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TÜRKİYE'DE TATLI SU BALIKLARI 
TATLI SU LEVREK BALIKLARI

Y azan : E. K oram iral
Şeref KARAPINAR 

TATLISU LEVREĞİ

Familya : Percidae 
Spesi : Perca fluviatilis 
İngilizce adı : Perch 
Fransızca adı : Perche 
Almanca adı : B arsch 
M ahalli isim leri : Mavi levrek, Sarı 

levrek.

Deniz levreği familyasından Avrupa 
kıtasının hem en her tarafına yayılmış b ir 
ta tlısu  balığıdır. Kuzey ve Kuzeybatı Ana- 
doluda, Karadeniz sahil gölleriyle çekme
ce ve terkos ve Sapanca göllerinde çok 
bulunur. Nehir m ansaplanndaki az tuzlu 
acı su larda da yaşayabilir.

Renk ve şekil itibariyle deniz levreğini 
andırırsada başı sivri ve daha ufak, vü
cudu oval ve daha geniş, sırtında genişli
ğine ebrûları vardır. Vücudu yandan yas
sılaşm ış olup sırtı kavislidir ve o rta  bü
yüklükte beyzi ktenoit pullarla kaplıdır. 
Yan çizgisi karm  yüzgecine kadar uzanır 
ve sırtın ın  inhinasını takip ederek düşük
lük gösterir. îk i s ırt yüzgeci birbirine bi
tişik olup ön yüzgeç daha yüksektir. Anal 
yüzgeci kısadır ve öndeki iki şuâı diken
lidir. Solungaç kapakları çelik gibi sert 
olup uzun b ir kemik ile nihayet bulm ak
tadır. Alt çenesinin iki yanlarında birer, 
ü s t çenesinin iki yanlarında ikişer sıra 
ufak ve sivri dişleri vardır. Ayrıca alt çe
nenin ön kısm ında iki, ü st çenenin ön 
kısm ında dört büyük dişi vardır. K uyru
ğu hafif çatallıdır.

Yavaş büyüyen balıklar olup norm al 
olarak 30-60 s /m  boyunda ve 1-3 kilo 
ağırlıkta olurlar. N adiren 7-8 kilo gelen
leri avlanm aktadır. Dünya rekoru  Avru
pa sularında avlanan 12 kiloluk b ir  fe rt
tedir.

Renkleri, başta  ve s ır tta  yeşilimsi gri, 
yanlarda açık gri ve karında beyazdır. 
V ucutlarm da sırttan  yanlara doğru geniş
liğine uzanan 3-5 tane esm er ban t var
dır. B unlar balığın yaşadığı çevreye göre 
yeşilimsi veya sarım sı renklerle yanlara 
doğru uzanır. Yüzgeçler b irbirinden fark 
lı güzel renkler taşırlar. Birinci s ır t yüz
geci gri olup ucunda siyah b ir leke vardır. 
İkinci s ırt yüzgeci yeşilimsi sarıdır. Gö
ğüs yüzgeçleri sarı diğer yüzgeçleri k ır
mızıdır. Hepsinin üzerinde siyah benek
ler vardır. Küçük fertlerde renkler bü
yüklere nazaran daha açık olduğundan 
hâreler daha bâriz görülür. Gözlerinin 
rengi altın sarısıdır.

Durgun, derin ve zemini kum  veya 
çakıl olan sularda yaşarlar. Bazen akın
tılı sularda da görülürler. Küçük fertler 
ufak sürüler halinde yüzeye yakın, bü
yükler ise derin sularda tek başlarına do
laşırlar. Genellikle yerleştikleri suları 
terketm ezler. Kış aylarında derin sulara 
çekilir yaz aylarında ürem e ve beslenm e 
için sığ sulara göç ederler. Çok süratli yü
zerler. Bunlar da diğer familya akraba
ları gibi ürkek hayvanlar olup fırtınalı 
havalarda şimşek ve gök gürültüsünden 
korkarak  derinlere kaçarlar veya sazlık
lar arasına saklanırlar.
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B unlar da karnivor ve yırtıcı hayvan
lar olup özellikle balıklarla beslenirler.

Üreme mevsimi ilkbahardır. M art
tan  hazirana kadar devam eder. 3 yaşın
da ergin çağa ulaşırlar. Y um urtaları el
yaf lıdır. 2-4 s /m  boyunda birb irine yapı
şık b ir kurdele veklinde hafif akıntılı su
larda sahile yakın su bitkilerine taşlara  
veya su içinde yüzen ağaç kütüklerine 
yapıştırırlar. Vücut ağırlıklarının kilosu 
başm a 100.000 yum urta yaptıklarından 
bazı fertlerin  b ir milyona yakın yum ur
ta  yaptığı vâkidir. Kuluçka m üddeti iki 
üç hafta devam eder.

Tatlısu levreği ilkbahar ve sonbahar 
aylarında çeşitli ağlarla ve olta ile avla
nır. Olta ile avı kolaydır. Yem olarak 
gübre böceği veya özellikle kerevit ayağı 
kullanılır.

Bu balığm dikenleri zehirli olduğun
dan balığı iğneden çıkarırken çok dikkat
li olm ak lazımdır. Zehiri şiddetli değilse- 
de yarayı birkaç saat sızlatır, sonra ge
çer.

Tatlı su levreği sudan çıktıktan son
ra  birkaç saat yaşayabildikleri için ıslak 
otlar içine konarak bir gölden diğerine 
canlı olarak nakledilebilirler.

Tatlısu balıkları içinde besin değeri 
yüksek olan m akbul balıklardandır. E ti 
çok lezzetli olduğundan Fransızlar bu  ba
lığa (Tatlısu kekliği) adım verm işlerdir. 
Filhakika, sıkı, beyaz, az kılçıklı ve haz
mı kolay olan eti en m akbul deniz balık
ları ayarında kabul edilm ektedir. Ancak 
balığı ayıklarken solungaç kapaklarının 
ucundaki düğmeye, pullarına, s ırt ve anal 
yüzgeçlerindeki dikenlere çok dikkat et
mek lazımdır. Çünki ayıklayanm ellerini 
yaralarsa zehirlenm iş gibi şiddetli sancı
la r yapar. En iyi ayıklama şekli balığı 
evvela kaynar suya batırm alı, kafa kısmı 
b ir bıçakla arkaya doğru yarılarak deri
si tulum  çıkarüm alıdır.

