ve kullanım 
plânları)

e) Projenin kantitatif olarak ifa
de edilmeyen yararları ile 
saptanması güç yararlarının 
sayılması.

Değerlendirme :

Projeyi değerlendirmede; biri sosyal 
açıdan, diğeri özel girişimci açıdan olmak 
üzere, iki ana metod vardır.

Özel girişimci yönünden değerlendir
me, projenin malî problemlerini çözümle
mek için gereklidir. Sosyal değerlendirme 
ise uygulanacak kriterlere uygun olarak, 
değişik tipte bilgi gerektirmektedir.

1 —  Projeye yatırılan sermayenin net
hasılası.
a) Girişim ile ilgili toplam ser

maye üzerinden,
b) Girişimcinin öz sermayesi Çi

zerinden,

2 —  Sermaye birimi başına istihdam,

4 —  Sermaye yoğunluğu

3 —  Sermayenin devir hızı ,

5 —  Sermayenin marjinal sosyal pro-

6  —  İşçi prodüktivitesi
düktivitesi,

7 —  Fayda : Maliyet oranı

8  —  Toplam girdi birimi başına kat
ma değer

9 — Diğer katsayılar

10 —  Ekler.

Finansman ve Organizasyon :

1 —  Finansman :
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a) Sermaye katkılarının emre 
hazır olması gereken tarihler 
(yatırım programına uygun o- 
larak)

b) Finansman kaynakları:
—  Öz sermaye, sabit serma

ye ve işletme sermayesi,
—  K red ile r: Kaynakları, ko

şulları ve tipleri, geri öde
me şekilleri, faiz haddi ve 
hesaplanış şekli, garanti
ler v.b.

c) İç para ve dış parayla finans
man,

d) Kaynaklar ve kullanım tablo
ları,

e) Gelecekteki veya krediyi iste
yen girişimin malî bünyesinin 
sağlamlığını gösteren katsa
yılar.

2 —  Organizasyon:

a) Kurulması önerilen girişim t i
pi, bu kararın nedenleri, g iri
şimin genel strüktürü,

b) Projenin uygulanması ile ilgili 
hukuki ve kurumsal problem
ler; patentler, lisanslar v.b.

c) Kamu sektöründeki proje'erle 
ilgili İdarî ve hukukî düzenle
meler,

d) Projeyi sözleşme veya ema
net yollarından hangisiyle 
yapmak için karar verildiği; 
tavsiye edilen organizasyon 
tipi ve bu tavsiyelerin neden
leri,

e) Ek etüdler için olasılıklar,
—  Ön projeyi tamamlama ve 

onu kesin proje haline ge
tirme,

—  Makine ve teçhizat için 
teklif isteme ve ihaleleri 
verme,

—  İnşaat için teklif isteme 
ve ihaleyi yapma,

f) Etüd aşaması ile, projenin uy
gulanması arasındaki geçiş 
aşaması olasılığı,

g) Projeyle ilgili, fakat diğer ka
mu kuruluşları veya özel şa
hıslarca yapılması gereken 
işlerin olasılığı,

h) Teknik ve idarî personelin 
(hem tesis ve hem işletme 
dönemi için) bulunması ve e- 
ğitimiyle ilgili olasılıklar,

i) Girişimin kurulma, deneme 
işletmesi ve işletilmesi konu
sundaki diğer olasılıklar.

KAYNAKLAR :

1 — Yatırım projelerinin hazırlanması ve de
ğerlendirilmesi,

2 — İktisadi Kalkınma Projeleri için Et Kitabı

3 — Proje idaresi

4 — D.P.T. Yayınları.
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ET ÜRETİM ve İŞLEME ÜNİTELERİNDE 
HİJYENİK UYGULAMALAR

HİJYENİN Ö NEM İ:

Hijyenik şartlara uyularak hazırlanan 
et ve mamulleri bakteriyolojik ve sağlık 
açısından hiç bir sakınca taşımaz. Ancak, 
et ve mamulleri üretim, storaj, nakliyatın 
her devresinde kontaminasyona uğraya
bilir.

Çeşitli araştırıcılar et ve et mamulle
rinde yaptıkları bakteriyolojik kontrollerde 
mikroorganizmaların hemen her çeşidine 
rastlamış ve bunların gerek et ve mamulün 
kalitesini olumsuz yönde etkilediğini, ge
rekse gıda zehirlenmelerine yol açtığını 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu neden
le sağlıklı ve kaliteli mamulün ancak hijye
ne gerekli önemin verilmesi ile sağlanabi
leceği bir gerçektir.

İş yerinde hijyenik kurallara gereken 
önemin verilmemesi ekonomik kayıplara 
yol açtığı gibi halk sağlığı açısından da za
rarlı sonuçlar doğurabileceğinden yasal 
sorumluluğa neden olur.

Etlerin mikroorganizmalarla bulaşma 
durumu başlıca 3 ayrı zamanda olur.

1 —  İntra Vitam (Hayatta iken)
2 —  İntra mortem (Kesim esnasında)
3 —  Post-mortem (Kesim sonunda)
1  —  İntra vitam enfeksiyonda bakte

riler bağırsaklardan lenf yumrularına, lenf 
damarlarına ve kana karışarak kaslara ka
dar gelirler. Bu tür bulaşma karaciğer yo
luyla da olabilir.

Ante-mortem muayeneye gerekli öne
min verilmesi suretiyle bu sakında ortadan 
kaldırılabilir.

2  —  İntra mortem yolla olan enfeksi
yon kesim yaralarından bakterilerin kan 
dolaşımına karışması ve buradan da kas-

Adnan AYDIN
Müth. Vet. Hekim 

Sağlık Kontrol Müdürü

lara kadar gitmesiyle olur. Hayvanın kanı 
akıtılırken bir alçak basınç meydana gel
mekte, bununla ilgili olarak bakteriler emi- 
lebilmekte ve kana karışmaktadır.

3 —  Post-mortem enfeksiyon, en ö- 
nemli olanıdır. Etin işlenmesi esnasında 
ete dokunan alet, makina, eşya, yer, ha
va, su, işçi vasıtasıyla olmaktadır.

Kesimden sonra iç organların çıkarıl
masında meydana gelen yaralar veya kıl 
ve boynuzlarda bu tür bulaşmada önemli 
bir yer tutarlar. Bu bulaşmada bağırsak 
ve işkembede bulunan her bakteri türü e- 
tin enfekte olmasına yol açabilir.

Araştırıcılar hayvanların kesildiği bir 
salonun hiçbir zaman bakterilerden yok 
sun olabileceğini kabul etmemektedirler. 
Bu nedenle kesime tabi tutulan et yüzey
sel olarak steril kabul edilmemelidir. An
cak, bu yüzey bakteri sayısı gövdenin ke
simde, kesim salonunda ve soğuk depolar
da terkedildiği hijyenik şartlara göre azal
makta veya çoğalmaktadır.

Et mamulleri için diğer bir kontaminas- 
yon kaynağı kullanılan baharat ve bağır
saklardır.

Gerek et ve gerekse su bakterilerin 
gelişmesi için en iyi vasattır. Bakteriler uy
gun bir besi yeri, ısı ve rutubet buldukları 
zaman çok çabuk üreyerek o mamul mad
denin bozulmasına neden olurlar.

Normal olarak 1 bakteri uygun şartlar 
bulduğu takdirde 20-30 dakikada ikiye bö
lünmek suretiyle yeni bir bakteri meydana 
getirirler. Aynı bakteri 24 saat sonra 
4 ,7x10”  bakteri oluşmasına neden olmak
tadır.
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Bakteriler üremeleri esnasında bulun
dukları ortamdaki besin maddelerinin ya
pısını değiştirirler, proteinleri parçalayarak 
veya asit ve gaz teşkil ederek etin görünü
şünde değişiklikler oluştururlar.

Bazı bakterilerin kendine has toksin
leri bulunduğu için besin maddeleriyle a- 
lındıkları zaman zehirlenmelere yol açabil
mektedirler. Cl. Botulinum, Salmonella ve 
Stophylococcus'lar buna örnektirler.

Bunlardan Cl. Botulinum ve Staphylo- 
cossusların toksinlerini yavaş yavaş çev
reye Verebilmelerine karşılık, Salmonellala. 
rın toksinleri bizzat bakterinin içerisinde 
bulunmaktadır. Bu nedenle gıda zehirlen
mesi yapan toksinler iç (Endo) ve dış (Ek- 
so) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Mamul maddeyi bozma veya dayanık
lı la rın ı azaltma yönünden bazı bakteriler
de ayrıca önem taşımaktadır. Bu gruba da
hil Aerob ve Anaerob spor yapan bakteri
ler, Coli-aerogenes grubu bakteriler, pro- 
tenslar, pseudormanoslar ve çok sayıda bu
lundukları takdirde kok’lar, lactobaciller 
kür ve mantarlardır.

İyi bir mamul elde etmenin en geçerli 
yolu mutlak surette hijyenik kuralların uy
gulanması ile mümkün olabilmektedir. Ne 
varki hijyen bir işletmeye direk bir kazanç 
sağlamadığı için genellikle ihmâl edilmek
te, ancak piyasaya sürülen mamullerden 
şikâyet söz konusu oldukça dikkati üzeri
ne toplamaktadır.

Gözle bakıldığında temiz olarak görü
lebilen bir işyerini her zaman için et en
düstrisine uygun bir ünite olarak kabul et
mek geçerli değildir. Birdenbire çıkan bo
zulmalar o işyerinde hijyenin tam uygulan
mamasından doğar ve sırasında büyük za
rarlara yol açar. Bu nedenle kaba tem izli
ğin dezenfektan ve antiseptik maddeler 
uygulanmak suretiyle takviye edilmesi ge
rekmektedir.

ET İŞLEME ÜNİTELERİNDE

UYULMASI GEREKLİ HİJYENİK

KURALLAR:

Sağlıklı bir üretimin gerçekleştirilmesi 
için et üretim ve işleme ünitelerinde alın

ması gerekli önlemler 4 ana bölümde top
lanabilir.

1 —  Üretimde görevli personelin te
mizliği,

2  —  Üretimde kullanılan araç ve ge
reç temizliği,

3 —  İşyeri ve çevresinin temizliği,
4 —  İşletmede kullanılan suların te

mizliği.

1 — Üretimde görevli personelin
temizliği

a. Et üretim ve işleme ünitelerinde ça
lışan personel işe alınırken genel sağlık 
muayenesinden geçirilmeli, portör olma
dıkları saptanmalı ve çalıştıkları sürece de 
periyodik sağlık muayenelerine tâbi tu tu l
malıdır.

b. Personelin her gün işe başlamadan 
evvel temizlik kontrolleri yapılmalı, iş elbi
seleri ve ayakkabılarının temiz olması sağ
lanmalı tırnakları uzun elinde ve yüzünde 
yara bere, sivilce bulunan işçi gıda üre
tim yerinde çalıştırılmamalıdır.

c. İşyerinde sigara içilmesi, yiyecek 
yenmesi kesinlikle önlenmelidir.

d. Personel temizlik yönünden eğitil
meli, tuvaletten çıkışlarda ve ara dinlen
melerin sonundaki işe başlamalardan elle
rin mutlaka temizlenmesi ve dezenfekte e- 
dilmesi sağlanmalıdır.

2 —  Üretimde kullanılan araç ve
gereçlerin temizliği

a. Üretimde kullanılacak alet ve mal
zemeler paslanmaz ve kolay temizlenir 
cinsten seçilmeli, çatlak ve yarık bulunan 
alet ve malzemeler kullanılmamalıdır.

Tahta aksam yerine imkân dahilinde 
plâstik malzemeler seçilmelidir.

b. Temizlik maddesinin seçimi kirin 
nev'ine göre yapılmalıdır. Bu maksatla su, 
alkaliler, asitler veya organik eriticilerden 
bir veya bir kaçı seçilmeli, bu arada temiz
lenecek eşyanın tabiatı da gözönüne alın
malıdır. Cam, aliminyum, kalaylı bakır ve 
boyalı satıhlarda kuvvetle sıcak alkali ve 
inorganik asit solüsyonları kullanılmama
lıdır. Galvanize demir satıhlarda düşük 
konsantrasyonlu solüsyonlar kısa bir süre 
tatbik edilmelidir.
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c. İyi bir temizleyici satıhdaki yağları, 
proteinleri ve diğer kirleri temizlemeli, ay
nı zamanda temizlenen satıhları zedele
memen ve gıda maddelerini bozmamalıdır.

Genellikle hayvani ve nebati yağlar 
alkalilerle, kireçli aksam asitlerle, yine 
hayvanî ve nebatî yağlarla madenî yağlar 
organik solventlerle temizlenir.

ç. Temizleme ameliyesinde suyun 
sertlik derecesi de önemli bir faktördür. 
Bu nedenle suyun sertliğini giderici kire 
nüfuz kabiliyeti fazla olan temizleyiciler 
seçilmelidir.

d. Alet ve edevat önce kaba bir temiz
liğe tabi tutularak kaba kirlerinden temiz
lenmeli, bilâhare alkali deterjan ilâve edil
miş 50° - 60° sıcak su içerisinde 5-30 da
kika bırakılmalı, kirlerin arınması için ge
rektiğinde fırçalanmalı, deterjan bakiyele
rinin (kalıntılarının) giderilmesi için bol sı
cak su ve soğuk su ile muamele edilmeli, 
suyun iyice süzülmesini ve kurutmayı tak i
ben gerekiyorsa muhafaza edici bir yağla 
yağlanmalı ya da parafinlenmelidir.

e. Tahta aksam, kesme kütükleri, tah
ta tokmaklar, kesim tahtaları v.s. buhar
dan geçirilmeli ya da sıcak su ve sert fır
ça ile iyice fırçalanarak yıkanmalı, yarık 
ve pürüzlü tahta malzeme kullanılmama
lıdır.

f. Sığır ve koyun askı makaraları ve 
kancalar madeni bir kapta ıslatılmalı. Üze
rine kâfi miktarda alkali deterjan serpile
rek sıcak suyla fırçalanmalı ve soğuk su 
ile iyice durulandıktan sonra kurutulmalı 
gerekiyorsa muhafaza edici bir yağla yağ
lanmalıdır.

g. Tahta ve madeni alet ve edevatın 
temizlenmesinde bütün yağ tabakasının 
bertaraf edilmesine özen gösterilmeli, ak
si halde satıhdaki yağ tabakasında mev
cut bakterilerin çoğalarak mamule bula
şabileceği düşünülmelidir.

ğ. Et teftişi ve diğer bazı hizmetlerde 
kullanılan alet ve edevatın bakterivel bu
laşmalara meydan vermemelerini temin 
etmek için iyice temizlendikten sonra sık 
sık dezenfekte etmelidir.

3 — Sşyeri ve çevresinin temizliği

a. Gıda üretim ve muhafaza yerlerinin 
sinek, hamamböceği gibi mikrop taşıyıcı 
haşerelerden korunması lâzımdır. Bu mak
satla pencerelere tel kafesler konur, sık 
insektisit maddeler kullanılır. Bu haşeratın 
üremesini önlemek için civardaki üreme 
yatakları kurutulmalı, çöplerin açığa atıl
ması önlenmeli ve çöp kutularının açık bı
rakılmaması sağlanmalıdır.

b. Tifo ve veba gibi mikropların gıda 
maddelerine bulaşmasına sebep olan fare
lerle mücadele etmeli, üremelerini önle
mek için tesislerimizin içinin ve dışının her 
zaman temiz ve bakımlı tutulmasına, giriş 
deliklerinin çimento ile kapatılmasına ö- 
nem verilmeli, kapan ve amonyak gazı kul
lanmak suretiyle mevcut fareler imha edil
melidir.

c. İşyerlerinde bulunan tuvaletler sık 
sık kreolin ve lizol gibi antiseptik madde
lerle muamele edilmeli gerektiği takdirde 
özellikle yaz aylarında fena kokuların ön
lenmesi için deodoranlar kullanılmalıdır.