Tatlısu levreğinin yum urtalarından 
m akbul b ir  kırm ızı havyar üretilm ekte
dir.

Balıkçılar Tatlısu levreği (Perca) ile 
Sudak balığını (Lucioperca) ayırt etm e
den Levrek adı ile satarlar. Aslında aynı 
familyaya bağlı olan bu  iki balığın eti lez
zet itibariyle b irbirinden farksızdır.

Bu balığında fileto çıkarılarak ya
pılan tavası, limon soslu veya mayonezli 
haşlam ası ve çorbası aynı nefasette olur.

E T  v e  B A L I K  K U R U M U

ET KOMBİNALARI ve SOĞUK DEPOLARI 

İLE HALKIN HİZMETİNDEDİR
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ET MAMULLERİNİN KALİTE KONTROLÜ KONUSUNDA 
YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN 

AKSAK YÖNLERİ

Ülkemizde et ve sakata t’tan  üretilen 
m am üller son derece sınırlı olup; pastır
ma, salam, sosis, sucuk kavurm a, et kon
serveleri, jele işkembe füme dil, beyin 
ve karaciğer konserveleri olm ak üzere 
birkaç kalemle ifade edilecek kadar az
dır. Oysa ki Avrupa ülkelerinde bugün 
200-250 çeşit et m am ulü üretilm ek sure
tiyle halkın yeterli ve dengeli beslenm e
sine olum lu katkılar sağlanm aktadır. 
Ülkemiz ile sözü edilen bu ülkeler ara
sındaki değişkenlik daha çok gelenek ve 
görenekler, dinî inançlar, teknolojik ye
tersizlikler ve kü ltü r afrklarm dan kay
naklanm aktadır.

Türkiyede otokontrol sistem i bulun
mayan resm i sektörle özel kuruluşların  
m am ullerinin kalite kontrolleri gerektiği 
ölçüde yapılam am aktadır. Bunun neden
lerini şöylece sıralam ak m üm kündür.

1 — Gıda kontrolü konusunda birin 
ci derecede sorum lu ve yetkili bulunan 
Sağlık ve Sosyal Yardım  Bakanlığına 
bağlı bölge laboratuvarları ile belediye 
laboratuvarlarınm  yetersizliği,

2 — Gıda num unesi alm a ve labora- 
tuvara sevketme konusunda yetişmiş ve 
yeterli sayıda personelin bulunmayışı,

3 — Gıda K ontrol işlemlerinin mev
zuat uyarınca çeşitli kuruluşlara dağıtıl
mış bulunm ası.

Ülkemizde etkin b ir gıda kontrolü
nün yapılamayışı aşağıdaki olumsuz so
nuçları doğurm aktadır.

ADNAN AYDIN
Uzman V eteriner Hekim

1 — Gıdaların sağlık açısından sakın
calı olm asına ve kalitesiz üretim in sürdü
rülm esine yol açm aktadır.

2 — Tüketicilerin taklit ve tağşiş 
edilmiş gıdaları satın  alm aları suretiyle 
aldanm alarına neden olm aktadır.

3 — Esasen yetersiz olan beslenme 
sorununu daha da karm aşık hale getir
m ektedir.

4 — Dış ticaret saygınlığımızın zede

lenmesine yol açm aktadır.
Türkiyede hayvansal protein tüketi

m inin yetersiz olduğu ötedenberi bilinen 
ve tekrarlanan  b ir gerçektir. Kalitesiz et 
m am ülleri üretim i esasen dengesiz bulu
nan beslenmemizze olumsuz yönde etki 
eden b ir fak tör olarak karşım ıza çıkm ak
ta, özellikle hijyenik şartlarla  bağdaşm a
yan b ir üretim  sistem i uygulaması halk 
sağlığına zarar verm ektedir.

Diğer gıdalarda olduğu gibi et ma- 
m üllerinin laboratuvar kontrollerinde de 
k riter olarak Gıda M addeleri Tüzüğü ile 
uygulanması zorunlu standartlar esas ola
rak  kabul edilmekte ise de Gıda Mevzua
tımız günün koşullarına uygun nitelikte 
bulunm adığından uygulamada bazı ak
saklıkların doğmasına yol açm aktadır. 
Gıda M addeleri Tüzüğümüzün 180 nci 
maddesinin b bendi, içinde bakteri ü re
miş olan et m am üllerini sağlığa zararlı 
saym akta olduğundan b ir kısım  iyi ni
yetli üreticileri dahi sorum lu durum a 
düşürm ektedir.
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Konservede olduğu gibi üretim  saf
hasında sterilizasyon işlemi uygulanma
mış et m am ullerinin steril b ir besin m ad
desi olarak düşünülm esi son derece yan
lış b ir yargı olduğundan gıda tüzüğümüz
de şarküteri ü rünleri için böyle b ir hük
m ün bulunm ası p ratik te  b ir çok sürtüş
m elere yol açm aktadır.

Bilindiği üzere et ve m am ullerinin 
kendine özgü b ir m ikroflorası m evcuttur. 
Sucuk, pastırm a, sosis ve salam  gibi yarı 
konserve edilmiş ürünlerde bu  m ikroor
ganizmaların tam am en yok edilmesi, uy
gulanan teknolojik sistem de düşünüle
mez. Sucuğun olgunlaşma safhası esasen 
b ir dizi bakteriyel etkinliğe bağlı olarak 
gelişmekte, keza m am üllere ilave edilen 
b ir kısım  katkı m addelerinin değeri bi- 
yoşimik olaylara bağlı b ir şekilde istenen 
düzeye ulaşm aktadır.

Elbetteki toksik ve patojen  m ikroor
ganizmaların gıda m addelerinde bulun
m alarını önleyici hüküm lerin gıda mev
zuatına konm ası sağlık açısından zorun
ludur. Ancak yasaklam anın her çeşit mik- 
roorganizm i içerecek şekilde düzenlenme
si günün şartlarına ve teknolojik koşul
lara  uygun düşmediğinden sakıncalı so
nuçlar doğurm aktadır.

Bilimsel araştırm a sonuçlarına göre 
yarı konserve edilmiş gıda m addelerinde 
bulunm asına m üsaade edilebilecek m ik
roorganizm aların m iktarları üzerinde çe
şitli görüşler ortaya atılm ış bulunm ak
tadır.

Bir kısım  araştırıc ılar sucuk ve ben
zerlerinin beher gram ında enterekokların 
sayısının 5000 in altında bulunm asına 
m üsaade edilmesi gerektiğini ileri sü r
m ektedirler. B ir başka araştırıcı gıdala
rın  beher gram ında 100.000 den fazla en- 
terekok bulunduğu taktirde sağlık için 
zararlı sayılacağını ileri sürm üş bulun
m aktadır. Bundan çıkarılan sonuç; şar
küteri ürünlerinde ancak belli b ir düzey
den fazla enterekok bulunm ası sağlık açı
sından sakıncalar doğurabileceğidir, 
m n değeri karşılığında b ir m am ül satın

Koliform grup bakterilerin  sucuk 
ham  maddesinin norm al florasına dahil 
olduğu bilinm ektedir. Ancak bu m ikroor
ganizmalar ferm ente sucukların olgun
laşm a safhasının sonunda ortam ın pH  se
viyesinde oluşan değişimle ilgili olarak 
ortadan kalkm aktadır.

Gıda M addeleri tüzüğümüzde şarkü
teri ürünlerinin kimyasal kompozisyon
ları hakkında yeterli k riterler bulunm a
m aktadır. Nitekim 170 nci maddesindeki 
pastırm alarda ru tubet m iktarı % 40 ı ge
çemez hükm ünün dışında bu m amül için 
başka kayıt bulunm am aktadır. Ayrıca 171 
nci maddede sucuklar için safi et m ikta
rı % 60 dan aşağı, yağ m iktarı % 40 dan 
fazla olmayacak, ru tubet m iktarı % 40 ı 
geçmeyecek hükm ü bulunm aktadır. İçe
risine belirtilen nisbetten fazla yağ konul
m uş sucuklar (Çok yağlı sucuk) etiketi 
altında satılabilir denmekte, salam  ve so
sisler için ise tüzükte bu konuda b ir k ri
te r bulunm am aktadır.

Bu durum  yine büyük b ir boşluk ni
teliğinde olup, mevcut hüküm ler ise tu 
tarlı bulunm am aktadır.

Gıda Tüzüğümüzdeki «safi et» deyi
mi yerine m amülde bulunm ası istenen e t’e 
bağlı protein  değerinin alt sım rı yazılma
lıdır. Bilindiği üzere çeşitli bağ dokula
rın  bünyesinde de azotlu bileşikler bu
lunm aktadır. Bu nedenle to tal olarak 
saptanacak azot değerinden protein de
ğerine geçiş, m am ul ham m addesinin ka
litesi hakkında b ir fikir verm ekten uzak 
olacağı göz önüne alınarak, çeşitli yön
tem lerle bulunm ası m üm kün olan bağ do
ku protein değerinin to tal proteinden dü
şülmesi suretiyle bulunacak değer esas 
kabul edilmelidir.

Şarküteri ürünlerinde istendiği tak
dirde yeterli k riterler konm ak suretiyle 
kalitelendirm e yöntemine gitmek te m üm 
kündür. Ancak bunun için de geniş kap
samlı araştırm a yapılması gerekm ekte
dir. Bu durum  gerçekleştiği zam an tüke
ticinin aldanm ası önlenecek ve parası- 
alması sağlanacaktır.
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E t m am üllerine ilave edilmesi tek
noloji gereği olan katkı m addelerinin çe
şitleri ve konm ası gereken değerler üze
rinde de yeni çalışm alar yapılm asında 
yarar görülm ektedir. Bilindiği üzere dün
ya sağlık teşkilatının organizasyonu ile 
yürütülen Gıda Kodeksi çalışm aları sü r
dürülm ekte, katkı m addeleri ve sınırları 
üzerinde titizlikle durulm aktadır. Bugün 
bazı katkı m addelerinin sağlık yönünden 
sakıncalı oldukları saptanm ış bulundu
ğundan ya tam am en terkedilm ekte ya da 
toksik olmayan dozlar nisbetinde ilave
sine m üsaade edilm ektedir. N itrat ve Nit- 
r it konusunda Gıda M addeleri Tüzüğü
müzde 1952 ve 1956 yıllarında yapılmış 
olan değişiklikler de bununla ilgilidir.

E t m am üllerinin bünyesinde buluna
bilen saprofit bakterilerin  ü rünün dayan
m a gücünü b ir ölçüde azaltan etken ol
duğu, diğer ta raftan  esasen steril b ir  et 
üretim inin m üm kün olamıyacağı gerçeği 
göz önüne alınm ak suretiyle bizim de ül
ke koşullarm a göre m ikrobiyolojik stan
dartla r getmriem iz gerekm ektedir. Ayrı
ca bugün için ilmi gerçeklere uymayan 
kimyasal kriterlerim izde gerekli değişik
likleri yapm ak suretiyle daha kaliteli b ir 
m am ül üretim ine geçmemiz sağlanacak
tır.

Halkın m utluluğunu sağlam anın en 
başta gelen koşulu onun sağlığını koru
m ak olduğu bilincine vararak devletin bu 
konudaki sorum luluğunu üstlenm esini 
beklemek her vatandaşın hakkıdır.

H A Y V A N C I L I K
ve

B E S İ C İ L İ K T E

ET ve BALIK KURUMU
S İ Z İ N L E D İ R



SOĞUK DEPOLARDA PERSONEL 
Giderleri Genellemesi

E ndüstri dışından gelen sorunlardan 
genellik kazananı, belleğimiz içerisinde- 
kilerin anım sanm ası halinde;

«Bir Soğuk Depo’nun Yıllık Personel

gideri ne olmalıdır.» şeklindeki olanları
nın çoğunluk sayıda oluşturduğu söylene
bilin.

Bugün bile çoğu kez Ekonom ik Pro
je veya Fizibilite E tüdü yapm ak üzere be
lirgin b ir görev ile yüküm lü ve yetkili 
kılman kim seler gene, çoğu kez bu  soru
yu K urum  Dışından K urum um uza dolaylı 
olarak bizlere iletirler, bizdende herkes 
elinden geldiğince yardım cı olur.