ç. İşçilerin soyunma ve giyinmelerine 
mahsus odaların zemini her gün 60°-70° 
sıcak su ile fırçalanarak yıkanmalı, lava
bo ve duşlar deterjanlı sularla arındırılma
lı ve her sene uygun mevsimlerde badana 
yapılmalıdır.

d. Kesim salonlarının zemini ve duvar
ları günlük iş hitamında, önce fırça veya 
süngerle yağ ve kir parçalarından arındı
rılmalı, deterjanla yıkanarak tazyikli sular
la temizlenmeli, sonra zemin ve duvarlar 
dezenfektan maddelerle muamele edilme
lidir. Özellikle trim ing yapılan yerlerde par
çalar bidon v.s. gibi özel kaplarda toplan
malıdır. Ciğer temizleme masasının uygun 
bir yerine konan antiseptik solüsyonlardan 
yararlanarak görevli personelin ellerinin 
ve aletlerin temizlenmesi sağlanmalıdır.

e. Bağırsak işleme, işkembe temizle
me ve deri leşlerinin alındığı mahaller ay
nı titiz likle temizlenmeli ve buna ilâveten 
haftada en az iki defa dezenfekte edilme
lidir.
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f. İş makaralarının her gün 50°C den 
fazla olmayan sıcak su ile yıkanarak kirleri 
giderilmeli, deterjanlı sıcak solüsyonlarla 
oğularak muamele edilmeli, fırçalarla te
mizlendikten sonra sıcak sularla durulan
malıdır.

g. Açık ve kapalık padoklar, kesim sı
rası bekleme rampaları, açık su giderleri 
ve sakadat tevzi pompası her gün tazyikli 
suyla yıkanmalı haftada en az iki defa in- 
sektisit solüsyonlarla muamele edilmelidir.

ğ. Günlük biriken işkembe muhteviya
tı etrafı bulaştırmadan mümkün olduğu 
takdirde şehirden uzak bir yere bırakılma
lı Kombina civarında birikme zorunluluğu 
varsa üzeri 5-10 Cm. kalınlığında toprakla 
örtülmelidir.

h. Pişirme kazanları, tekneler her gün 
iş hitabında 50°C den sıcak olmayan su
larla çalkalanmalı, kazanlar deterjanlı suy
la doldurularak 60° - 70°C ye kadar ısıtıl
malı, kazanın içindeki bulaşık parça'arın 
yumuşaması için yarım saat bekletildikten 
sonra suyu akıtılan kazanın iç yüzü fırça
lanmalı, müteakiben 60° - 70°C deki sıcak 
suyla durulanmalıdır.

ı. Et aktarma kürekleri ve diğer alet
lerin kaba kirlerini gidermek için önce 
50°C den az olmayan sıcak suyla yıkan
malı, deterjanlı sularla fırçalanmalı 60°- 
70°C deki sıcak suyla durulanmalıdır.

i. Şehir içi et ve sakatat nakleden a- 
rabaların her sefer dönüşünde içleri taz
yikli sularla yıkanarak temizlenmeli, günlük 
iş hitamında ise önce süpürülerek et ve 
sakadat parçalarından arıtılmalı, müteaki
ben sıcak deterjanlı sularla temizlenmeli 
ve tazyikli sularla durulanmalıdır.

j. Şehir dışı et nak'eden vagon ve ara
baların temizliği hususunda aynı titiz lik 
gösterilmelidir.

k. Soğuk muhafaza depoları uygun 
zamanlarda revizyondan geçirilmeli, zemin 
ve ızgara'ar sıcak deterjanlı sularla yıkan
malı ve fırçalarla kirlerinden iyice arındı
rıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir. De
poların badanalarına antiseptik ve fungus- 
tatik maddeler ilâve etmeli, giriş ve çıkış 
kısımlarına antiseptik solüsyonlara batırıl
mış paspaslar konmalıdır.

I. Depoları birbirine bağlayan koridor
larla emtia giriş çıkışı yapılan koridor ve 
rampalar her gün iş hitamında fırça ve 
telle kaba kirlerinden arındırıldıktan sonra 
sıcak deterjanlı suyla yıkanmalı, haftada 
en az bir defa dezenfekte edilmelidir.

4 —  İşletmede kullanılan suların 
temizliği

a. İşyerlerinde kullanılan gıda ve üre
timinin her safhasında önemli bir yer tu 
tan suların temizliğine azami dikkat gös
terilmeli, bu nedenlerle sular devamlı kont
rol edilmelidir.

b. Sular tifo, kolera, dizanteri ve pa- 
ratifo etkenlerini ve gıda zehirlenmelerine 
neden olan Proteus, Koli ve Stafilakokları 
taşıyabilirler. Suların sağlığa zararlı bu et
menlerden korunması için çeşitli usuller 
tatbik edilmektedir.

Bun'arın başlıca ları:
—  Kaynatma
—  Ültraviyole ile dezenfeksiyon
—  Ozonla dezenfeksiyon
—  Kateden metodu ile dezenfeksiyon
—  Serbest klorla dezenfeksiyon
—  Kireç kaymağıyla dezenfeksiyon
—  Bazı diğer antiseptiklerle dezen- 

feksiyondur.

Bunların en ucuz ve en pratik o'anı 
serbest klorla yapılan dezenfeksiyondur.

c. Klor yeşil sarı renkte bir gazdır. 
Ticarette 50 - 75 - 100 ve 1000 litrelik, çe
lik silindirler içinde basınçla sıvı haline 
getirilmiş olarak satılır.

ç. Klor suya klorinatör denen cihaz
larla, bu konuda yetiştirilm iş ekip tarafın
dan verilir. Sular ameliyeden ancak yarım 
saat sonra iç ilir ya da kullanılır.

d. Klorla dezenfeksiyon için en önce 
suların klor bağlama yeteneği tesbit edilir. 
Bilâhare buna ilâveten litrede 0,3 - 0,5 Mg. 
serbest klor dolaşacak şekilde suya klor 
verilir.

e. Klor gazı bulunmadığı takdirde sod
yum hipoklorit, kalsiyum hipoklorit veya 
kireç kaymağı gibi maddelerle dezenfek
siyon yapılabilir.
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Et Kesilmesi, Hazırlanması ve Muhafazası Sanayiinin Türkiyerieki Durumu

Türkiye'deki et üretimi bütünüyle sa
nayileşmemiş olup, toplam üretimin üçte 
ikisine yakın kısmı kırsal alanlarda veya 
kentlerde kaçak olarak yapılan kesimler
den oluşmaktadır.

Et üretiminde bulunan tesislerin du
rumlarını şu şekilde özetlemek mümkün
dür :

Belediye M ezbahaları:
Belediye mezbahaları, Sağlık ve Sos- 

Kesim Yeri 1. Tip 2. Tip 3. Tip
376 151 111 99

Kaynak : Vet. İş. Gnl. Müdürlüğü ka
Bunların içinde modern anlamda olan

lar çok azdır. Kesim yerlerinin hemen ta 
mamı, 1., 2. ve 3. tiplerin büyük kısmı, bü
yük şehir tiplerinden bazıları teknik ve hij
yen şartlarına uygun üretim yapmadığı gi
bi, yan ürünlerin değerlendirilmesine de 
yeterli değildir.

Mevcut mezbaha kuruluş ve işleyiş 
sistemi, günü geçmiş mevzuat ve anlayışı
nın mahsulüdür. 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunu gereğince, belediye kurulmuş bu- 

Kombinalarımızın 1978 yılı 
Günlük Kapasite

Hazırlayan : Özer ÖNCEL
Teftiş Kurulu Başkanı

yal Yardım Bakanlığı Mezbaha Yapı Tüzü
ğü gereğince şehirlerin nüfusuna göre 
1 'den 5 'e kadar tip numarası almaktadır. 
1 . tip mezbaha nüfusu 10.000’e kadar, 5. 
tip  mezbaha ise nüfusu 500.000’den fazla 
şehirler-için yapılmış bulunmaktadır. Bun
ların dışında 'kesim yeri’ adı altında daha 
basit et üretim yerleri de vardır.

Belediye mezbahalarının ve kesim yer
lerinin durumu şöyledir;

Büyük Şehir Tipi Toplam (Adet)
19 756

yıtları (1975).
lunan her yerde mezbaha tesisi gerekmek
tedir. Bu hüküm kaldırılarak, her türlü ih
tiyaca cevap verecek modern kombinala
rın kurulması yerinde olacaktır.

Et ve Balık Kurumu Kom binaları: 
Türkiye’de modern et sanayiinin ku

rulmasına öncülük yapıp entegre et sana
yiine gidebilecek Kurumumuzun halen faa
liyette 15 adet et kombinası bulunmak
tadır.

Günlük ve Yıllık Kapasite leri:
Yıllık Kapasite (Baş olarak)

Çalışılan
Büyük Baş Küçük Baş Büyük Baş Küçük Baş İş Günü

Erzurum 400 2 2 0 0 84000 462000 2 1 0 gün
Konya 300 3000 73500 735000 245 »
Ankara 500 3000 122500 735000 245 »
Z. Burnu 400 2 2 0 0 98000 539000 245 »
Urfa 2 0 0 1500 45000 337500 225 »
Elâzığ 300 1500 67500 337500 225 »
Bursa 300 2 0 0 0 73500 490000 245 »
Kayseri 300 2 0 0 0 73500 490000 245 »
Kars 2 0 0 1500 42000 315000 2 1 0 »
Diyarbakır 2 0 0 2 0 0 0 45000 450000 225 »
Adana 2 0 0 2 2 0 0 54000 594000 270 »
Tatvan 2 0 0 1500 42000 315000 2 1 0 »
Ağrı 2 0 0 2 0 0 0 40000 400000 2 0 0 »
Suluova 2 0 0 2 2 0 0 60000 660000 300 »
Burdur 200 2200 
TOPLAM 4100 31000

Kaynak: E.B.K. yıllık faaliyet raporları.

60000
980500

660000
7520000

300 »
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Özel Sektör M ezbahaları:

Özel sektör mezbahaları daha çok et 
mamulleri ihtiyaçlarını karşılamak için et 
üretmekte olup sayıları çok azdır. Bunla
rın sayılarının artırılması, modernize edil
meleri, entegre birer et sanayii haline dö
nüştürülmeleri gereklidir.

Kırsal Alanda Kontrolsüz Kesim :
Kırsal alanda kontrolsüz olarak yapı

lan kesim, toplam et üretiminin yarısından 
fazalsını oluşturmaktadır. Yan ürünlerin 
kaybı en üst düzeydedir.

Hayvanlarımızın Kasaplık Gücü ve
Et Üretimimiz :

Et üretimini hesaplıyabilmek için ka
saplık hayvan nevilerine göre kasaplık gü

cü ve karkas verimlerini ortaya koymak 
gerekmektedir.

Bilindiği üzere ‘kasaplık canlı hayvan’ 
deyimniden, kesilerek kendilerinden et ü- 
retilebilen ve et olarak yararlanılabilen 
hayvanlar anlaşılmaktadır. Bunlar koyun, 
keçi, sığır, manda ve deve'dir. Halbuki 
‘kasaplık güç' deyiminden, belli bir hayvan 
populâsyonunun beslenme, bakım ve islâh 
şartlarında hiçbir değişiklik yapmaksızın 
sürü değerini değiştirmeden, ya da belli bir 
gelişim (artma) öngörülmek kaydı ile sü
rünün verebileceği et miktarı kabul edil
mektedir.

Aşağıdaki tabloda, sığır ve koyunda 
kasap’ık güç yüzdesi ve karkas ağırlıklar 
gösterilm iştir;

S ı ğ ı r  K o y u n
Kasaplık Güç Karkas Ağ. ■ Kasaplık Güç Karkas Ağ.

1968 % 16,1 81,4 kg. % 38,4 15,1 kg.
1969 % 16,3 84,5 kg. % 38,7 15,4 kg.
1970 % 16,5 87,8 kg. % 38,9 15,6 kg.
1971 % 16,7 91,1 kg. % 39,2 15,9 kg.
1972 % 16,9 94,6 kg. % 39,5 16,1 kg.
1973 % 17,2 98,3 kg. % 39,7 16,4 kg.
1974 % 17,4 1 0 2 , 0  kg. % 40,0 16,7 kg.
1975 % 17,6 106,0 kg. % 40,3 16,9 kg.
Kaynak : IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânı

Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Çeşitli Memleketlerde Kasaplık
Tablonun tetkikinden, kasaplık güç ve Hayvanların Karkas Ağırlıkları (Kg)

ortalama karkas ağırlıklarda giderek kü Ülkenin Adı Sığır Dana Koyun Keçi
çük artışlar olduğu, ancak yine de karkas Belçika 297 8 8 2 2 —
ağırlıkların çok düşük olduğu anlaşılmak Danimarka 219 107 35 —
tadır. Bu hususun önemi diğer memleket B. Almanya 258 51 25 —
lerle yapılacak karşılaştırmadan daha a- İtalya 173 79 — —
çıkça görülecektir. Lüksenburg 254 57 — —

Hollanda 248 65 24 24
Portekiz 2 1 2 59 — —
İspanya 190 106 16 13
A.B.D. 266 59 2 2 —
İsviçre 270 62 19 2 0

TÜRKİYE 106 30 16 16
Kaynak : D.P.T. 3. B.K.P. Özel İhtisas Ko-

misyonu Raporu Sf. 11
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Et Ü re tim i:
Türkiye'nin et üretimi aşağıda göste- rilm iştir;

(Ton)
1970 1971 1972 1973 1974 1975

Sığır 191500 104700 203300 2208C0 235700 250400
Manda 21800 20300 19200 2 0 1 0 0 20400 2 1 0 0 0

Koyun 221900 227700 234900 253700 267700 277500
Kıl Keçisi 83000 82800 82600 82900 87300 89500
Tiftik Keçisi 21800 2 0 1 0 0 19100 17400 17800 17800
TOPLAM 539200 545300 559300 595000 6289G0 656400
Deve 1500 800 900 900 600 500
Domuz 300 400 300 300 300 300
TOPLAM 541000 547000 560600 596200 629900 657300
Sakatat 86500 87500 89600 95400 100700 105100
TOPLAM 627600 634600 650300 691700 730700 762500

Kaynak: 4. B.Y.K.P. Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPTT 1977

Bu üretim hesabına göre, toplam kır
mızı etler ve yenilir sakatatda üretim artış 
hızı yaklaşık % 2,8 olmuştur. Son üç yıl
daki üretim hızının en yüksek düzeyde ol
duğu dikkati çekmektedir. Bu üretimin sa
dece % 31-38'i kontrollü üretim olup, geri 
kalanı kontrolsüz üretimdir. Kontrollü ke
sim içinde Et ve Balık Kurumunun payı 
% 13, 33 - % 24, 53 olup, genel bir artma 
temayülü göstermektedir.

Bütün bu durumlar, Türkiye'nin et sa
nayiinde yeterince bir gelişim sağlıyamadı- 
ğını, önemle ele alınıp yeteri kadar teşvik 
ve himaye göremediğini, iyi bir gelişim 
plânlamasına girişilemediğini göstermek
tedir.

Buraya kadar yapılan izahlarımızdan 
da anlaşılacağı üzere, et üretiminin ham
maddesi olan kasaplık hayvanların ve ö- 
zellikle sığırların karkas ağırlıkları diğer 
ülkelerinkine nazaran çok düşük seviyede
dir. Yurdumuzun bu büyük potansiyelinin 
bir kısmının ihracat yoluyla değerlendirile
bilmesi kalitenin yükselmesine bağlıdır. 
Genel ekonomik gelişmenin kalite yüksel
tilmesi yönünde bir faydası olduğu görül
mekte ise de, bu durum istenilen seviye
den çok uzaktır.

Hayvansal üretimin ve dolayısile et 
üretiminin artırılmasının;

—  Yüksek verimli populasyonun ye
tiştirilmesi (hayvan ıslahı),

—  Rasyonel yemleme metodlarının 
uygulanması,

—  Hayvan hastalıkları ile mücadele 
ve zayiatın önlenmesi',

—  Hayvansal gıdaların pazar istekle
rine göre hazırlanması,

—  Üretici ve yetiştirici için tatm inkâr 
bir fiyat politikasının uygulanması,

—  Pazarlama imkânlarının hazırlan
ması,

—  Üreticinin teşkilâtlandırılması,
—  Kredi kaynaklarının takviyesi,
—  Besiciliğin teşvik ve desteklenmesi,
—  Modern et kombinalarının sayısı

nın artırılması,
ile mümkün olabileceği bilinmektedir.
Bu sayılan faktörlerde son yıllarda ö- 

nemli sayılabilecek gelişmeler gözlenmek
tedir. Nitekim Et ve Balık Kurumu ve Şeker 
Fabrikaları A.Ş. geniş bir besi projesi uy
gulaması içine girmiş bulunuyorlar, bu du
rum hayvan başına hayvansal ürünün ve 
dolayısile et veriminin büyük ölçüde yük
selmesini sağlıyacaktır. Et ve Balık Kuru
munun 1977 yılında mevcut 15 adet et 
kombinasına, 1978 yılında 2, 1979 yılında
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3, 1980 yılında 6 , 1981 yılında 6 , 1982 yı
lında 1, 1983 yılında 4 ve 1985 yılında 1 
kombina daha ilâve edilecek ve böylece 
1985 yılında kombina sayısı 38'e çıkacak
tır. Et ve Balık Kurumunun 38 kombina ile 
büyük başta 2.880.000 ve küçük başta
24.720.000 başlık hayvan kesim gücüne u- 
laşacağı ve bunun da tüm Türkiye ihtiya
cının büyük başlarda % 92,31 ine ve kü
çük başlarda % 96,28 ine cevap vereceği 
hesaplanmıştır.

En Muhafazası ve Soğuk Z in c ir :

Et çok çabuk bozulan bir ürün oldu
ğundan, muhafazasının soğukta yapılması

gerekmektedir. Buda, ya soğutulmuş taze 
et olarak ya da dondurulmuş olarak sağ
lanmaktadır. Soğutulmuş etin dayanma 
müddeti 1 - 2  hafta olduğu halde dondurul
muş etin kalite kaybına uğramadan 2-3 ay 
muhafazası, derin dondurmada ise bu 
müddetin çok daha fazla artırılması müm
kündür.

Türkiye, soğuk depoculukta bir geli
şini içinde olmakla beraber yeterli bir dü
zene erişememiştir. Hale ete tahsis edi
lenleri, Et ve Balık Kurumunun soğuk de
poları hariç çok azdır. Bu durum, etin gü
nü birlik tüketilmesini, bir alışkanlığın da 
etkisiyle zorlamaktadır.

Soğuk Depoların Dağılımı Şöyledir (1976) ;

Toplam Belediye E.B.K. Özel - Koop. Diğerleri
% Dağılımı % 1 0 0 % 38,8 24 145 2 0

Adet 309 1 2 0 % 7,8 % 47 % 6,4
Hacım m» 568023 151652 122569 287870 5942
% Dağılımı % 1 0 0 % 26,7 % 2 1 , 6 % 50,8 % 0,9

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama Dairesi Araştırmaları.

Tablo rakamlarının tetkikinden, soğuk 
depoların hacım olarak yarısına yakın bir 
kısmının Belediyelere ve Et ve Balık Ku- 
rumuna, diğer yarısının da özel sektöre ait 
olduğu anlaşılmaktadır. Toplam 568023 m3  

soğuk deponun tüm Türkiye ve tüm gıda 
maddeleri için çok yetersiz olduğu mey
dandadır. Öte yandan bu depoların ne 
miktarının et muhafazasına tahsis edilebi
leceği, bu depolardan ne kadarının soğuk, 
ne kadarının da donmuş veya çift rejimli 
muhafazaya uygun olduğu ve dondurma 
tünellerinin kapasitesinin ne kadar olduğu 
da büyük önem taşımaktadır.

Soğuk depo gibi soğuk ve donmuş ta 
şıma vasıtalarına olan ihtiyaç da büyüktür.

Et üretim merkezlerinden etin çok sayıda
ki tüketim yerlerine dağıtımı, hele küçük 
ünitelere kadar uzanabilmesi çok zor, bazı 
mahallerde ise imkânsızdır. Bu durum, 
mezbahaların bölge ihtiyacına cevap vere
cek hacım ve modernlikte kurulmasını en
gellemekte, bu yerde günü birlik taze et 
üretecek mezbahaların oluşumunu ve de
vam etmesini teşvik etmektedir.

İzah edilen bu nedenlerle, bugün için 
Türkiye’de büyük bir et stokuna gitmenin, 
stok yapılsa bile bunun sağlıklı bir biçimde 
dağıtımının yapılabilmesinin fazlaca olana
ğı yoktur. Bütün bu noksanlıklar, kırsal a- 
lanlarda yapılan kontrolsüz kesimleri ade
ta mazur göstermektedir.
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Canlı Hayuan Ilı ra t  ah, Üretimin Kcıaperatmeştirilmesi w e 

Italyan Üretim Biçimi Üzerine * * .

Doç. Dr. Osman N. KOÇTÜRK 
Koy-Koop. Genel Başkanlık Danışmanı

DEĞİŞİK VE PRATİK ÇÖZÜM :

İtalya’nın ekonomik ve politik yapısı, her 
jiki ülkenin geçtiği siyasal aşamalar birbirin
den farklı olduğu için ve başka bir toplumu bir 
karbon kâğıdı gibi kopye ve taklit etmenin hem 
onur kırıcı ve hem de kötü sonuçlar veren bir 
uygulama biçimi olduğu iyice anlaşıldığından, 
biz başarıya ulaştığına tanıklık ettiğimiz İtal
yan üretim biçiminin ülkemizde aynen uygulan
masını istemiyor ve böyle birşey önermiyoruz. 
Ancak hayvancılığı feodal üretim ilişkilerinden 
kurtarıp kalkındırmak ve önceki bölümde sözü
nü ettiğimiz iç ve dış yükümlülüklerimizi yeri
ne getirebileceğimiz bir üretim düzeyine ulaşıl
mak isteniyorsa, hayvansal üretimi bu konuda 
hiçbir bilgisi olmayan ve sadece kâr ve zengin 
olma ihtirası ile yola çıkan kişilerin hegemon
yasından kurtarıp, kooperatifleri etkinleştirmek 
gerektiğini vurgulayarak belirlemek istiyoruz. 
Yaşadığımız dönemde politik iktidar değişmiş^ 
Anayasamızın kooperatifçiliğe öncelik tanıyan 
ilkeleri işlemeye başlamıştır. KÖY-KOOP çev
resinde örgütlenen demokratik kooperatifler 
kendilerine yol gösterilir ve olanak sağlanırsa, 
çağdaş tekniğin ve teknolojinin en geniş çapta 
kullanılabileceği bir üretim düzeyine sıçrayabi
lirler. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bu
nun için hazırlıklı durumdadır. KÖY-KOOP 
merkez örgütü hem devletin ve hem de diğer 
ülkeler kooperatif kuruluşlarının maddî ve ma
nevî desteği ile birim kooperatiflerin ve yem ve 
benzeri gereksinmelerini karşılayacak tesisler 
kurabilecek duruma gelmiştir. Uluslararası Koo
peratif Alyansı (ICA) geçen yıl Hamburg'da al
dığı bir karar ile ileri ülkeler ile geri kalmış ül
keler kooperatif örgütleri arasında kooperatif
ten kooperatife yardım ilkesini kararlaştırmış 
bulunuyor. Bu karar uyarınca ülkemizi ziyaret 
eden ICA Tarım Kesimi Başkanı Mr. Doumeng 
ile arkadaşları KÖY-KOOP yöneticileriyle yap
tıkları müzakereler sonunda, Türkiye'de yem 
fabrikaları kurma ve bunun sebep olduğu kül
fetleri dondurulmuş keçi eti, tavşan eti, su ü- 
rünleri ve diğer tarımsal ürünlerle ödeme ve

karşılama hususunda mutabakata varmış ve bir 
anlaşma imzalamış bulunuyorlar. Daha kısa ve 
somut bir şekilde anlatılmak istenirse, devletin 
özel kesime ve kişilere sağladığı olanakların bü
yük bir bölümü kooperatiflere ve kooperatif 
örgütlere tahsis edilecek ve bu olanaklar başka 
ülkelerin kooperatif örgütlerinin sağlayacağı 
teknik olanaklarla bütünleştirilecek olursa, hay
vansal üretimi İtalya veya başka bir gelişmiş 
ülkede uygulanan düzeye ulaştırmak hiç de zor 
olmayacaktır. Siyasal iktidarın önemle üzerinde 
durduğu KÖY-KENT projesi, bir merkezde yo
ğunlaşan ve hayvancılık endüstrisi için girdi 
üreten tesisler çevresinde kolayca gerçekleşebi
lecek, büyük kentlerin ve dış pazarların et, süt, 
vumurta ve hayvansal ürün gereksinmeleri bu 
merkezlerde kurulan tesislerde işlenerek karşı
lanacaktır. Bizim önerdiğimiz model Italyan 
modelinden biraz farklı olmakla beraber, esas
ta birleşmekte ve KÖY-KENT’lerde yaygınlaş
maktadır. Refahı yaymak ve kırsal alanda ya
şayanlara iş alanları hazırlamak için bir zorun- 
luk olduğuna inandığımız KÖY-KENT uygula
ması Et ve Balık Kurumunun bugükü yapısını 
da az veya çok etkiliyebilecek, sorumluluk üre
tim safhasına kadar yaygınlaşacaktır.

KÖY-KENT merkezlerinde kurulacak olan 
kombinalar, peynir, süt ve yoğurt fabrikaları 
hayvansal üretimin ürünlerini değerlendirme ve 
niteliklerini değiştirerek batı standartlarına ye
ni pazarlara ulaşma bakımından da etkili ola- 
bileceklerdir. Yakın zamana kadar, ulaşamadı
ğımız pazarlar olarak bilinen birçok ülke, bu
gün bizden kasaplık hayvan ve et talep ediyor, 
buna karşılık petrol dahil sağlanmasında zorluk 
çektiğimiz bazı ihtiyaç maddelerini öneriyorsa, 
tüm olanaklarımızı en iyi biçimde kullanarak 
yeniden örgütlenme zamanının geldiğini anla
malı ve hayvancılık endüstrisini gerçek bir en
düstri anlayışı içinde geliştirmeliyiz. Niteliği 
gereği ve bugün içinde bulunduğumuz koşullar 
nedeniyle kooperatif tabana oturtulmadan kur
tarılamayacağı anlaşılan hayvancılık kesiminin, 
teodal üretim ilişkilerinden kurtarılması için 
yapılacak en iyi şey, kısa süre içinde ilgili ku-
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( T a b l o —4)

rOOPİRATÎT TABAK YAPISININ OLUŞTURULMASI

X -  K o o p e r a t i f

Hayransa! ü r e t im in  f e o d a l  i l i ş k i l e r d e n  k u r t a r ı l m a s ı  ve çağdaş Üretim t e k n i ğ i n i  
y e t k i l i  uzmanlar e l i y l e  kul lanan b i r  y a p ıy a  kavuş turulmas ı  İ ç i n  k o o p e r a t i f l e r i n  
de v rey e  g i r m e s i  i l k  k o ş u l d u r . B e s i o i  ve a r a o ı  durumundaki k i ş i l e r  aradan 
ç ı k a r ı l ı r  r e  d e v l e t ç e  sağlanan o l a n a k l a r  h a y v a n c ı l ı k  p r o j e l e r i  uygulayan 
demokratik k o o p e r a t i f l e r e  sa f la n a c a k  o l u r s a  hayvansal  üretim ar ta c a k  ve k ı r s a l  
a lan dak i  v a t a n d a ş l a r  bu ç a l ı ş m a la r d a n  daha çok y a r a r l a n a c a k l a r d ı r . H a y v a n c ı l ı k  
e n d ü s t r i s i  ve yan ö r g ü t l e r i  Köy-Kent1 ere kadar g id e r e k  orada  i ş  o l a n a k l a r ı  
y a r a t a c a k l a r ı  i ç i n  Ülkemizin h a y v a n o ı l ı g a  e l v e r i ş l i , f a k a t  bugün a r a c ı  i l e  
t e f e c i n i n  e l i n d e  inim inim i n l i y e n  b e l g e l e r i n e  de e l i m i z i  u a z a t a b i l i r  ve 
k o o p e r a t i f  yap ı  i ç i n d e  g ü ç l e n e b i l i r i z . B u  ç a l ı ş m a l a r  b e n im se n ir  ve yaşama 
a k t a r ı l a c a k  o l u r s a  İ t a l y a ’ daki  A.ICA örgütlenme b i ç i m i  b iz im  i ç i n  i lham kaynağı  
o l a b i l e o e k  ve bu kuruluşun gen iş lem e  b i ç i m i  b iz im  k o ş u l l a r ı m ı z a  uygulanarak 
h e d e f e  u l a ş ı l a b i l e c e k t i r .
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ruluş yetkililerini ve uzmanlan bir araya geti
rerek konuyu enine boyuna tartışmak ve alına
cak kararları yetkili makamlara sunmak ola
caktır. Böyle bir girişim yapıldığı takdirde İtal
ya’da uygulanan üretim biçiminin çoğunluk ta
rafından benimseneceğini ve koşullarımıza gö
re değiştirilerek uygulanacağım tahmin ediyo
ruz.

SONUÇ VE ÖNERİLER:

Türkiye hayvancılık için elverişli koşulları 
olan ve buna rağmen hayvancılığı gelişmemiş 
halkının ihtiyacını ve karşımıza çıkan istemleri 
karşılayamayan bir ülkedir. Bu durumda oluşu
muzun nedenleri, yapıcı ve hazırlayıcı nedenle
rin niteliği çok tartışılmış ve konuşulmuş bir 
konu olduğu için sorunu yinelemek ve sözü 
uzatmak istemiyoruz. İyi niyetle ve halkın hay
vansal protein gereksinimi karşılama amacı 
ile kurulmuş bulunan Et ve Balık Kurumunun 
geçen 20 yılı aşkın süre içinde geçirdiği aşama
lar ve bu konuda istenildiği kadar başarılı ola- 
mayaşının nedenlerini bu yazıyı okuyanlar za
ten bilirler.

Hayvancılığı kalkındırmak için dağıtılan 
kredilerin hangi amaçlarla kullanıldığı ve kre
dinin ete dönüştürülmesinde rastlanan zorluk
lar zaman zaman günlük basında, kongrelerde 
ve siyasal düzeyde tartışılmış bu kez karşımıza 
başka güçlükler çıkmıştır. Petrol tedariki bakı
mından ilişki kurduğumuz komşu ülkelerin he
men tümü bizden kasaplık hayvan veya hayvan
sal ürünler talep etmekte bugünkü üretim ve 
örgütlenme biçimiyle bu talepleri karşılayıp 
karşılayamayacağımız kuşkulara neden olmak
tadır. Hem kredileri değerlendirme ve hem de 
çağdaş teknolojiyi etkin biçimde kullanma ve 
refahı ülkeye ve halka yayma bakımından etkin 
bir üretim ve örgütlenme biçimi olduğuna inan
dığımız koopeartifler, hayvansal üretimin artı
rılması ve çağdaşlaştırılması için en uygun ör
gütler olarak görülmektedirler. İtalya örneği bu 
kanımızı doğrulamaktadır.

Buraya kadar açıklamaya ve kısaca aktar
maya çalıştığımız bilgilerin ve verilerin ışığı al
tında düşünülecek olursa hayvansal üretime 
egemen olduğu anlaşılan feodal ilişkilerin en kı
sa süre içinde ve ülkenin ekonomik ve siyasal 
ihtiyaçlarına uygun biçimde değiştirilmesi ge
rektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ülke
mizde bu tür kararlar Plânlı Ekonomi ilkelerine 
uygun olarak yetkili kurum ve kurullar tara
fından alınmakta ise de bu kararların bilimin 
ve gerçeklerimizin gerektirdiği doğrultuda alın
masını ve hiç değilse alınmış kararların doğru 
yorumlanmasını sağlamak amacı ile görüşleri
mizi açıklamakta hiçbir sakınca görmüyoruz. 
Aslına bakılacak olursa Anayasanın, yasaların

ve ilkeleri belirlenmiş olan kamu iktisadi kuru
luşları ile kooperatif kuruluşların amaçları bel
lidir. Ekonomiyi özel kesime teslim ederek tüm 
ekonomik olanakları kişiler ve çok zaman siya
sal gruplar için kullanma devlet sırtından kişi 
zenginleştirme süreci aşılmış ve kooperatifçilik 
giderek güçlenen bir kurum haline gelmeye 
başlamıştır. Demokratik anlayışın çok daha et
kin olduğu demokratik halk kooperatiflerinde 
yoğunlaşan potansiyeli değerlendirmek için 
hayvancılık endüstrisinin kurulması ve koopera
tifler ve birlikleri ile kırsal alana yayılması 
isabetli olacaktır. Bunun bugünden yarma ger
çekleştirilecek bir girişim olmadığı bilinmekle 
beraber, ortaya çıkan istemler ve sıkıntılar ne
deniyle kaybedilecek zaman kalmadığı görüşün
deyiz. Bunu yapmakta geciktiğimiz takdirde, 
kazanç ilkesi ile üretim yapan kişiler ve kurum
lar, yemden başlayarak tüm girdileri pahalılaş- 
tıracaklar, et fiyatları sürekli olarak artacak, 
bundan hem vatandaş yığınları ve hem de ihra
cat olanakları etkilenecektir. Anlaşmalı ülkele
re kasaplık hayvan veya et ihracatının durak
saması demek, petrol ihracatının yavaşlaması 
veya durdurulması demek olduğundan, bunun 
sonunlarmm ne olabileceğini düşünmek de zor 
değildir.