Ancak ne varki her örnek fizibilite 
raporunda birbirin i tutm az Personel gi
derlerinin gerçeği yansıtm am ası nedeniy
le hatalı ve aldatıcı sonuçlar genel uygu
lam a ve yatırım  sonrasını etkiliyeceği gi
bi bu  endüstride yeni yatırım  olgusunu 
oluşturanlar için kendilerine b ir yol ara
m ada veya başka b ir deyimle kendilerini 
kontrol edebilmede çaresizlik getireceği 
gerek bilinm ekte gerek izlenmektedir.

Hele, yabancı kaynaktan sağlanmış 
veya Ülke dışından getirilm iş fizibilite 
etüdleri sayısal değerlerinin Türk Lirası’- 
na çevrilen yabancı para birim lerine da
yalı personel giderlerine göre oluşturulan 
projeler ise sadece yetersiz değil, komik 
b ir görünüm  alm aktadır.

Yazan : E rsul SUNER
E.B.K. Baş Müşavir

Anlattıklarımız; bizim bu  endüstride 
tanık olduğumuz olaylar ve ister istemez 
bu olaylara bağlı olarak yaptığımız yo
rum lardır.

Eleştirm ek ve yorum  yapm ak ger
çekte kolay b ir iş olm am akla beraber; 
eleştirilen ve yorum lanan herhangi b ir 
işi yapabilm ekten daha kolay olsa gerek. 
Dilerseniz biz daha zor olanını denemek 
üzere seçim yaptığımız takdirde bu konu
da birbirim ize yardım cı olmamız geçer
liliğini duymamız hiç şüphe yokki doğal
dır. Bu anlayışımız içinde bizlerde, siz- 
lerden b ir şeyler öğrenebilirsek ayni şe
kilde hiç şüphe yokki hatalı hareket veya 
yanılgılı değerlendirimlerimizin °/o değe
ri azalacaktır.

Genellikle telefonla bizden Soğuk De
po projesi hazırlıklarından bahisle per
sonel giderlerinin ne olması gerektiğini 
so rar ve hem en dikkat buyurun buraya, 
öneri değil cevap beklerler ve derhal ek
lerler, tek b ir rakam  söyle yeter derler...

Sizde olsanız elbetteki sorm ak zo
runda kalırsınız... Bey’efendi, Hanım e
fendi duracağınız Soğuk Depo nekadar 
(m 2) yüzölçüsünde, tavan yüksekliği kaç 
(m ) olarak belirlendi. Yeni şeyler işiti- 
yorm uşcasm a bu  karşı sorularınız karşı- 
tarafı üzer, kırgınlık veya dargınlığını 
saklam aya çalışırken tek ra r ekler «ca
nım tek b ir rakam  olarak istedik» der
ler... bu böyle sürer gider sonunda sen 
öyle söylemiştin derler.
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ET VE BALIK KURUMU

İSTATİSTİK DEĞELER DEĞERLENDİRME TABLOSU

X Y XY X Y
1 500 670 000 335 000 000 250 000 448 900 X 10°
2 300 610 000 183 000 000 90 000 372 100X 10°
3 450 520 000 234 000 (T00 202 500 270 400 X 10G
4 170 730 000 124 100 000 28 900 532 900 X 10(i
5 340 725 000 246 500 000 115 600 525 625 X 10,!
6 2270 3300 000 7491 000 000 5062 500 10890 000X 10°

X =  672 Y =  1092 500 8613 600 000 5749 500 13039 925 X 10°

sx sy
£xy —

byx = ------------------------ --- ----------------------------------------- = -----------------------=  1498
n 8 613 600 00—1 435 600 00 7 178 000 000

(2x)3 5 749 500 — 958 250 4 791 250
£x

n

zx2 y
2 x y ------------- 7 178 000 000 7 178X10»

sy :

n

(2y )3 13039925X10® — 2173321X106 10 866 60X104
bxy = ------------------------ --- ----------------------------------------- - =  --------------------- -- 6.6X10-'

n

Y -- 3,1 +  byx X
Y — byx X = ax = 1 092 500 — 1498 672 =  — 85844
Y =  — 85 844 +  1498 X

=  &2 +  b xy Y
— bxy Y =  a, =  672 — 6.6 X 10-4 X  1 092 500 =  — 49.05 
=  — 49 — 6.6 X 10-4 Y

99.4
r2 =  byx bxy ±  r  =  1498X 6.6X 10^ =  9886.8 X 10~4 =  99.4 X 10 3 =  ---------=  1.00

10a
±  r =  1



Düşündüm ve taşındım , güven sın ır
larını vermek kaydıyla b ir Soğuk Depo
nun tüm  personel giderlerini tek b ir for
mül ile açıklıyayım ve bu form ülü açık
layan yöntemide sunayım dedim. Bundan 
böyle kim  dilerse bu konu dergimizin şu 
sayısında var, dilerseniz, beğenirseniz lüt
fen yararlanın, benim  bilebileceğim bu 
kadar eğer sizinde bu  konuda bize vere
bileceğiniz bilgi varsa bizide bilgüendirin 
diyerek doğrusu işleri kolayca bağlamayı 
düşündüm .

Gp =  fax l0 2 (0.25 S-15)
: Toplam personel giderleri 

S : Depolama alanı 
fa Asgari yevmiye 

(Yasal Gündelik)

Form ülün uygulanabilirlik s ın ırlan  
(güven sın ırlan ) aşağıda aynca gösteril

il : Tavan Yüksekliği 
s : Depolama Alanı 

İşletm e Tipi

yukarıda gösterildiği şekilde olduğunda 
kolaylıkla elde edilebilir. Güven sın ırlan  
dışına çıkıldığında sapm alar büyüyeceğin
den yanılgılı sonuçlara doğru yakınsak 
değerlerden de anlaşılm ış olur.

Gerçekte sunulm uş form ülde göste
rildiği gibi

2 . 5 m < h <  6.5 m

S <  250 m 2

olması gerekli bulunm aktadır.

Örneğin tavan yüksekliği h = 4  m  ve 
depolam a alanı S =  400 m 2 olarak Plân
lanmış b ir soğuk depo için Çift Rejimli 
işletme tipi seçildiği takdirde bu projenin 
toplam  personel giderleri yıllık olarak

Gj, =  110xl02 (0.25x400-15)

Gp =  935 000,— TL/sene

Bunca sözden sonra konu ile ilgili 
olarak «Soğuk Depolarda Personel Gider
leri Genellemesi» başlığı altında özetle
nen görüşlerin değerlendirilmesine geçe
lim.

Projelendirilm esi düşünülen veya 
plânlanan Soğuk Deponun yıllık tüm  per
sonel giderlerini aşağıda verilen form ül 
ile yakınsak olarak saptayabiliriz.

(TL/sene)
(m2)
(TL/Gtin)

m iştir. Bu form ül ile gerçeğe yakın de
ğerler

(2.5 m  -f- 6.5 m)
(En az 250 m)
(Çift Rejimli)

bulunacaktır. Görüldüğü gibi h, S değer
leri yanısıra çift rejim li işletme tipinde
ki proje seçenekli oluşu nedeniyle güven 
s ın ırlan  içinde kalınm ış olunm aktadır. 
K uruluş yerinin (Site Selection) belirlen
diği bölgede geçerli ve yasal olarak belir
lenmiş Asgari Gündelik olup örneğin 110.- 
TL/Gün yerine 60,- TL/Gün olduğu tak
dirde;

Gp =  60xl02 ( 0.25x400-15)
Gp =  510 000,— TL/sene olarak be

lirlenm iş olm aktadır.

Böylece proje ön planlam alarında veya 
yakınsak yaklaşım larda, fizibilite etüd- 
leri ilgili bölüm  hesaplam alarınm  kontro- 
lunda yeterli b ir beceri belirlenm iş ve ve
rilm iş form ül ile kazanılmış olm aktadır.
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ET VE BALIK KURUMU 
SOĞUK DEPOLAR

— 1977 yılı Personel Giderleri —

Amasya : 665.172.—

Erzincan : 609.645.—

K astam onu : 517.504.—

M arm ara : 730.286.—

Sam sun : 2.627.522.—

Sinop : 725.287 —

Beşiktaş

Trabzon : 26.419.862.—

H aydarpaşa : 15.402.456.—

İskenderun : 2.511.068.—

M ersin : 3.277.429.—

Yasal ve kuruluş yeri bölgesi için ge
çerli Asgari Gündelik form ülün uygulan- 
yacak olmakla, en önemli güncelliği sü
rekli olacaktır.

Uygulamalı İsta tistik  M etodlarm a gö- 
dığı zam anlam a içerisindeki değerini taşı- 
re  hazırlanm ış bu  form ülün geçerlik de
ğerinin kontrol edilebilmesi için Regres- 
yon Denkleminin hazırlanm ası ve K ore
lasyon değerinin kontrolü yönteminde iz
lenen yol ayrıca verilm iştir.

Konunun ilgililerine daha doğru b ir 
anlatım la konu ile ilgileneceklere, karşı
laştırm alı b ir olanağın sağlanm asında ay
rıca gözetilmiştir. Dergideki yerimizde 
olanaklarım ızı kullanabilme olasılıkları

gerçekleştiği sürece toplam  gider kompo- 
nentlerini sırasıyle sunacak olm akla mal- 
oluş analizleri için oluşturm uş bulundu
ğumuz form ülasyona dayalı çözümleri 
açıklayacağız.

Ümit etm ekteyim ki gelecekteki p lân
lam alar daha kolay en önemlisi en ger
çekçi b ir biçimde neticelendirilm iş ola
caktır.

L İ T E R A T Ü R
DÜZGÜNEŞ, Orhan Prof. Dr. - Ankara Ziraat 
Fakültesi — Bilimsel Araştırmalar İstatistik 

Prensipleri ve Metodları.

KESİCİ, Tahsin. Prof. Dr. — Ankara Ziraat 
Fakültesi — İstatistik Ders Notları.

TAYLOR, Paul — DUNNING, Don — STATIS 
TICS FOR BUSINESS.

ÖZTÜRK, Aydın. Doçent Dr. — Ege Üniversite 
si — Tarım Biyoloji ve Sağlık Bilimlerinde 

Uygulamalı İstatistik.

SUNER, Ersuralp — Ankara Devlet Mimarlık 
ve Mühendislik Akademisi öğretim Üyesi — 

Yeni bir İstatistik Değerlendirim Yön
temi.

SUNER, Ersural — Et ve Balık Kurumu Baş 
Danışmanı — Hayvancılık ve Et Endüstrisinde 

Matematiksel Çözüm Yolları — E.B.K.

ET ENDÜSTRİSİ DERGİSİ.
SUNER, Ersural — Et ve Balık Kurumu Baş 
Danışmanı — Hayvancılık ev Et Endüstrisin

de Projelendirme ve Plânlama Esasları, 
E.B.K. Teknik Neşriyat, No. 28
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B E S İ N  Z E H İ R L E N M E L E R İ

Çeşitli bakteriyel etkenlerle husule 
gelen besin zehirlenm elerinde ekzo ve 
endotoksinler rol oynar. Salmonella gu
rubu bakterileri, Botulinus basili, stafilo- 
kok ve streptokoklar toksit gastro ente- 
ritlerin  nedenleri sayılırlar. Bu entoksi- 
kasyonlar, genel olarak vücudun dışında 
besinler üzerinde oluşan toksinlerin alın
masıyla meydana gelirler ve iki ana gu
rup ta  incelenirler.

A — EKZOTOKSİK BESİN ZEHİR
LENMELERİ, besinlerde oturan bakteri
lerin kendileri harap  olm adan sağladık
ları Ekzotoksinleriyle meydana gelirler. 
Bu gurupta bulunan Botulinus basilleri, 
ancak anaerop şartlarda toksin salgılar
lar. Streptokok, Stafilokok gibi aerop 
bakteriler ise, besine çeşitli yollarla bu
laşarak ürem e olanağı bulduklarında yi
ne ekzotoksinlerini salgılarlar. Ve bu gibi 
besinlerin yenmesi halinde b ir besin ze
hirlenm esi husule getirirler. Anaerop 
şartlarda  ekzotoksin salgılayan Botuli- 
nuslarm  ekzotoksinleri Term olabil (Isya 
dirençsiz) olduğu halde, aerop şartlarda 
ekzotoksin salgılayan Streptokok ve sta- 
filokokların ekzo toksinleri Term ostabil 
(Isıya dirençli) dirler. Ve kaynatm akla 
bozulmazlar bu özellikleri ile de Botuli- 
nusdan ayrılırlar.