İtalyan kooperatif örgütleri, koşullarımız 
farklı olmakla beraber, kısa sürede hayvancılık 
endüstrisinin kurulması ve verimin yükseltile
rek halkın ihtiyacı karşılandıktan sonra, ihraç 
olanaklarının hazırlanması için izlenecek yolda 
tutarlı örnekler vermişlerdir. Bu amaçla başka 
ülkelerin konuyu ele alış biçimleri incelenerek 
bir tartışma başlatılabilir. Sonunda Et ve Balık 
Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Endüst
risi Kurumu, KÖY-KOOP, ilgili bakanlıklar, bi
lim kurumlan, diğer kooperatif kunıluşların 
katılacağı bir simpozyum veya seminerde uzun 
uzun tartışılması ve karara bağlanması gereken 
bir konu ile karşı karşıya bulunduğumuz anla
şılacaktır. Bu yazı bu tartışmayı başlatmak ve 
yeni gereksinmeleri hatırlatmak için yazıldığın
dan görüşlerimizin yüzde yüz doğru olduğunu 
ve bundan öteye alternatif bulunamayacağını 
iddia edecek değiliz, önerilerimiz doğru ve tu
tarlı değilse, aklı erenler tarafından eleştiril
men ve yapmamız gerekenler açıklanmalıdır. 
Bazı özel sektör kuruluşlarının yandaş dernek
leri, kurumlan ve kişileri de yanlarına alarak 
düzenledikleri kongre, seminer ve simpozyum- 
larda gıda endüstrisinin özel kesim tarafından 
ele alınması ve kapitalist ülkelerde gördüğü
müz örgütlenme biçiminin tamamlanması öne
rilmekte, bizim için uygun olmadığı yaşanarak 
öğrenilmiş yöntemler ısıtılıp ısıtılıp önümüze 
sürülmektedir. Biz ise geçerli koşullar altında 
gıda endüstrisi kesiminin önemli kesimlerinden 
biri olan hayvancılık endüstrisinin ve onun de
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vamı olarak düşündüğümüz hayvansal ürünler 
endüstrisinin kooperatif yapı içinde kurulup 
kalkınabileceğine inanıyoruz. Birbirinden çok 
farklı ve hatta birbirinin zıddı olan bu iki gö
rüş yayın organlarında, kongrelerde ve semi
nerlerde tartışılıp kamuoyu oluşturma çalışma
ları sürdürülmedikçe doğruyu bulmanın müm
kün olamayacağım ve politikacının kendi başı
na yapacağı seçimle yetinmenin gereksinmeleri
mizi karşılama bakımından yeterli olamıyacağı- 
na inanıyoruz.

5000’i aşkın demokratik halk kooperatifi
nin örgütlendiği KÖY-KOOP ile, hayvansal üre
timi kredilerle teşvik pirensibini benimsemiş 
olan Et ve Balık Kurumu arasında yönetimde
ki zihniyet değişiminden sonra olumlu ilişkiler 
başlatılmıştır. KÖY-KOOP adına verilecek olan 
besicilik kredileri önümüzdeki dönemde birey 
kooperatiflerde hayvancılık projesi olarak uy
gulanacak ve bundan olumlu sonuçlar alına
caktır. Et ve Balık Kurumunun kişilere verdiği 
kredilerden aldığı sonuçların ve ortaya çıkan 
güçlüklerin niteliğini bilenler, kooperatif kuru
luşlardan alacakları sonuçları çok daha iyi de
ğerlendirebilirler. Bir yıl sonra elimizdeki so
mut verilerin daha da çoğalacağına ve üretimi 
kooperatifleştirmekteki yararların anlaşılacağı
na inanıyoruz. Öyle de olsa hayvansal üretim 
ve hayvancılık endüstrisi bakımından birçok 
toplumun gerisinde kaldığımız ve olanaklarımızı 
iyi kullanamadığımız bilinmektedir. Etin ser
best piyasada 120 TL.’sma satıldığı ve bir işçinin 
110 TL. asgari ücret karşılığı çalıştırıldığı bir 
toplumda, ekonomik düşünce bir yana halk 
sağlığı ve beslenmesi bakımından uzun uzun 
beklenecek ve tartışılacak zaman kalmamış de
mektir. Hayati önem taşıyan bir enerji kayna
ğının (petrol) sağlanmasına ilişkin olarak öne
mi daha da artmış görünen hayvansal üretimi, 
en kısa süre içinde hiç değilse optimal düzeye 
çıkarabilmek için, tüm girdilerin üretimini de 
düşünmek suretiyle, güçlü bir kooperatif kesim 
oluşturmak ve hayvancılığı bu kesimin insiyati- 
fine terketme yolunda ilerlemek lâzımdır. Üç ya
nı denizlerle çevrilmiş ve halkının hayvansal 
protein gereksinimini optimal düzeyde karşıla

yamayan dış ticaret açığını kapatabilmek için 
yeni kaynaklar araştıran bir toplum olarak hay
vancılık endüstrisinin kooperatifleştirilmesine 
ilişkin önerilerimizi balıkçılık endüstrisi için de 
aynen tekrarlayabliriz. KÖY-KOOP yapısında 
mutlu bir başlangıcı müjdeleyen balıkçılık koo
peratifleri çoğaltılmalı ve bunu sağlama ama- 
cıylc KÖY-KOOP ile Kurum arasında hayvan
cılık konusunda tanığı olduğumuz olumlu iliş
kiler hemen başlatılmalıdır. Olanaklar genişle
tilecek olursa, hem halkımızın beslenmesi ve 
hem de ihracat bakımından su ürünlerinin ö- 
nemli bir potansiyel oluşturacağına inanıyoruz.

Bir süre önce Türkiye’nin batı ülkelerinin 
kasaplığını, sütçülüğünü ve manavlığını üstelen- 
mesini öneren bir İngiliz dergisinin önerileri 
bazı çevrelerce yanlış yorumlanmış ve emper
yalizmin çağdışı baskılarından eleman diyen ya
zarlarımız bu öneriye tepki ile cevap vermişler
dir. Gerçekte ise herkesin başka toplumlarm 
belirli bir gereksinmesini karşılayarak yaşadığı 
bir dünyada et ve balık üretmekle buzdolabı ve 
otomobil üretmek arasında önemli bir fark yok 
gibidir. Bunun ötesinde üretebileceğimiz buzdo
labı ve otomobil için pazar bulmakta önemli 
zorluklar çekeceğimiz bilinmekte ve başta, et, 
balık olmak üzere hayvansal ürünlere karşı gös
terilen istemler giderek artmaktadır. Ekonomik 
polit,k ve ekolojik koşulları böylesine elverişli 
olan bir ülkede örgütlenme biçimindeki aksa
malar ve yanlışlıklar nedeniyle İtalya gibi ko
şulları hiç de elverişli olmayan bir ülkenin ge
risinde kalmış olmamızı, üzüntüyle karşılıyo
ruz. Etin en aşağı altın kadar iştira gücü ka
zandığı bir ortamda, hayvancılık ve hayvancı
lık endüstrisinin demokratik halk kooperatifle
rinde sürdürülen çalışmaların dışında bırakıl
ması veya yeterli biçimde ele alınmaması müm
kün değildir.

İşin bundan ötesi politika oluşturan yük
sek makamlarla yetkili kişilere kalmaktadır. 
Biz konuyu belirli bir yayın organı aracılığıyla 
ilgili çevrelerin ve kamuoyunun dikkatine sun
mak ve kısaca açıklamakla yetineceğiz. Bu baş
lamasını arzuladığımız tartışma için ortam oluş
turabilirse yazımız amacına ulaşmış olacaktır.
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Yazan' : Prof. Dr. E. SLASTENENKO 
Çevirenler : Haınif ALTAN

Genus 8. Caspialosa BERG. Hazer - 
Karadeniz Ringa balıkları.

Caspialosa BERG. Materialık poznaniyu russ- 
k poznaniyu russkoğo rıbolovsta II, b. 3, 
1913, str. 10.

Caspialosa BERG, Materialı k poznaniyu russ
koğo rıbolovsta, IV, b. 6, 1915, str. 4
(typus : C. caspia)

Vücudu yan taraflarından yassılaşmış 
ve kolayca çıkabilen boyuna 49-60 sıra 
pulla kaplanmıştır. Karnında, boğazından 
anal yüzgecine kadar V 29-36 adet kuvvet
li, yekdiğerine merbut olmıyan pullar mev
cuttur. Kuyruk yüzgecinin kaidesinin iki 
tarafında, ikişer tane uzamış ala olarak 
tanınan pullar vardır. Terminal olan ağzı 
büyüktür. Çenesinin gerideki kenarı, gö
zün arka kenarından geçen şakulün gerisi
ne düşmektedir. Göz kapakları iyi inkişaf 
etmiştir. Solungaç kapağı, bâriz radial çiz
gilidir. Sapan kemiğinde dişler daima mev
cuttur. Bazı hallerde, çenelerde, damak 
kemiklerinde ve dilinde de dişler görülmek
tedir. Praemaxillaria kemiği göze temas e- 
decek derecede büyük değildir. Solungaç 
etaminleri, 18-163 tanedir.

Il-V 11-16 suali sırt yüzgeci, geniş pul
ların meydana getirdiği oluk üzerine yer
leşmiştir. Sırt yüzgecinin başlangıcı, kuy
ruksuz boyun ön yarısındadır. Karın yüz
geçleri, I 8-9 şualıdır. Mezkûr şua'arın 
kaidesi D başlangıcının altında veyahut bir 
parça gerisindedir. Anal yüzgeci ll-IV 
15-20 şualıdır. Bunlardan son iki tanesi 
uzamamıştır. Pilorik apendiskler 18-60 ta
nedir. Fıkraları 44-54 tür. Yumurtalık sarı 
renktedir. Uzunluğu 160-500 mm. dir.

Karadeniz ve Hazer denizi havzaların
da 12 türe yakın bulunur. Bunlar meyanın- 
da deniz suyuyla tatlı suyun karıştığı yer
lerde yaşıyanlar ve geçici balıklar mevcut
tur. Karadenizde 3 tür ve üç alt tür mev
cuttur. Karadenizdeki Ringa balıklarının 
türlerine ait umumî bilgi aydınlatılmamış
tır. İleride, hususî tetkikler yapılması icap 
etmektedir.
1a. Solungaç etaminleri ilk solungaç 

kavsinde olup 26-40 tanedir.
16. C. maeotica 

b. Solungaç etaminleri ilk solungaç 
kavsindedir ve 40 tan fazladır ... 2

2a. Solungaç etaminleri 40-73 tane
dir. En fazla rastlanan 46-55 dir. 
Balığın uzunluğu 35-40 cm. yi bu
lur. Alt çenesinde daima diş mev
cuttur. Vücudu alçaktır.................. 3

b. Solungaç etaminleri 59-95 tir. Vü
cudun uzunluğu 2 0  cm. den fazla 
değildir. A lttaki çenesinde bazan 
diş mevcut değildir. Vücudu yük
sektir................................................... 4

3a. Solungaç etaminleri 40-68, orta
lama olarak 51.1 dir. Karadenizin
batı kısmında yaşamaktadır...........
..................................  17. C. pontica

b. Solungaç etaminleri 40-73 tür. Or
talama olarak 54.7 dir. Azak deni
zinde ve Karadenizin doğu kıs
mında yaşamaktadır.......................
...............18. C. pontica eichvvaldi

4a. Solungaç etaminleri 80 den fazla 
değildir (59-77, ortalama olarak 
63). Azak denizinde, kışın Karade
nizde yaşamaktadır........................
.........................  19. C. tanaica typ.



b. Solungaç etaminleri ekseriya 80 
den fazladır (61-65). Yalnız Kara-
denizde yaşamaktadır....................

5a. Solungaç etaminleri 75-95 dir (or
talama olarak 83). Karadenizin 
kuzey batı ve kuzey kısmında ya
şamaktadır.........................................
..............20. C. tanaica nordmanni

b. Solungaç etaminleri 61-93 tür. En 
fazla 72-85 olanına rastlanmakta- 
dır. Karadenizin doğu kısmında
yaşamaktadır....................................
......... 21. C. tanaica palaestomi

16. Caspîalosa maeotica (GRİMM)

Kerç ringa balığı.
Clupea maeotica GRÎMM, Bull. l'înd. Poisso- 

ni£r, N. 2, 1901, p. 57 (mer Noire, et mer 
d'Azov, Kertch, Taganrok).

LAosa maetica BRAUNER, Trav. Soc. nat. d. 
Bessarabie, II, 1912, p. 9 (Liman du Dnies- 
ter).

Caspialosa brauneri NlKOLSKY, Bull. St. mer 
Noire N, 8-9, 1929, p. 5 

Clupea maeotica DRENSKY, Trv. Soc. Bulgare 
Sc. nat. St. 11, 1921, p. 59 (Burgaz). 

Caspialosa Brauneri m. elongata ÎSSATSCHEN- 
KO, Arb. Dess. ST. d. Schwarz u. Azov 
mceres, I, 1925, p. 128 (Otchakov). 

Caspialosa maeotica ALEXANDROW, Rep. îcht. 
Lab. I. 1926, p.p. 30, 47 (manche de Kertch) 
BERG, Les des l’eaux douces de l’U.R.S.S.
I, 1932, p. 75.
BORCEA, Atın. Sc. Univ. de Jassy XIX, 
1934, p. 387, fig. 1 (le liman Raselm) et 
ibid. XXII, 1936, p. 340.
SLASTENENKO, Ann. Sci. Univ. de Jassy 
XXV, 1939, p. 13. (mer Noire et mer 
d'Azow).
D III 13-14, A II 17-18 radiuslu karina 

pulları 31-35 tir. Solungaç etamin'eri 26-40 
tır. Fıkraları 48-52, plorik apendlksler 26-55 
tir. Vücudu alçak olup, başın uzunluğun
dan ekseriya biraz kısadır. Çenelerinde 
dişler mevcuttur. Bazan vücudunda sıra
lanmış lekeler mevcuttur. Uzunluğu 34 cm. 
ye kadardır. Kerç boğazında, ilkbaharda, 
boyu ortalama olarak 13-14 cm. olan balı
ğın sonbahardaki uzunluğu 17-21 cm. dir. 
Karadeniz sahilleri boyunca yaşamaktadır.

Ayrıca Dinyester, Dinyeper - Bug ve Ra- 
zelm limanlarında da rastgelinmektedir. A- 
zak denizinin en ziyade batı kısmında bu
lunmakta, buradan nâdiren Don deltasına 
girmektedir. Tatlı su ve tatlı suyun deniz 
suyu ile karıştığı yerlerde yaşamakta o'du- 
ğundan tipik bir Karadeniz ve Azak denizi 
balığıdır. Baharda Karadenizden Azak de
nizine üremeğe girmektedir. Sonbaharda 
ise, geri döner. Üremek için nehirlere gir
mez. Plankton, başlıca zooplankton (mizid, 
kopepoda) ve ufak balıklarla beslenmekte
dir. Sonbaharda Azak denizinde yumurtlar. 
Dalyan ve sürükleme ağlariyle avlanır. Av
lanan Kerç ringa balıkları diğer ringa tür
lerinden ayrı olarak, istatistikte kaydedil- 
memektedir. Azak denizinde umumî avla
nan ringa balıklarının tahminen % 1 0  unu 
teşkil etmektedir. Azak denizinde ringa 
balığının bir sene zarfında, yani 1939 se- 
senesinde, ortalama olarak 59.000 kental 
tutulduğu bilinmektedir. Böylece Kerç rin
ga balığının hissesine senede 6 . 0 0 0  kental 
isabet etmektedir.