B — Endotoksik besin zehirlenmele
ri: Salmonella gurubu bakterilerin  par
çalanm ası sonucu ENDOTOKSİNLERİ 
açığa çıkar. Bu gurup bakterilerle enfek- 
te olan besinler gerekli koşullar ve süre 
içersinde ürerler. Bu besinlerin pişirü- 
mesiyle kaynam akla harap  olan bakteri
lerden endotoksinler açığa çıkar. Tence-

Dr. ALİ YALÇIN 
Besin Kimyası Uzmanı 
ANKARA ET KOMBİNASI 
Sağlık M üdür Yardımcısı

rede teşekkül eden ve term osatabil olan 
bu cins toksinleri taşıyan besinlerin yen
mesiyle de gıda zehirlenmesi teşekkül et
m ektedir.

Bunların dışında E. Koli, Proteus, 
Streptokokkus fekalis, ve Parakolon bak
teri endotoksinlerini ihtiva eden besin
lerin almmasıylada genellikle ishallerle 
karekterize besin zehirlenm eleri görüle
bilir.

Genellikle besin zehirlenm eleri ayni 
besinden yiyen, kişilerde ufak veya bü
yük gurupların hastalanm ası şeklnde gö
rülür. Kişinin aldığı besin parçası içinde 
toksin olup olmaması, ve bu toksinin mik
ta rı ile orantılı b ir hastalık  şekillenir. Şa
yet besinde toksin yoksa hastalık husule 
gelmez. Ayrıca gurup hastalanm aları yap
m aları ve insanları belirli b ir süre İş gü
cünden alıkoymaları nedeniyle Besin ze
hirlenm eleri Toplum sağlığı ve sosyo eko
nom ik yönden önem lidirler.

Dünya üzerinde ulaşım  ve alışveriş 
koşullarının gelişmesi sonucu Toplum ve 
Çevre sağlığı yerinde olan çok gelişmiş 
uygar ülkeler de bile besin zehirlenme
leri büyük önem taşır. Bazı klinik ayrın
tıları olan bu bakteriyel entoksikasyonla- 
rı etkenlerine göre guruplandırm ak ge
rekir.

SALMONELLA ENFEKSİYONLARI

Genellikle prim er olarak hayvanlar
da nadiren insanlarda hastalık yapan sal
monella gurubu bakterileri:

Salmonella tifi m urium
» Enteritidisgertner
» Newport
» Oranienburg
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» Cholera suis gibi bazı 
bakteriler bu zehirlenm elerin etkeni 
olup, enfekte hayvanların et, sü t ve yu
m urtaların ın  yenmesi. Besinlerin enfek
te hayvan nadirende insan feces ve idra
rı ile bulaşm ası. Fare, Sinek, H am am  bö
ceği gibi m ekanik aracıların  bu bakteri
leri enfekte yerlerden besin m addelerine 
taşım ası sonucu hastalık  m eydana çıkar.

Sıcak yaz aylarında, bakterilerin  oda 
hararetinde saklanan besin m addelerin
de ürem e olanağı artm aktadır. Böylelikle 
pasta gibi hazır besin m addelerinde veya 
et gibi b ir besinde üreyen bakterilerden 
pişirm e sonucu açığa çıkan endotoksinler 
organizmaya girer. Bu gibi besinleri yi
yen kişilerin hepsinde hastalık  belirtileri
nin görülm esi şart değildir. Bu husus alı
nan bakteriyel toksin m iktarı ve kişinin 
reaksiyonuna bağlıdır. Bakterilerin p ar
çalanm ası veya besinlerin kaynatılm asıy
la meydana çıkan Endotoksin, Gastroen- 
testinal kanalda reaksiyonlar meydana ge
tir ir  ve Term ostabildir. İnkibasyon döne
m i genellikle kısadır. 4-6 saattir. Bazı 
olaylarda 12-24 saate kadar uzayabilir. 
H astalık birden mide de b ir dolgunluk, 
bulantı, kusm a, kram p şeklinde karın  ağ
rıları ve ishalle başlar. Ateş 38—39 santi
grat derecedir. Huzursuzluk, eksitasyon, 
delirium  gibi sentral sin ir sistem i belir
tileri görülebilir. Şiddetli adinam i düş
künlük, deride kuruluk, ses kısıklığı, ve 
baldırlarda kas kram pları en önemli be
lirtileridir. Üç-dört gün sü rer prognoz iyi
dir.

STAFİLOKOKSİN BESİN 
ZEHİRLENMELERİ

Dünyanın her yerinde en çok görülen 
b ir besin zehirlenm esidir. H astalık Ter- 
m ostabil olan enterotoksin ihtiva eden 
stafilokoklarla husule gelir. Toksin dışar- 
da yani organizma dışında besin m adde
leri üzerinde teşekkül eder. Bu toksien- 
feksiyonun oluşum unda iki önemli kay
nak var.

a — Stafilokoklarla enfekte et ve et 
p reparatları, sü t ve süt p reparatları gibi 
yiyecekler.

b — Deri enfeksiyonlar ıile veya bu
run  ve boğazlarında stafilokok taşıyan in
san partörlerin in  besin m addelerini k ir
letmeleri.

H er iki haldede besin m addelerinin 
en azından beş saat oda ısısında kalm a
sıyla, bakteriler kendileri için zengin b ir 
besi kaynağı olan bu ortam da ürerler. Bu 
besinlerin insanlar tarafından yenmesiyle 
salgılanan term ostabil ekzotoksinler ze
hirlenm eleri husule getirirler.