Taze, isli ve tuzlanmış olarak yen
mektedir.

17. Caspialosa pontica (EİCHVVALD) 
Karadeniz Ringa balığı.

Alosa immaculata BENNET, Proc. Zool. Soc.
III, p. 92 (Trabisonde).

Clupea pontica EICHWALD', Bull. Soc. nat. 
Moscow, II, 1838, p. 135 (Odessaj. 
KESSLER, Bull. Soc. nat. Moscovv, XXIX, 
1856, p. 385 (Dniepr, Boug du Sud, Dniepr). 

Clupea eichvvaldi GRİMM, Bull. de l’înd. pois- 
soniere, N 2, 1901, p. 67, (mer d'Azow, Don 
Kalmius).

Alosa pontica var russac ANTÎPA, Denk. AK. 
Wiss. Wien, math. - nat., Kİ. 78, 1905, p. 22, 
tab. II, fig. 1-5 (delta du Danube).

Alosa pontica BRAUNER, Trav. Soc. nat. de 
Bessarabie II, 1912, p. 4 (Odessa Kherson, 
Scadovvsk, Sevaltopol, Kertch, Batoum, 
Akkerman).

Caspialosa pontica BERG, Les Poissons d’eau 
douce de l’URSS), I, 1932, p. 78, fig. 89. 
BORCEA, Ann. Sc. Univ. de Jassy, XXV, 
1939, p. 14 (mer Noire et mer d’Azow).
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D III - IV 13-15, A II - III 16-20 radiustu, 
karina pulları 30-37, solungaç etaminleri 
ekseriya 40-60, nâdiren 6 8  e kadardır. Vü
cudu alçak, uzunca olup, yüksekliği ekse
riya başının uzunluğundan azdır. Dişleri 
çenelerinde, dilinde, sapan kemiğinde ve 
damak kemiklerinde mevcuttur. Sırtı koyu 
siyah veya siyahımsıdır. Başı siyahtır (Şe
kil 14).

Uzunluğu 40 ve daha fazla santimet
redir. Ağırlığı 0,3 ve daha fazla kilogram
dır. En makbul olan balığın boyu 18-30 cm. 
arasındadır. Belli başlı grupların yaşlan 
3-4 yıllıktır. On yıllık fertlere de rastlan- 
maktadır.

Tipik form Karadenizin kuzey batı kıs
mını ve limanlarını işgal etmekte olup, şu 
nehirlere girm ektedir: Tuna, Dinyester
(Yanpol'e kadar), Güney Bug (Voznisens- 
kiye kadar) ve daha yukarı şelâleye kadar, 
Dinyeper (eskiden şelâleden daha yukarı
ya gitmekte idiler) ve diğer cinsler, Kiyef’e 
kadar.

Kara ve Azak denizlerinde, denizlerin 
tatlı su ile karıştığı yerlerde yaşıyan balık 
nev'idir. Karadenizin donan kuzey-batı kı
sımları eridikten sonra Nisan - Temmuz 
aylarında nehirlere girerler. Bunlar meya- 
nında, Tuna, Dinyester, Güney Bug ve Din
yeper de vardır.

Hidrobiolojik ve hidrometeorolojik â- 
miller, balıkların muhaceretine sebep ol
maktadır. İlkbaharda Tuna nehri deltasına 
giren Casp. pontica var. danubi ve ver. 
nigrescens balıklarının hicretlerini tetkik 
eden POPOVİÇ (1942), Ringa balıklarının 
anadrom hicretinin, mezkûr balıklar için 
bir fiziolojik zaruret olduğunu tahmin et
mektedir. Bu zaruret, balıkların cinsî mah
sullerinin olgunlaşmasından evvel baş'a- 
maktadır (yani muhit değişikliklerine bağlı 
olan osmoregulatör proseslerin mekaniz
ması değişmektedir). Hicretin üreme hic
reti olduğunu isbat eden keyfiyet, Tuna ve 
Setabul mansabı arasında tutulan balıkla

rın mide muhteviyatının çok az olması ve 
alınan gıdanın kısmen denizden sağlanmış 
olmasıdır. Nehir boyunca, denizden 15-20 
km. içerde tutulan balıkların mideleri ta 
mamen boşalmıştır. Burada hicret Mart or
tasından ve başlıca Nisandan itibaren 
başlamaktadır. Nehre en evvel girenler, 
başlıca erkeklerdir. Hicret edenlerin yaş
ları 5 ve daha fazladır. Ekseriyetle 7-10 ya
şında olanlardır. Temmuz - Ağustostaki yu
murtlamamış olan balıklara tesadüf edil
mektedir.

Başlıca hayvanî menşeli gıda yemek
te ve planktonla beslenmektedir. Fitop- 
lankton gıdasında az rol oynamaktadır. 
Ringa balıklarında, muhtelif yaş ve aylar
da, kendilerine mahsus hususiyetler mü
şahede edilmektedir. Nitekim, Nisan - Ma
yıs aylarında, boyu 1 2  cm. den az olan 
ringa balığı, başlıca mizit (aldığı gıda ağır
lığının % 83 ü) ve az miktarda Polychaeta 
(% 17); fazlaca iri ve 12 cm. den uzun rin
ga balıkları ise, başlıca larva ve genç ba
lıklarla bes'enmektedir (% 90). Mütebaki 
gıdayı, yine mizitler teşkil eder (% 1 0 ).

Uzunluğu 12 cm. den az olan ringa ba
lıklarının Kasımdaki gıdasını mizitler teş
kil etmektedir (% 55), mütebakisi ise Co- 
pepod (% 14.2) larvaları ve genç balıklar 
(% 23.5) dan ibarettir.
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Yumurtlama Mayıs - Haziran aylarında 
vukubulur. Yumurtlamadan sonra yağ mik
tarı azalmaktadır (KNİPOVİC 1927). Mayıs 
nihayetinde ringa balığının eti, % 80,77 su, 
% 0,50 yağ ve sulp maddeler % 13.5 den 
ibarettir.

Hazım boşluğunda iri solucanlara 
rastlanmakta, solungaç parazitleri ciddî 
zararlara sebebiyet vermektedir.

Tutulmakta olan Karadeniz ringa ba
lığı, istatistiklere geçmemektedir. Karade- 
nizin kuzey batı kısmında tutulan ringa 
balığının yekûnu, Azak - Karadeniz havza
sında tutulan çeşitli balıkların yekûnunun 
% 10 unu teşkil etmektedir. 1930 dan 1938 
senesine kadar, avlanan miktarlar, senede, 
2.400 den 10.600 kental arasında tahavvül 
etmektedir.

Avlama, dalyan, ringa sürükleme ağı, 
difana ve saçma ağlariyle yapılır. Avlama 
devresinin başında ve nihayetinde dişiler, 
ortasında ise erkekler en ziyade tutulur. 
Taze, tuzlu ve isli olarak yenilmektedir.

18. Caspialosa pontica Eichvvaldi (GRİMM) 
(Azak Ringa balığı, Kerç Ringa balığı 

veya Don Ringa balığı)

Clupea Eichvvaldi GRÎMM, Bull. de l’tnd. po-
issonniere 1901, p. 57.

Caspialosa pontica Eichvvaldi MAÎOROWA,
Trav. St. piscieole et de G^orgie, 1939, p. 29.

Solungaç etaminleri 40-73, ortalama 
olarak 54,7 dir. Apendiskler 25-60, ortala
ma 39.5, karina pulları 30-36, ortalama ola
rak 33.4 dür. Karadenizde yaşıyan C. pon
tica tip ik şeklinden fazlaca kısa olan bur
nu ve başiyle, tefrik edilmektedir. Diğer 
vasıfları tipik şekle müşabihtir.

Uzunluğu 40 cm. ve daha fazladır.

Azak denizinde yaşar. Baharda, yu
murtlamak üzere, Don ve Kalmius nehirle
rine girer. Karadenizde en ziyade, Kafkas 
sahilleri boyunca, doğuda Batuma kadar 
(Palaeostom gölü) yaşamaktadır. Kışın av
lanan yegâne balıktır.

Denizlerin nehir sularıyla karıştığı yer
lerde yaşayan tatlı su balığıdır. Kafkas sa
hilleri boyunca kışlamakta olan balıkların 
iri cinsleri Kerç boğazı ile Tuapse şehri 
arasında, ufak balıklar güney tarafında, 
bazan Batuma kadar yayılmış bulunmakta
dırlar.

Kışın, zaman zaman (peryodik olarak) 
sahillere yaklaşarak koylara girmektedir.

Kerç boğazından Azak denizine geçiş, 
Martta başlamakla beraber, büyük kütleler 
halinde olanı, Nisanın nihayetinden Mayı
sın ortasına kadar devam eder. Azak de
nizinin kuzey sahilleri boyunca hareket e- 
derek, Taganrok körfezine ve oradan da 
Don nehrine girerek üremektedir. Öncüler, 
Nisan ortasında görünmekte, büyük kütle
ler halinde hicret, Mayıs başında vukubul- 
maktadır. Bu hicret Haziranda hafiflemek
te, Temmuz ortasında nihayete ermekte
dir. Üremeden sonra denize inerek, son
bahara kadar beslenmektedir. Karadenize 
avdet, Eylül - Aralıkta, en kesif halde ge
çiş ise, Eylül - Kasımdadır.

Tipik ringa balığı gibi, plankton, krus- 
tase ve ufak balıklarla beslenmektedir.

Kerç ringa balığı, Don nehrinde, baş
lıca Koçetovsk istasyonu yanında (nehrin 
mansabından 190 km.) üremektedir. Koçe
tovsk su bendinin yukarısına, muhtelif se
nelerde, mevcut balığın % 30-90 ı çıkmak
ta, kalan kısmı ise, su bendi tarafından 
durdurulmuş bulunmaktadır. Diğer neviler, 
mansaptan, hemen hemen 1 0 0 0  kilomet
re kadar yukarı çıkmaktadır.

Üreme zamanı Mayısın ortasından A- 
ğustosun ortasına kadardır. Büyük kü fe 
ler halinde üreme, Mayısın ortasından Ha
ziranın ortasına kadardır. Pelâjik tipte olan 
yumurta, suyun cereyanına kapılarak, dip
ten üst tabaklara kadar yayılmaktadır. Bü
tün yumurtalarını birdenbire bırakmayıp, 
suhunet 17,5-18°C olduğu vakit, münave
beli olarak yumurtlamaktadır. Kabarmış o- 
lan yumurtanın kutru 2-2,5 mm. dir (yâni, 
kabarma neticesinde 1 0  defa artmaktadır). 
Enkubasyon devri, 19,4°C de sekiz saate 
yakındır.
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Ringa balığının ortalama verimliliği, 
30-36 bin yumurtadır. Cinsî olgunlaşma ça
ğı, 2-5-6 sene kadardır. Umumiyetle 2-4 
senede olgunlaşır. Erkekler dişilerden ev
vel olgunlaşmaktadır.

Avlananlar arasında 7 yaşına kadar o- 
lanlara rastlanabilir. Kerçte avlananlar a- 
rasında 3-4 yaşında olanlara rastlanılmış
tır. Bunların ortalama büyüklüğü, 15-20 
cm. dir. Kerç ringa balığı, Azak - Karade
niz havzasının esas cins balığıdır. Azak - 
Karadeniz havzasında, avlanan ringa ba
lıklarının % 90 ına yakın bir kısmı Azak de
nizinde ve Karadenizin Kafkasya sahille
rinde tutulmuş olan balıklardır. Mütebaki 
% 10 u Karadenizin kuzey batı kısmında 
tutulmaktadır.

Azak denizinde ve Karadenizin doğu 
kısmında tutulan ringa balıklarının külliyet
li kısmı Kerç boğazında (% 50 ye yakın), 
Don nehrinde (% 30-35) ve Kafkasya sa
hillerinde, % 10-15 tutulmaktadır. Azak de
nizinde, Kerç boğazı ve Don nehri dahil 
olmak üzere, 1930 senesinden 1939 sene
sine kadar tutulan balık miktarı, 5000 den
1 0 0 . 0 0 0  kentale kadar tahavvül eder (orta
lama 58.000 kental). Esas avlama mevsim 
ve bölgeleri şunlardır: Kerç boğazı Eylül - 
Aralık % 33 ve Taganrok körfezi, Nisan - 
Haziran, % 34, Karadenizin Kafkasya sa
hilleri, Ekim - Mayıs, % 14, Kerç boğazın
da Ocak - Mayıs % 9 ve Haziran - Ağus
tosta % 1 0  dur.

En makbul ringa balığı (% 20,8 yağ), 
ilkbaharda, Kerç boğazında ve Kafkasya 
sahillerinde tutulmaktadır. Az beşli olan 
ringa balığı, Kerç boğazında sonbaharda 
(% 18,1 yağ) ve yine ilkbaharda olmak üze
re, Don nehrinde (% 16,2 yağ) tutulur. En 
zayıf hali, üremeyi müteakip zamandır ki, 
bu da yaza tesadüf eder. Bu yağsız olan 
balıkların avlanma zamanı, Kerç boğazın
da Haziran - Ağustostadır. Serdedilen bu 
sebeplerden dolayı, mezkûr mevsimde av
lanma, şayanı tavsiye değildir.

Kerç boğazında, avlanmanın muvaffa
kiyeti, hava şartlarına tâbidir. Don nehrin
de ise, avlama, baharda taşan suların yük

sekliğine tâbidir. Su, fazla kabardığı za
man, Don nehrindeki ağlar batmakta, do- 
layısiyle, suyun üstünden akıp giden balık 
sürülerini tutmak imkân haricinde kalmak
tadır. Azak . Karadeniz havzasının muhte
lif bölgelerinde avlanan balıkların miktarı 
hakkında bir fik ir edinmek üzere, aşağıda
1937-1938 senelerine ait bir cetvel sunul-
m uştu r:
Bölgeler 1937 1938

Kental olarak
Azak - Kuban 2600 4200
Azak - Don 25400 30400
Azak - Ukrayna 5200 5500
Azak - Kırım 2500 700
Kerç boğazı 2 0 1 0 0 22800
Karadeniz - Kırım 1400 1800
Karadeniz kuzey
batı kısmı 6600 6700
Karadeniz güney
doğu kısmı 1500 600
Karadeniz - Kafkasya 1800 4300
Y e k û n 66900 77000

Avlama cihazları olarak, sürükleme 
ve muhtelif şekillerde dalyanlardır.

Tutulan ringa balığının mühim bir kıs
mı tuzlanmakta, pek az kısmı ise taze ve 
füme olarak istihlâk edilmektedir.

Ringa balık stoklarını arttırmak için, 
alınması icabeden tedbirler aşağıda gös
terilm iştir :

1 —  Genç balıkların tutulmasını me
netmek,

2 —  Balıkların üreme yerlerine kolay
ca gidebilmelerini sağlamak üzere yol aç
mak.

19. Caspialosa tanaica (GRİMM)
Azak Puzanok balığı,

Clupea tanaica GRÎMM, Bull. de tnd. poisso- 
nidre, N 2, 1906, p.p. 59, 62, 67 (enbouchure 
du Don, Kertch).

Alosa tanaica BRAUNER, Trav. Soc. nat. de 
Bessarabie, II, 1912, p. 10 (Kertch). 
DRENSKY, Trav. Soc. Bulgare, Sc. nat. 
VI, 1924, p. 9.

Caspialosa tanaica ALEXANDROW, Rep. îchth. 
Lab. I, 1926, p. 30 (Mouche de Kertch). 
BERG, Les Poiss. d ’eau douces de l’URSS,
I, 1932, p. 85, fig. 92.
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SLASTENENKO, Ann. Sc. Univ. de Jassy, 
XXV, 1939, p. 15 (mer Noire et mer 
d'Azovv).