Stafilokoksik gastro-enteritler daha 
çok yaz aylarında, süt ve sütten yapılan 
dondurm a gibi besinlerle husule gelir. 
H astalık 2—4 saat gibi çok kısa b ir inki
basyon dönem inden sonra, birdenbire, 
bulantı ve kusm a, karın  ağrısı ve ishalle 
başlar. Stafilokoksik besin zehirlenmele
rinde bulantı ve kusm a daim a ön planda
dır. İshal ancak ağır vak’alarda vardır. 
Ateş, baş ağrısı, ve adale kram pları bu 
lunabilir. H astalık 5—6 saat sü rer ve dü
zelir.

En p ra tik  korunm a besin m addeleri
ni buz dolabında m uhafaza etm ektir.

Ayrıca bu  bakteriler arasında Strep- 
tekokkus fekalis, E. Koli, Proteus, Aero- 
bakter aerogenes gibi barsak  bakterileri 
de besin zehirlenm eleri yapabilirler.

B O T U L Î S M U S

Basillus botulinus sporlu b ir bakteri
dir. Sporun basil haline geçmesi ve tok
sin salgılaması için m utlaka anaerob şa rt
la r gereklidir. Bakterinin uygun biyolojik 
ortam larda salgıladığı ekzotoksin ağır 
b ir entoksikasyon husule getirir ve p işir
me ile parçalanırlar (Term olabil).

Bakteri sporları ile kirlenen ve ge
rekli hijienik kurallara uygun yapılmıyan 
konserve besinlerde, anaerop ortam  için
de ekzotoksin ortaya çıkar ve bu besin
lerin yenmesiyle organizmaya girer. Bak
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terinin A.B.C.D.E olm ak üzere beş tü rü  
vardır. İnsanlarda en çok görülenler A,
B, E, türlerid ir. Konserveciliğin yaygın 
olduğu uygar ülkelerde daha çok görülür. 
Konserve endüstrisinde yetersiz dezen- 
feksiyon bu zehirlenm elerin çıkışma se
bep olur. B akteri gaz yapar bu bakım dan 
kutu larda Bombaj olur.

Botulism toksini ısı ile parçalanır 
(Term olabil) olduğundan, Konservenin 
kaynatılm ası ,zehirlenm e olanaklarını o r
tadan kaldırır.

Botulism toksini b ir  nörotoksindir. 
Term inal sinir uçlarm da yerleşir. Besin 
zehirlenmesi olduğu halde, klinik belirti
leri, sindirim  sistem i dışında b ir Nöro- 
toksikoz halinde seyreder.

İnkibasyon dönemi 18—36 saattir. 
Yorgunluk, halsizlikle başlayan hastalık, 
görme bozuklukları, göz kapaklarında 
düşme, şaşılık, yutm a güçlüğü, yum uşak 
dam ak felci, solunum  güçlüğü, ses kısık
lığı gibi paralizilerle gelişir. Sentral sinir 
sistem i belirtileri ile devam eder. Bir 
ensefalit tablosunu andırır. H astalarda 
bulantı, kusm a, ishal gibi intestinal semp
tom lar yoktur. Ateş görülmez. Prognoz 
genel olarak fenadır. Tedavi edilmeyen 
vakalarda ölüm oranı yüksektir. Ölüm 
solunum  felci ile husule gelir. H astaların 
düzelip norm al gale gelmesi aylarca sü- 
reı\

K orunm ada en önemli konu konser
ve endüstrisinin hijienik kurallara göre 
uygulanması, şüpheli besinlerin kaynatı
lıp yenmesi tedbirlerinin alınm asıdır.

E. KOLİ ENTERİTLERİ

Barsağın doğal flohrasm dan olan E. 
Kolinin belirli patojen  su jlan  ile özellikle 
küçük çocuklarda ishaller husule gelebi
lir. En çok yaz aylarında hafif ateş, karın  
ağrısı, sulu fena kokulu ishaller karek- 
teristik tir.

Bazı hallerde proteus, Streptokokus 
fekalis, ve parakolon bakterileri ilede en- 
te ritler husule gelebilir.

K O L E R A

Etkeni Kolera ve El-Tor vibriyonla
rıdır. Su ve besinlerle ağız yolu ile alı
nan b ir enfeksiyondur. V ibriyonlar bar
sak kanalına yerleştikten sonra şiddetli 
kusm a ve diare ile vücuttan su kaybına 
sebep olur. Su kaybını önlemek şartıyla 
kısa sürede iyileşmesi m üm kün b ir has
talıktır. K olera vibriyonu dünyaca ünlü 
pandem ilerde etken olm uştur. Son yıllar
da görülen salgınlarda ise El-Tor vibri
yonu hakim dir.

H er iki vibrion arasında m orfoloji 
ve bioşim i bakım ından önemli b ir fark  
yoktur. Vibriyonlar Virgül şeklinde, ve 
Tek flagellumlu sü r’atli hareketlidirler.

Vibriyonun dış etkilere direnci az
dır. 55—56 derecede (C) 10—15 dakika
da, kaynatm a derecesinde 1—2 dakikada 
ölürler. Aside karşı çok duyarlıdırlar, ku
ruluğa, güneş ışınına karşı dayanıksızdır
lar. Sularda çeşitli koşullara bağlı olarak 
15—30 gün enfeksiyözitesini korurlar. En- 
fekte m addeler soğukta kalırsa canlılık 
süresi daha uzar.

Koleranın bulaşm asında en önemli 
faktör portörlerd ir. K usm a ve fecesle çı
kan vibriyonlar ile kirlenen su ve besin 
maddeleri ile bulaşır. Sağlık koşulları ye
linde olmayan, alt yapı tesisleri yetersiz 
üllıelerde b ir kaç gün içinde yüksek sa- 
yıda vakalar ile ortaya çıkar. Kolera vib
riyonunu taşıyan kişilerin feçesleri kana
lizasyondan kuyulara, içme suları kaynak
larına karışır. Enfekte sularla sulanan 
sebzelere bulaşır. Bu enfekte sebzeleri ve 
suları kullanan şahıslara ağız yolu ile 
bulaşır. Gerekli sağlık tedbirleri alınm ak
la salgın b ir iki ay içinde önlenebilir.