D III 14, A III 16-19 radiuslu, karina 
pulları 31-34, solungaç etaminleri 59-77, 
ortalama olarak 63, pilorik apendiskleri
21-50, fıkraları 46-51 adettir. Vücudu yük
sek, lâteralden sıkıştırılarak yassılaşmış
tır. Yüksekliği ekseriya başının uzunluğu
na eşittir. Sırtı siyah yeşilimsi, başının üs
tü siyah, solungaç kapağında bazan siyah 
lekeler mevcuttur. Uzunluğu 20 cm. kadar 
ve ekseriya daha azdır. İlkbaharda puzo- 
nok balığının (Taganrok körfezinde) orta
lama uzunluğu 15 cm., ağırlığı 25 gr., aza
mî ağırlığı 59 gr., yazın tutulanlarının ise 
ortalama ağırlığı 29 gr. dır.

Azak denizinden her sene, sonbahar
da, Karadenize ve bilhassa bu denizin do
ğu kısımlarına giderek, derin olan sahil 
bölgelerinde yaşamaktadır. İlkbaharda, Şu
hum limanında ve seyrek olarak Batum li
manında rastlanmaktadır.

Az tuzlu olan suda yaşıyan Kara ve 
Azak denizlerine mahsus bir formdur. Ba
harda, Mart sonunda, Nisan başında, Ka- 
radenizden Azak denizine ve Don, Maniç, 
Aksay ve Kuban nehirlerine ve Kuban del
tasının teşkil etmiş olduğu limanlarına küt
leler halinde hicret etmektedir. Kuzey Do- 
neç nehrine girmezler. Sürü halinde hic

ret ederlerken, geceleri, suyun sathına ya
kın olarak geçmektedirler.

Mayıs - Haziran aylarında, Don nehri
nin aşağı kısımlarında, Maniç’te, Aksayda 
ve Kuban deltasının teşkil ettiği limanlar
da, yumurtlamaktadır. Plankton ile besle
nir.

Dalyan ve çekme ağlariyle avlanır. Ta
ze, kurutulmuş ve tuzlanmış olarak yenir.

20. Caspialosa tanaica nordmanni

(ANTİPA)
Tuna Puzanok balığı

Alosa nordmanni ANTÎPA, Denksehr Ak. Wiss. 
Wien. math. nat. Kİ. 79, 1905, p. 22, tab.
II, fig. 6-8 (Region nord-ouest de la mer 
Noire, Danube).
BRAUNER, Trav. Soc. nat. de Bessarabie,
II, 1912, p. 8 (Embrochere du Dniepr et 
du Dniestr).
POUSANOV, Rybnoye hoziastvvo, II, 1923, 
p. 128 (Region Yalta, November).

Caspialosa Nordmanni ÎSSATCHENKO, Arb. 
Wiss. St. d. Schwarz u. Azow meeres, I, 
1925, p. 122 (Otçakovv).
BERG, Les poiss. d'eau douce de l'URSS, 
I, 1923, p. 85.
SLASTENENKO, Ann. Sc. Univ. de Jassy, 
XXV, 1939, p. 16.

S e k il 15 —  Caspialosa tanaica nordmanni.

D I I I- IV  12-15, ekseriya 13-14, A II-
III 16-29 radiuslu, karina pullan 30-35, so
lungaç etaminleri 76-S5, ortalama olarak 
83 dür. Diğer vasıflarında bir değişiklik 
yoktur (Şekil - 15).

En ziyade Karadenizin batı kısmında 
yaşar. Üremek üzere, Tuna (Mart nihaye

tinde Budapeşte'ye kadar gidebilir), Din- 
yester ve Güney Bug nehirlerinin aşağıda
ki kısımlarına kadar, Dinyepere de şelâle
ye kadar, gitmektedir. Tuna puzanok balı
ğı, Kırım sahillerinde (Yalta bölgesi) ve 
Bulgaristan sahilleri civarında kışlamakta
dır. Anadolunun batı sahillerinde bulundu
ğu gibi, bazı nehirlere bile girmektedir.
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Üreme, Tuna nehrinde Mayıs ortasın
da vukubulur.

21. Caspialosa tanaica palaestomi 

(SADOWSKY)

Palaeostom Puzanok balığı

Clupea caspia KESSLER, Tr. Spb. Obşest Yes- 
tes. VIII, priloj. 1878, str. 11, (Oz. Palae
ostom).

Clupeonella pontica et tanaica (non EÎCHW.) 
BERG, Tr. Obş. îzuçen. Çemomorskogo 
poberejia, II, 1913, st. 182 (Palaeostom gö
lü).

Caspialosa pontica (non. EICHW.) BERG, Rıbı, 
Presnıh vod Rossiyi, 1916, str. 25, Palaeos
tom gölü.

Caspialosa palaeostomica MAYOROVA, Tr. Na- 
uçnoy, Rıbo - Hozayıstvennoy st. Gruzi I, 
B 1, 1934, str. 21.

Caspialosa tanaica palaeostomi SADOWSKY, 
Tr. Zakafkas filiala Ak. Nauk. I, 1934, str. 
135.
SLASTENENKO, Ann. Sc. Univ. de Jassy. 
XXV, 1929, p. 17.

D III- IV , 13-15, A I I - I I I  16-19, P 
I - II, 13-16 radiuslu, solungaç etaminleri 
61-98, ekseriya 72-85, karın yüzgeci di
kenleri 30-35, fıkraları 36-50, ortalama ola
rak 48,4 dür. Pilorik apendiksleri 21-50, or
talama 34,3 dür. Vücudu lâteral tarafla
rından basılarak yassılaşmıştır. A lt çenesi, 
gözün gerideki kenarından geçen şakulün 
ilerisinde kalmaktadır. Çene arası kemiğin
de oyuk mevcuttur. Üst ve alt çenesinde, 
bazan, pek az inkişaf etmiş dişler mevcut
tur. Göz kapakları iyi bir şekilde inkişaf 
etmiştir. Vücudun uzunluğu % hesabiyle 
şöy led ir:

Başın uzunluğu 23-28, ortalama ola
rak 26, başının yüksekliği 17-22, ortalama 
19,9, göğüs yüzgeçlerinin uzunluğu 15-20, 
ortalama 17,8, vücudun azamî yüksekliği
22-32, ortalama 26,5, burnun uzunluğu 6-9,

ortalama 7,4, gözün kutru 5-8, ortalama
6,3 dür.

Başın uzunluğu ile, diğer uzuvlarının 
% hesabiyle nisbeti şöyledir:

Burun uzunluğu 22-32, ortalama 27,1, 
gözün kutru 20-28, ortalama 24,1, başının 
yüksekliği 68-83, ortalama 77,8 dir.

Solungaç kapağının gerisinde ekseri
ya siyah leke mevcuttur.

Uzunluğu 11-19 cm. arasındadır. Ek
seriya 11-15 cm. olanlarına rastlanır.

Karadenizin doğu kısmında başlıca 
Poti-Anakriya bölgesinde yaşar. Baharda 
üreme için Palaeostom gölüne, Moltakvu 
ve Çuriya nehirlerine girmektedir. Kışın 
Batum limanında nadiren rastlanabilir. Ay
nı balığa Oçimçiride de rastlanır.

Nisan başında, Palaeostom gölünde 
ve Moltakvu gölünde, öncüleri görülür. 
Mayıs - Haziran aylarında kütle halinde tu 
tulmakta, Temmuzda ise, seyrek olarak 
rastlanılmaktadır. Palaeostom gölüne gi
renlerin öncüsü olarak II - IV yaşlarında o l
gunluk çağlarında bulunan dişiler girmek
tedir. Üremeleri, Palaeostom gölünde ve 
Moltakvu nehrinde Temmuzda başlar.

Genus 9. Alosa LİNK.

Alosa LİNK, Mag. neuste. phys. Naturges. 6 (3), 
1790, p. 35. (typus : Clupea alosa). 
CUVİER, Regne anim., ad. 2, II, 1829, p. 
319, (typus : A. alosa).

Alosa VAL in CUV. VAL, XX, 1847, p. 389, 
(typus : A. vulgaris=Alosa).

Alosa C. TATE REGAN, Ann. Mag. nat. Hist. 
(8), XVIII, 1916, p. 6.

Paralosa ROULLE, Les Poiss. de eaux douce de 
la France 1925, p. 73 (typus : A. fallax 
LAC =  A. finta) non Paralosa REGAN, 
1916.

Caspilosa türüne yakın olmakla be
raber, sapan kemiğinde dişler mevcut de
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ğildir. Üst çenesinde, mafsal kemiklerinde 
ufak dişler mevcuttur. Boyuna sıralanmış 
pullar 55-86 tanedir. Fıkraları 52-59 dur. 
Pilorik apendiksleri 100 tanedir.

Avrupa, Nil, Cezayir ve Kuzey Ameri
kanın Atlantik sahillerinde, beş türü ma
lûmdur. Yumurtlamak için nehirlere girer
ler. Karadeniz Havzasında iki türü mev
cuttur.

1a. Solungaç etaminleri 100-110, Squ. 
48-51, karina pulları 25-31, uzunlu

ğu 25 cm. dir. ... 22, A. bulgaria

b. Solungaç etaminleri 34-36, Squ. 
56-59, karina pulları 34 dür. Bun
lardan 13-14 ü karın yüzgeçlerinin 
gerisindedir. Uzunluğu 50 cm. ka
dardır............23. A. fallax nilotica.

22. Alosa Bulgarica DRENSKY.
Bulgaristan Ringa balığı

Alosa bulgarica n. sp. DRENSKY, Mitt. nat. 
Wiss, înst. Sofia, 1934, p. 79. 
SLASTENENKO, Arrn. Sc. Univ. de Jassy 
XXV, 1939, p. 18.

D III 14-15, A III 20-22 radiuslu, Squ. 
48-51 olup, solungaç etaminleri 100-110 
dur.

Çenelerinde, dilinde ve sapan kemi
ğinde dişler mevcut değildir. Alt çenesi 
ileri doğru çıkıktır. Üstteki çene derin o- 
yukludur. Alttaki çenesinin gerideki kena
rı, gözün gerideki kenarından indirilen şa
kul üzerine rastlar. Gözleri büyük olup, vü
cuduna nisbet edilecek olursa, % 5,8-6,0 
bulunur. Şeffaf olan göz kapakları inkişaf 
etmiş olduğundan, dar bir saha müstesna, 
gözleri tamamen kapamaktadır. Baş nis- 
beten uzun ve yüksek olup, ense kısmın
daki yüksekliği, vücut uzunluğunun (kuy
ruk yüzgeci dahil) 1 /6 -1 /5  ini teşkil et
mektedir. Başının uzunluğu ise, yukarıdaki 
nisbet dahilinde, 4,6-5,5 mislidir. Başının 
yüksekliği, uzunluğunun ortalama olarak 
% 80 ini teşkil etmektedir. Vücut nisbeten 
yüksek olup, lâteral taraflarından yassı

laşmış ve oldukça kolay düşen büyük pul
larla kaplanmıştır. Yan çizgisi mevcut de
ğildir. Karın üzerinde 25-31 tane karina pu
lu mevcut olup, bunlardan V. ve A. arasın- 
dakileri fazla inkişaf etmiştir. D nin baş
langıç noktası (C müstesna) hemen hemen 
vücudun orta kısmına isabet eder. V nin 
kaidesi, D başlangıcının bir parça gerisin
dedir. Anal yüzgeci alçak ve uzundur. Kuy
ruğun kaidesi sık pullarla kaplanmıştır. 
Kuyruğun lâteral taraflarında uzunca pul
lar mevcuttur. Vücudun rengi kurşunî ma
vi, 6 - 8  kadar lekeli, başının gerisi iki çizgi 
ihtiva etmektedir. Bazan lekeler sırtı bo
yunca sıralanmış çizgiler teşkil ederler. 
Karın rengi açık gümüşîdir.

Uzunluğu 24 cm. dir.

Karadenizde, Bulgaristan sahilleri bo
yunca, Burgazın güneyine doğru yaşa
maktadır.

Popatomo, Karaaç, Veleka, Rezovsk 
nehirlerinin aşağı kısımlarına ve limanla
rına girmektedir.

23. Alosa fa llax nilotica (GEOFR)

Clupea finta EÎCHWALD, Zoologia specialis III,
1831, p. 98.

Alosa finta KNİPOVÎÇ, hidrolog. îssledovanya
v. Azovskommore. Trudi Az. Çer. ekspd 5,
1932, str. 498 (Kerç prolif).

Alosa fallax nilotica BERG Rıbı, pres. vod.
CCCR. I, 1932, str. 91 (Konstantinopol).
îbid, II, 1933, st. 838.
SLASTENENKO, Ann. Sc. Univ. de Jassy
XXV, 1939, p. 19.

D IV 14-15, A III 19-20 radiuslu, boyu
na sıralanmış pul adedi 56-59, karın üze
rindeki karina pulları 13-14, solungaç eta
minleri 34-36 dır. Vücudun lâteral tarafla
rında, daima sıralanmış siyah lekeler mev
cuttur (Şekil - 16).

Uzunluğu 30-35 cm. dir.

Karadeniz, Kerç boğazı, tesadüfen İs
tanbul, Akdeniz, bazan Nil mansabı, İtalya 
ve Cezayir sahillerinde yaşamaktadır.
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Genus 10. Spratella VALENCİENNES. 
Kilka balıkları.

Spratella VALENCİENNES, Hist. nat. poiss, Spratella BERG, Mat. k poznaniyu. mss. Rıbo- 
XX, 1847, p. 356 (typus: S. pumila =  S. lovstva, II, b. 3, 1913, st. 5, 43.
Sprattus).

Sapan kemiğinde dişler mevcut değil
dir. Çenedeki mafsal kemiğinde oyuk ve 
ala mevcut değildir. Ağzı büyük değildir. 
Alt ve üst çeneleri gözün ön kenarından 
indirilen şakulün ancak üzerine düşmekte
dir. Vücut, lâteral taraflarından fazlaca 
yassılaşmıştır. Karın dikenleri kuvvetlidir. 
Karın yüzgeçleri, sırt yüzgecinin başlan
gıç noktasının altında veyahut bir miktar 
önünde bulunmaktadır. Anal yüzgecinin 
iki nihayet şuaı, uzun değildir. Burun ucun

dan D. başlangıcına kadar olan mesafe, 
D başlangıcından C kaidesine kadar olan 
mesafeden fazladır. Pilorik apendiksler 
6-10 kadardır. Fıkraları 45-50 dir. Uzunlu
ğu 180 cm. kadardır. Yumurtası pelâjiktir.

Güney Kürede bir kaç tür, bir tane 
Avrupa sahillerinde, tatlı suların denizlere 
döküldüğü yerlerde, nâdiren tatlı sularda, 
yaşamaktadır. Karadenizde bir alt tür mü
şahede edilmiştir.

(Devamı var)
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ınspâ ı®§®
Yazan : Hans GÖLDNER 
Ç eviren: Murat KUBATOĞLU

Mak. Müh.

CH3CI makinalarının yapı malzemesi 
olarak dökmedemir, çelik, bakır, pirinç, 
bronz, kurşun ve kalay kullanılabilir. Bil
hassa su ile birleştiğinde ve +70°C nin 
üstünde alüminyum, mağnezyum ve çinko 
ve bunların alaşımları tahrip olmaktadır. 
Sızdırmazlık malzemesi olarak «It-ma'ze- 
mesi» (klingerit, centenit v.s.) ve bunun 
gibi kurşun kullanılır. Lâstik ve Buna-kau- 
çuğu ekseri hallerde gayri müsaittir. Çün
kü HC3CI bu malzemeyi şişirir ve gevşetir. 
Fakat bazı Buna-kauçuğu cinslerinin bu 
soğutkana mukavim olduğu bilinmektedir.

CH-jCI in kaynama noktası atmosfer 
basıncında —24°C dir. Sıvı CH3CI —91°C 
de donmaktadır. Kritik sıcaklık +143°C 
ve kritik basınç ta 6 6  ata'dır. 1  nu.lı cet
vele bakınız!.

Sıvılaşına basıncı S0 2 de olduğundan 
biraz daha yüksektir. 2  nu.lı cetvelden 
CH3CI in +20°C ve 4,98 ata (manometre
de 3,98 atü) da sıvılaştığı görülmektedir.

1 kg. CH3CI in buharlaşma ısısı — 10°C 
de yuvarlak olarak 99 kcal dir. 4 nu.lı cet
vele bakınız!.

Sıvı CH3CI in özgül ağırlığı +25°C de 
0,911 kg. dır. Yani sıvının 1 litresi 0,911

kg. ağırlıktadır. 10°C de 1 litresi 0,979 
kg. ağırlıktadır. 4 nu. Iı cetvele bakınız!. Şu 
halde bu soğutkan, sudan biraz hafiftir. 
Halbuki S0 2 sudan oldukça daha ağırdır.

CH3CI buharının özgül ağırlığı —10°C 
de 4,300 kg. dır. Yani bu buharın 1 mP i)
— 10°C de 4,300 kg. ağırlıktadır. Diğer sı
caklıklardaki ağırlıkları 4 nu.lı cetvelden 
almak mümkündür. O halde CH3CI buharı
— 10°C buharlaşma sıcaklığında ve ayar 
ventili önündeki +25°C sıvı sıcaklığında 
369 kcal ye sahiptir. Diğer sıcaklardaki so
ğutma gücü 1 0  nu.lı cetvelden alınabilir. 
1 m» CH3CI buharının soğutma gücü aşa
ğıdaki örnekte olduğu gibi hesaplanır:

ÖRNEK:
CH3CI sıvısının +25°C de buharlaştı- 

rıcıya püskürtüldüğü kabul edilirse, sıvı
nın ısı tutumu 9,48 kcal dir. Bunu 4 nu.lı 
cetvelden görmek mümkündür. Bundan 
başka cetvel, bu sıvıyı — 10°C ye soğutmak 
için, daha 3,71 kcal ye ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir.

9,48 +  3,71 =  13,19 kcal buharlaşma 
ısısı olan 99,25 kcal den çıkarılmalıdır.

Bunu toplu olarak şu şekilde hesap
layabiliriz :

— 10°C de 1 kg. ın buharlaşma ısısı =  99,25 kcal
+  25°C den 0°C ye olan sıvı ısısı =  9,48 kcal
0°C den — 10°C ye olan sıvı ısısı =  3,71 kcal
Kayıp olarak çıkarılması gereken 13,19 kcal — 13,19 kcal
1 kg. CH3CI için kalan soğutma gücü 86,06 kcal
Buharın özgül ağırlığı beher ms için =  4.300 kg.
Buna göre 1 m3  CH3CI buharının soğutma gücü :

86,06 x  4,300 =  370 kcal dir. 1000
Şu halde 1  saatte 1000 kcal üretmek için : ----------=  11,630 kg. CH3CI lüzumludur.

86,06
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=  Bu miktar sıvı beher saatte buhar- 
laştırıcıya püskürtülmelidir.

Bu rakam aynen ayar ventillerinin me
me ağızları büyüklüklerinin ve sıvı boru 
donanımı geçişlerinin tâyininde esastır.

CH3CI ve madenî yağlar tamamen bir- 
birleriyle karışabilirler. Bu karışım vasıta
sıyla yağ, çok incelir. Budan dolayı CH3CI 
Jçin özel yağlama yağları, S0 2 için olan ö- 
zel yağdan, oldukça daha kalındır. Yağla
ma yağı iyi rafine edilmiş, mutlak olarak 
su ve asitten arî bir madenî yağ olmalıdır. 
Bu yağ, kat’î olarak su ve rutubet alma
dan makinaya doldurulmalıdır. Şayet gu 
CH3CI ile birleşirse beyaz, kar şeklinde 
hidratlar teşekkül eder. Bu hidratlar terc i
han ayar ventilinde ayrışırlar ve bu ventili 
ekseri hallerde öyle tıkarlar ki soğutkan 
dolaşımı kesilir. CH3CI makinalarında su 
mevcudiyetinin, hareketli parçalan tahrip 
etmesi göz önüne alınarak, S0 2 makinala- 
rında olduğu gibi, her halükârda tesise su 
girmemesine dikkat etmek lâzımdır. Glise
rin, glikol ve benzer yağlama maddeleri 
CH3CI makinaları için uygun değildirler. 
Çünkü bunlar çok fazla nem alır madde
lerdir ve +60°C üstündeki sıcaklıklarda 
CH3CI ile birlikte, paslanma etkisi yapan 
reçineleşme ürünlerinin teşekkülü dolayı
sıyla, zararlı tesir yaparlar. Bunlar, yapış
kan tabakalar halinde kompresörün hare
ketli parçalarının arasına girerler ve bun
ların hareketini tamamen inkıtaa uğratabi
lirler. Hava ile soğutmalı ve sıkıştırma hüc
resinde sıcaklığın +60°C yi aştığı soğutma 
makinalarında bilhassa bu hususa dikkat 
etmelidir. Şayet CH^CI makinalarında asitli 
ve umumiyetle bir m iktar da olsa su ihtiva 
eden yağlar kullanılırsa bakır ve pirinç 
parçalar müteessir olurlar. Bakır tuzları 
meydana gelir ve bunlardan da bakır, e- 
lektrolitik olarak, hareketli demir parçala
rın parlak yüzeylerinde birikir.

Yağ içinde mevcut olan asitler, made
nî yağın rafinasyonundan artaka'an sülfi- 
rikasit rüsubatıdır. Diğer her asitte her ah
valde aynı tesiri gösterebilir. Kompresö
rün hareketli parçalarının hareket yüzey

leri bu durumda bakırla kaplanmış bir gö
rünüşe sahip olurlar.

Yumuşak lehimlemeden sonra lehim
lenmiş kısımların üst yüzeylerinde asit 
muhtevalı lehim suyu yapışıp kalır. Kay
nak edilmiş cihazlar, sıvı toplama kab'arı, 
su soğutmalı kondensatörler, değişik şekil
lerde asitle temizlenirler. Burada da ekse
riya asit kalıntıları kalmaktadır. Lehimlen
miş ve asitle temizlenmiş kısımlar d ikkat
lice su ile yıkanmalı ve en sonunda da ku
rutulmalıdır.

Evvelce S 0 2 ile do'durulmuş bir soğut
ma makinasında CH;iCI kullanılırsa, mutlak 
olarak sudan arî CH:iCI dolduru'masına bil
hassa dikkat etmelidir. Çünkü su ve S 0 2 

kalıntıları sülfirikasit halinde birleşim ya
parlar ve bunun da CH3CI ile birleşmesi 
bakır kaplamasının müsebbibi olur.

Yağın yetersiz yağlama yapması kay
ma yüzeylerinin çok şiddetle ısınmasına 
sebep olur. Bu suretle, klor hidrojen ayrış
ması dolayısiyle, metilklorürün termik bir 
parçalanması husule gelir ki bu da gene 
bir bakır kaplaması meydana getirir.

Bütün bu izahlardan soğutma makina- 
ları için yalnız kusursuz ve uygun bir ya
ğın kullanılması lâzım geldiği hususu mey
dana çıkmaktadır. Demek ki yalnız özel 
bir yağ kullanılabilir.

S0 2 için uygun olan yağ CH3CI için 
uygun değildir. Bunun tersi de doğrudur. 
Lâ'ettayin bir motor veya otomobil yağını 
soğutma makinalarında kullanmak müm
kün değildir.

Yağın, emme hattı vasıtasıyla, buhar- 
laştırıcıdan kompresöre geri şevki çok 
mühimdir. Bir montörün, kusursuz bir yağ 
geri şevkini temin için, emme hattının dö
şenmesinde neleri nazarı dikkate a'acağı 
«Emme hattında yağın ger şevki» kısmın
da tafsilâtlı olarak anlatılacaktır.

CH3CI makinalarında sızdıran kısımlar 
kokuya göre tespit edilemez. Çünkü CH3CI 
hemen hemen kokusuzdur. Sızdırmalar, en 
iyisi sabunlu suyun veya Nekalsolüsyonu-
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nun fırça ile şüphelenilen yere sürüklen
mesiyle tespit edilir. Sürülen yerler sızdırı- 
yorsa kabarcıklar meydana gelir. Bundan 
başka sızdıran yerler dış yüzeylerde mey
dana gelen yağ izlerinden de anlaşılır. 
Çünkü, soğutkan dolaşım devresinin her 
yerinde, yağla karışık CH3CI bulunmakta
dır. Öyle ki, soğutkanla birlikte cüz’i bir 
m iktar yağ da sızdıran yerden dışarı çıkar.

CH3CI çok uçucudur. İçinden S0 2 nin 
çıkıp gidemiyeceği, yapı ma'zemesindeki 
en küçük mesamet bile, CH3CI in sızması
na müsaade etmektedir.

Yapı malzemesi olarak kompresör için 
çok sıkı ve ince taneil perlit dökümü kul
lanılabilir. Bütün bu sebeplerden do'ayı 
tesisin montajını bütün hatların, bağlantı
ların v.s. sızdırmazlıklarına bilhassa dik
kat etmek lâzımdır.

R —12 DICHLORDIFLUORMETHAN 
(CCI*F2) «Freon-12»

Kimyasal ismi Dichlordifluormethan ve 
kimyasal işareti CCUF2 olan R—12 (Fre
on-1 2 ), ideal bir soğutkandan aranan he
men hemen bütün özelliklere sahiptir. 
R =  12 ne zehirli, ne tahriş edici, ne yanıcı 
ve ne de hava ile olan karışımı patlayıcı
dır. R— 1 2  nin, tam belli olmayan fakat hoş 
bir kokusu vardır. Küçük ve büyük soğut
ma makinaları için en uygun bir soğutkan
dır.

R—12, sıvı ve buhar durumunda, renk
sizdir. Bir molekül 1 atom karbon, 2 atom 
klor ve 2 atom flüordan ibarettir. Buna gö
re de kimyasal işareti CCUF2 dir.

Sıhhî zararları mevcut deği'dir. Hattâ 
birkaç saat müddetle % 20 oranında R—12 
havi hava teneffüs edilse bile.. Bu durum 
pratik olarak hiç bir zaman, hattâ bir bo
runun kırılması dolayısıyla doldurulmuş bü
tün soğutkanın akıp gitmesi halinde bi'e 
bir zarar meydana getirmez. Bununla be
raber gözleri sıvı R—12 den muhafaza et
mek lâzımdır. Çünkü burada da CH3CI de 
anlatılan zararlar mevzuubahistir.

Yapı malzemesi aynen CH3CI de oldu
ğu gibidir. Aynı şey contalar için de mute
berdir. Bununla beraber R—12 için saf alü

minyum ve belirli bazı hafif metal alaşım
ları +70°C ye kadar kullanılabilirler.

R—12 ve madenî yağlar birbirleriyle 
tamamen karışırlar. Meselâ benzin ve yağ 
gibi.. Bundan dolayı CH3CI makinalarında- 
ki aynı şartlar burada da mevcuttur. Yağ
lama maddesi olarak CH3C! deki aynı se
bepten dolayı ayar ventili tıkanmaktadır. 
Bundan dolayı R—12 de sistem içine hiç 
bir su girmemesine dikkat etmelidir.

Yağın kompresöre geri şevki, aynen 
CH3CI makinalarındaki, tarzda olur.

R —12 makinalarındaki sızdıran yerler 
CH3CI makinalarında olduğu gibi, sabunlu 
suyun fırça ile sürülmesi veya Nekalso'üs- 
yonu ile aranır. Fakat sızdıran yerler, dışa
rı sızan yağların izleriyle de, belli olur. 
Bundan başka sızdıran yerlerin aranıp bu
lunması için aşağıdaki usul iyi netice ver
mektedir :

Küçük bir ispirto lâmbası yanma için 
lüzumlu havayı lâstik bir hortum vasıtasıy
la emmektedir. Bu hortumun açık ucu sız
dırdığı şüphelenilen yer üzerinde gezdiril
mektedir. Şayet R—12 kaçağı varsa, yan
ma havasıyla birlikte lâmba tarafından e- 
m ilir ve lâmbanın bakırdan yakıcısına sev- 
kedilir. R —12, hemen hemen renksiz olan, 
ispirto alevini açık yeşil renge getirir. Bu 
şekilde en küçük kaçaklar bile bulunabilir. 
Bu usul CH3CI için de uygundur. Fakat a- 
teş alma - veya patlama tehlikesi arzeden 
soğutkanlarla ça’ışan tesislerde, açık ateş 
kullanılması, resmî «Soğutma Tesisleri Ni
zamnamesi» ne göre yasak olduğundan 
CH3CI için tatbik edilmemektedir. R—12 
de çok uçucudur ve en küçük bir mesa
mattan dahi kaçabilir. Bu hususta CH3CI 
makinaları için söylediklerimiz bundan do
layı R —12 için de muteberdir. R—12 nin 
atmosfer basıncındaki kaynama noktası 
^29,8°C dir. Sıvı R —12 —155°C de donar. 
Kritik sıcaklık +111,5°C ve kritik basınç 
ta 41 ata’dır. 1 nu.lı cetvele bakınız!.

R—12 nin sıvılaşma basıncı CH3CI in- 
kinden biraz yüksektir. +20°C de ve 5,78 
ata (manometrede 4,78 atü) da R—12 sıvı 
olur. 2 ve 5 nu.lı cetvellere bakınız!.

44



1 kg. R —12 nin buharlaşma ısısı
— 10°C de 38,00 kcal dir. 5 nu.lı cetvele 
bakınız!.

Sıvının +25°C deki özgül ağırlığı 1,308 
kg. dır. Demek ki bu soğutkan CH.CI den 
oldukça ağırdır. Fakat S0 2 kadar değil. Di
ğer sıcaklıklardaki özgül ağırlıklar 5 nu.lı 
cetvelden alınabilir.

— 10°C deki buharın özgül ağırlığı 
12,740 kg. dır. Buna göre bu buharın 1 m3  ü

— 10°C de 12,740 kg. ağırlıktadır. 5 nu.lı 
cetvelden diğer sıcaklıklardaki buhar öz
gül ağırlıkları alınabilir. R — 12 buharı gö
rüldüğü gibi S0 2 ve CHSCI buharlarından 
çok ağırdır.

1 m3  R — 12 nin, —  10°C buharlaşma 
sıcaklığında ve ayar ventili önündeki 
+  25°C lik sıvı sıcaklığında, soğutma gücü 
382 kcal c(jr. 11 nu.lı cetvele bakınız!. So
ğutma gücü aşağıdaki örneğe göre hesap
lanır :

1 kg. R ^12  nin —10°C de buharlaşma ısısı =  38,00 kcal
+  25°C den 0°C ye sıvı ısısı =  5,75 kcal
0°C den — 10°C ye sıvı ısısı =  2,19 kcal

Böylece kayıp olarak çıkarılacak =  7,94 kcal =  —7,94 kcal
1 kg. R —12 için soğutma gücü olarak kalan =  30,06 kcal
Buharın özgül ağırlığı =  12,74 kg. 1 m3  için 
Buna göre 1 m3  R—12 buharının soğutma gücü :

Buna göre 1 m3  R —  12 buharının soğutma gücü 30.06 x  12,74 =  382 kcal dir.

Bu sayıyı 11 nu.lı cetvelde — 10°C bu
harlaşma sıcaklığı ve +25°C ayar ventili 
önündeki sıcaklıkta (sıvı sıcaklığı) da bu
labiliriz.

— 10°C buharlaşma sıcaklığı ve +25°C 
sıvılaşına sıcaklığında 1 kg. R— 1 2  nin so
ğutma gücü yukardaki hesaba göre 30.06 
kcal dir. (*)

Bu hesap bize S0 2 ve CH3CI den çok 
daha fazla miktarda sıvının devredilmesi 
ve bundan dolayı da ayar ventili ve sıvı

donanım hatları geçişlerinin onlarınkine 
nazaran oldukça büyük olması gerektiğini 
göstermektedir. Bir mukayese olarak şunu 
hemen söyleyelim ki — 10°C/+25°C reji
minde 1 0 0 0  kcal elde etmek için buharlaş- 
tırıcıya beher saatte 12,2 kg. S02, 11,63 kg. 
CH3CI ve 33,3 kg. R— 12 nin püskürtülmesi 
lâzımdır.

R— 1 2  buharının yoğunluğu diğer so
ğutkanlara nazaran çok yüksektir. Şayet 
havanın yoğunluğu 1 . 0 0  le gösterilirse,

(*) 1 kg. soğutkanın belirli buharlaşma ve sıvı laşma (ayar ventili önündeki sıcaklık) sıcaklığı
na göre soğutma gücü şöyle de hesaplanır :
Meselâ soğutkanımız R—12, ayar ventili önündeki sıcaklık +25°C ve buharlaşma sıcak
lığı da —10°C olsun. 5 nu.lı cetvelden:
—10°C de buharın ısı tutumu 1 kg. için =  35.81 kcal
+25°C de ayar ventili önündeki sıvının ısı tutumu 1 kg. için =  —5,75 kcal 
Buharın ısı tutumu olan 35,81 kcal den sıvının ısı tutumu olan 
5,75 kcal yi çıkarırsak 1 kg. buharın buharlaşma ısısını buluruz.
Bu da 30.06 kcal
(Beher kg. için 30.06 kcal olarak bulunur.)
—10°C de 1 m3 buhar 12,74 kg. geldiğine göre 1 m3 buharın ısısı da :
30,06x12,74=382 kcal olarak bulunur.
Bu hesaplara göre saatte 1000 kcal lik bir soğutma gücü elde etmek için :

1 0 0 0

---------=  33,3 kg. R—12 nin beher saatte buharlaştıncıya püskürtülmesi gerekmektedir.
30,06
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R— 12 gazının yoğunluğu 4,18 dir. Halbuki 
aynı şey S0 2 de 2,26 ve CH^CI de 1,78 dir. 
Buharın bu yüksek yoğunluğunun donanım 
hattı kesitleri ve kompresördeki sübapla- 
rın geçişleri için çok mahzurlu tesiri var
dır. Arzulanmıyan basınç kayıplarından 
sakınmak için basma ve emme hatları ve 
bunun gibi kompresörün pistonundaki si
lindir kapağında bulunan levha sübaplar, 
diğer soğutkanlar için olduğundan, çok 
daha büyük olmalıdır. Buharlaştırıcı boru 
kesitleri de mütekabil güçlerde daha bü
yük olmalıdır. Yahut bir buharlaştırıcı yeri
ne iki buharlaştırıcı kullanılabilir. Bu du
rumda her bir buharlaştırıcı bir ayar venti- 
liyle teçhiz edilmeli ve bunların emme hat
ları bir T parçasıyla daha büyük bir emme 
hattına bağlanmalıdır.

R— 12 VE— 22 SOĞUTKANLARI İÇİN
EMME HATTI TAYİNİ

Evvelce emme hatlarının uzunlukları, 
çapları, dirençleri ve gaz hızları hakkında 
pek çok şey yazılmıştır. Fakat soğutma 
mekanisyeni için bunlardan en uygun se
çimi yapmak kolay değildi. Bundan do'ayı 
çizilmiş bulunan 7 nu.lı diyagram, belirli 
emme hattı uzunluklarında, hakiki bakır 
boru çapının tayinine hizmet edecektir. 
Bunun nasıl yapılacağını bir örnekle gös
terelim :

Bir soğutma makinasının gücü — 10°C 
buharlaşma sıcaklığında 4000 kcal ve em
me hattının da 15 m. uzunlukta olduğunu 
kabul edelim. Diyagramın sol tarafındaki 
4000 kcal/h değerinden 15 m. eğrisini ke
sene kadar yatay bir çizgi çekilir. Bu kesit 
noktasından düşey olarak aşağıya inilir. 
Böylece 20 mm. iç çapında yani 22x1 
mm. lik bir bakır boru elde edilir. Şayet iki 
emme hattı kullanılıyorsa kesit noktasın
dan yukarı doğru çıkılır. Buradan, 16x1 
mm. çapında iki hattın lüzumlu olduğu bu
lunur. Bu seçimde, piyasada bulunmayan 
ve kullanılmayan bir boru çapı bulunursa, 
tespit edilen çapa en yakın daha büyük bir 
başka boru seçilir. Burada esas alınan de
ğerler pratik ölçmelerden elde edilmişler
dir.

Boru hatlarındaki dirençlerden zuhur 
edecek boru kayıplarının, ancak % 3 ile 
% 6  arasında olması garanti edilmelidir. 
Gaz hızı 5 m. uzunluktaki bir boruda tak
riben saniyede 15 m. dir. 20 m. uzunlukta
ki bir boruda ise takriben saniyede 7,5 m. 
dir. Makina ister • 5°C de ister — 50°C 
deki bir buharlaşma sıcaklığında çalışsın 
bu bir mesele değildir. Mühim olan emme 
hattının tayininde gücün — 10°C lik norm 
buharlaşma sıcaklığı için kabul edilmiş ol
masıdır.

ÖRNEK:
Bir emtia dondurma odası için tayin 

edilen bir soğutma makinası — 20°C bu
harlaşma sıcaklığında saatte 3200 kcal lik 
bir güç vermektedir. — 10°C buharlaşma 
sıcaklığında ise saatte 6000 kcal lik bir 
güç vermektedir. Bu 6000 kca l/h  lik güç, 
emme hattının tayininde esas alınır.

Soğutma makinasının R— 12 veya 
R— 2 2  (freon 1 2  veya freon 2 2 ) soğutkanı
nı kullanması da mesele değildir. Burada 
da mühim olan gücün — 10°C buharlaşma 
sıcaklığında tayin edilmiş olmasıdır.

Keskin dirsekler, T parçalan ve çok 
küçük el tevkif vanaları büyük dirençler 
meydana getirirler. Bundan dolayı emme 
hatlarında bu gibi parçaları kullanmamak 
lâzımdır. Buna karşılık büyük deve boyun
larının hemen hiç bir tesiri yoktur. Zaten 
bunlar nazarı itibara alınmışlardır.

BASMA HATTI VE KONDENSATÖR
İÇİN BORU ÇAPI
Kompresörden kondensatöre giden 

basma hattı da çok küçük olmamalıdır. 
Çünkü çok küçük basma hattı bir basınç 
yükselmesi meydana getirir. Bu da, daha 
yüksek bir enerji masrafı doğurur. Bununla 
beraber basma hatları emme hatlarına na
zaran daha kısadırlar. Buna göre de bas
ma hattındaki basınç kaybı nispeten küçük
tür. Bundan dolayı basma hatlarını aynı 
güç için emme hattından daha küçük seç
melidir. 17 nu.lı cetvelden 14 mm iç çapın
daki bir borunun bir R— 1 2  makinasında 
basma hattı olarak 8000 kcal ye kadar kul
lanılabileceği görülmektedir. Tabii bu hat
2  m. den fazla değilse.
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Hava ile soğutmalı kondensatörler ek
seriye 8 ,5x10 mm. çapındaki borulardan 
imal edilirler. Bu çaptaki ve 2,5 m. boyun
daki bir boru R— 1 2  soğutkanında bu cet
vele göre takriben 2800 kcal için kullanıla
bilir. Bununla beraber bu güç için, konden- 
satör boruları 2,5 m. den daha uzundur. 
Öyle ki bu durumda iki sıralı bir konden
satör kullanmak gerekir. Bununla beraber 
çok büyük borular ve dolayısıyla küçük 
gaz hızı ısı geçişini ve böylece de gücü 
düşürür.

SIVI HATTI İÇİN BORU ÇAPI

Sıvı toplama kabından ve bunun gibi 
kondensatörden ayar ventiline giden sıvı 
hattının ne kesitte olacağı 17 nu.lı cetvel
den görülmektedir. Fakat R— 1 2  için belirli 
b ir güçteki bu hat CH3CI için olduğundan 
çok daha büyük olacaktır. Soğutkanlar 
izah edilirken sattte 1 0 0 0  kcal üretmek 
için, saatte 11,36 kg. CH3CI ve 33,3 kg. da 
R— 1 2  nin buharlaştırıcıya püskürtülmesi 
gerektiği anlatılmıştı. Buradan da borula^ 
rın iç çapları hesaplanır.

Meselâ 4 mm. çapında olan bir boru 
R— 12 de 2000 kcal için kullanılabilir. Hal
buki aynı borunun CH3CI de 4000 kcal için 
kullanılması mümkündür. 17 nu.lı cetvele 
bakınız!

AYAR VENTİLİ GEÇİŞLERİ

Şimdiye kadarki izahlardan ayar ven
tillerinin makina gücüne uyması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Hiç şüphesiz, meselâ 2 
mm. meme çapı olan bir ventilin, ancak 
belirli bir miktarda sıvının geçişine müsa
ade edebileceği tabiidir. Fakat bu ventilin 
gücü, kondensatör basıncı ile buharlaştırı- 
cı basıncından meydana gelen, basınç far
kına bağlıdır. Basınç farkı nekadar büyük
se ventil deliğinden okadar fazla sıvı ak
makta ve bu da daha fazla bir güç meyda
na getirmektedir.

Yukarda söylendiği gibi ayar ventili 
önünde ve ardındaki basınç bir ayar ven- 
tilinin gücü için esas alınmaktadır. Fakat 
bu basınç farkı da buharlaştırıcı ve kon

densatör basınçlarına ve kullanılmakta o- 
lan soğutkana göre daha büyük veya da
ha küçük olabilmektedir. Meselâ oturma 
odasının soğutulmasında buharlaşma sı
caklığı 0°C olabilir. Fakat eğer bir yiyecek 
dondurma makinasında mevzuubahis ise, 
bu, — 30°C olabilir. 0°C de R— 12 nin bu
harlaşma basıncı 3,14 ata ve — 34°C de de 
1,023 ata dır. Bu durumda, her iki hal için 
2 , 1  atmosferlik bir basınç farkı var demek
tir. Kondensatördeki basınç ta, hava veya 
su ile soğutmalı bir kondensatör olmasına 
göre, büyük değişiklikler gösterir. Su ile 
soğutmalı bir kondensatörde basıncın me
selâ takriben 7,00 ata olarak kabul edile
bilmesine rağmen hava ile soğutmalı bir 
kondensatörde basınç 9,00 ata olabilir. 
Buna göre su ile soğutmalı bir R— 12 so
ğutma makinasında ve 0°C lik bir buhar
laşma sıcaklığında sıvılaşına ve buharlaş
ma arasındaki basınç fa rk ı :

7,00 —  3,14 =  3,86 yuvarlak olarak 3,9 
atmosfer olmaktadır. Aynı makinada fakat 
hava ile soğutmalı kondensatörde ve 
— 30°C lıik buharlaşma sıcaklığında basınç 
farkı :

9,00— 1,023 =  yuvarlak olarak 8,0 at
mosferdir.

Bu izahattan, 8,0 atmosferlik basınç 
farkında 3,9 atmosferlik basınç farkına 
nazaran, ayar ventili ağzından daha fazla 
soğutkan akmakta olduğu görülmektedir. 
Bununla paralel olarak ta ventilden alına
bilecek güç daha fazla olur. Buharlaştırıcı 
gücünün her iki makinada 3000 kcal oldu
ğu ve bir ayar ventilinin 8 , 0  atmosferlik 
basınç farkında 3000 kcal ye kâfi ge'eceği 
kabul edilirse, sadece 3,9 atmosferlik ba
sınç farkında daha büyük bir ayar ventili
nin kullanılması gerektiği hususu gayet a- 
çık olarak anlaşılabilir.

Bu sebeple ayar ventillerinin seçilişin
de bu noktaya çok diıkkat etmelidir.

SIVI HATTINDAKİ BASINÇ KAYBI

Bununla beraber basınç farkını ve do
layısıyla ayar ventillerinin gücünü azaltan 
bir keyfiyet daha vardır. Hattâ bazı özel
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durumlarda bu basınç farkı o derece aza
lır ki artık.ayar ventilinden hiç bir sıvı ak
maz. Çünkü bu halde çok cüz’ i bir basınç 
farkı mevcuttur. Bunu bir örnekle göste
relim :

ÖRNEK:
Su ile soğutmalı ve bu soğutma suyu 

soğuk olan bir kondensatörü havi R— 1 2  

soğutma makinasının kondensatör basın
cı 5,5 ata'dır. Buharlaşma sıcaklığı — 5°C 
dıiır. Bu da 2,65 ata lık bir buharlaştırıcı ba
sıncına tekabül etmektedir. Bu duruma gö
re basınç farkı 2,85 atmosferdir. Fakat bu
rada olağanüstü bir hal olarak, bu tesisin 
buharlaştırıcısının makina ile kondensatör- 
den 15 m. yüksekte bulunduğu kabul edil
sin. Demek ki R— 12 sıvısını kondensatör- 
den buharlaştırıcı yanındaki ayar ventiline 
götüren hat 15 m. uzunlukta bulunmakta, 
bu da 15 m. yükseklikte bir sıvı sütununa 
tekabül etmektedir.

Okuyucu «Hava Boşluğu veya Vakum» 
bahsinden 1 0  m. lik bir su sütunun 1 atm 
lik bir basınç meydana getireceğini b il
mektedir. R— 1 2  sıvısı sudan takriben 1,3 
defa daha ağır olduğundan, bu sıvı sütunu, 
sıvı toplama kabındaki veya kondensatör- 
deki sıvıya :

1,3 X 1,5 =  1,95 atm 
bir basınç yapmaktadır. Buna göre, bu- 
harlaştırıcı kondensatörden 15 m. yüksek
te bulunduğundan 1,95 atm basınç kay
bolmaktadır. Şayet buharlaştırıcı ve kon
densatör aynı yükseklikte bulunsaydılar 
2,85 atm mevcut olurdu. Bu 2,85 atm den 
şimdi 1,95 atm i çıkarmak gerekiyor. Öy'e 
ki elde ancak 0,9 atm lik bir basınç farkı 
kalmaktadır. Bu basınç farkı çok küçük
tü r ve dolayısıyla ayar ventilifideki akış 
miktarı hemen hemen sıfıra eşit olur.

Şu halde meselâ altı katlı bir evin 
mutfak buzdolaplarını evin bodrumunda

kurulan su He soğutmalı bir R— 12 maki- 
nasıyla soğutmak mümkün değildir. Çün
kü ayar ventili içinden, en yüksek noktada 
yerleştirilmiş bulunan buzdolaplarına hiç 
bir soğutkan sıvısı gitmemektedir. Böyle 
bir durumda makina veya hiç olmazsa 
kondensatör en üst katta kurulmalı idi. Bu 
vesile ile şu hususa işaret edelim : Kon
densatör muhakkak kompresörle aynı şa
si üzerinde bulunmaya mecbur değildir. 
Nasıl ki buharlaştırıcı makmadan uzak o- 
lan soğuk oda içine kuruluyorsa, konden
satör de herhangi bir odaya hattâ bina dı
şına kurulabilir. Bu sonuncu bi<lhassa bü
yük tesislerde hava ile soğutmalı konden- 
satörler için faydalıdır. «Hava ile veya su 
ile soğutmalı kondensatör» kısmına bakı
nız!

Bu olağanüstü örnek, bir tesisin ku
sursuz olarak vazifesini ifa etmesi icabe- 
diyorsa, ayar ventillerinin seçiminde bir 
çok hususların düşünülmesi gerektiğini 
göstermektedir. CH3CI soğutkanında kon- 
densatörle buharlaştırıcı arasındaki yük
seklik farkı pek öyle mahzurlu olarak gö- 
rülmüyorsa da, (çünkü sıvı daha hafiftir) 
buharlaştırıcı kondensatör üzerinde olduk
ça yüksekte kurulmuşsa, sıvı hattında bir 
basınç kaybını hesaba katmak lâzımdır.

Her 10 m. düşey sıvı hattındaki basınç 
kaybı:

CH3CI de =  0,9 atm
R— 12 de = 1 ,3  atm dir.
Bu rakamlar, 10 m. yükseklikteki bir 

sıvı hattının nekadar bir basınç kaybı 
verdiğinin bilinmesi istenirse, tereddütsüz, 
basınç kaybı hesabı için sıvı akışkanın öz
gül ağırlığının alınabileceğini göstermek
tedir. Yukarda zikredilen 0,9 ve 1,3 sayıla
rı aynı zamanda da örnek olarak verilen 
soğutkanların özgül ağırlıklarıdır.

(Devamı var)
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