Koleranın inkibasyon süresi kısadır. 
Birkaç saatten 5 güne kadar değişir. O rta
lam a üç gündür. H astalık ilkin diare ve 
kusm a ile başlar. İshal ve kusm uk pirinç 
suyu rengindedir. H asta günde 8—10 lit
re su kaybeder. E lektrolik ve su kaybı 
nedeniyle deri kurudur ve elastikiyetini 
kaybeder. Deri iki parm ak arasında sı
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kılırsa, kıvrım  b ir süre kalır. Isı pek yük
selmez 38—39CC dır. K orunm anın ilk şar
tı erken tanım  ve hijien şartlarına uy
m aktır. Kanalizasyonun sulara karışm a
sı önlenir, Vibriyonu taşıyan kara sinek
lerle mücadele edilir. Sular kaynatılıp içi
lir. Kullanm a su lan  klorlanır. Yada 
1/10000 oranında perm anganat katılır. 
Çiğ yenen sebzeler 1/10.000 oranında par- 
m anganatlı suda 20 dakika bekletilir. 
Besin sanayiinde çalışan işçilerin elleri 
sık sık sabun ve deterjanlarla yıkanır. 
Koruyucu kolera aşısı yapılır. Aşı üç ila 
altı ay bağışıklık sağlar ve bağışıklık ora
nı % 30—40 dır.

S A L M O N E L L O Z L A R

Salmonellozlar insan ve hayvanlarda 
sindirim  kanalı enfeksiyonlarında etken 
olan geniş b ir bakteri gurubunu kaplar, 
1000 kadar serolojik tipleri bulunm uş 
olup bunlara hergün yenileri eklenmek
tedir.

Alt yapı tesisleri kurulm am ış geri 
kalm ış ülkelerde toplum  sağlığı yönün
den büyük önem taşırlar. Genel olarak 
hareketli gram  pozitif çom aklardır. Kli
nik patoloji yönünden salm onellalar iki 
bölüm de toplanır.

A — ÎNSAN SALMONELLOZLAR!
Tifo etkeni olan Salmonella Tifi
Paratifo A 

» B
» C en önem lileridir.

Salmonella Tifinin rezervarı insan
lardır. Buna karşm  paratifo lar ise hay
vanlarda ve insanlarda bulunur. Rezer- 
var olan insanların feces ve bazanda id
ra rla rı ile d ışarı atılan bakteriler; Hay
vanlarda ise hayvanların feçesinden baş
ka et ve sütleri salm onellalarla bulaşır. 
Bulaşm a Direkt veya E ndirekttir. Bakte
riyi taşıyan feçes ve idrarın  karıştığı su
larla, et, sü t ve diğer besin m addeleri en- 
feksiyözdür. Ayrıca karasinek, fare gibi 
m ekanik taşıyıcılarla endirekt bulaşm ada 
olur. Ayrıca denizlerde enfekte olan m id
ye, istiridye gibi bazı su  ürünlerinin yen

mesiyle de hastalık bulaşır. Epidemiyolo- 
jide hasta ve portö r insanların tesbiti, 
etleri yenen hayvanların kontrolü, besin 
endüstrisinde sıkı hijiyenik tedbirlerin  
alınm ası infeksiyonun yayılmasını önler.

Paratifo bakterileri ile enfekte besin
ler, yeterli derecede pişirilirse bakteri ha
rap  olur ve açığa çıkan endotoksin kişide 
gastroenteritler yapar.

B — HAYVAN SALMONELLOZLARI
Salmonella Tifi m urium  

» Gallinarum
» Abortus suis
» Enteritid is geartner
» Newport
» Oranienburg

Bu bakteriler, hayvanlarda prim er 
olarak hastalık  yaparlar. Salmonellozlar 
iki bölüm de incelenirler:

1 — Ateşli ve belirli b ir hastalık  
halinde seyreden salm onellozlar bu  gu
rup ta  Tifo ve bazı Paratifo lar var.

2 — Gastro en terit şeklinde seyreden 
salm onella enfeksiyonları değişik tü r  sal
m onella bakterilerinin endotoksinleri ile 
husule gelen besin zehirlenm eleri yapar
lar.

T İ F O

Salmonella tifinin husule getirdiği 
b ir hastalık tır. H ijiyen şa rtlan , alt yapı 
tesisleri, toplum  kültürü, sosyo ekonom ik 
koşullarla yakından ilişkilidir. Uygar top- 
lum larda nadiren ve sporadik vakalar 
halinde rastlanm aktadır. H astalık b ir 
mevsim hastalığı olarak tanım lanm akta
dır. Bulaşm a olanaklarının çoğaldığı yaz 
aylarında daha çok görülür. Çünkü yaz 
aylarında insanlarm  pişm eden yedikleri 
b itk i ve meyve m iktarı daha fazladır. Yi
ne bu mevsimde sıcak nedeni İle su ve 
diğer likitler daha çok alınır. Sıcak aylar
da sindirim  kanalı disfonksiyonu daha 
kolay teşekkül eder. B arsak florası bozu
lur. Böylece barsak  enfeksiyonlarına kar
şı dispose hale gelir. Keza nüfusu hızla 
çoğalan büyük şehirlerim izde su, lağım, 
besin kontrol örgütü gibi sağlık tesisle
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rinin yetersizliği infeksiyonun çıkış ve 
yayılışında önemli nedenlerdir. Enfeksi
yon çocuklarda erginlere oranla daha ha
fif gidişlidir. Sindirim  kanalıyla alınan 
bakteriler İleum  m ukozasında ve mesen- 
terial lenf yum rularında yerleşirler. Ve 
iki yönde yayılırlar.

1 — Etken hastalığın birinci hafta
sına tekabül eden ilk dönemde kana ge
çer bu Bakteriem i dönem idir. Bunun so
nunda bakteri, Dalak, Karaciğer, Kemik 
iliği, Safra yolları ,bazanda Böbrekte lo- 
kalize olur. Bu dönem tifonun barsak  dı
şı sem ptom larını meydana getirir.

2 — Diğer ta raftan  bakteri, barsakta 
Peyer plaklarına, soliter Lenf yum ruları
na yerleşir. B uralarda üreyerek önce he- 
m orajik  şişlikler daha sonra nekroz ya
par. Bu patolojik durum  barsak  belirtile
rini oluşturur.

Hastalığın inkibasyon devri bir-iki 
haftadır. H astalık kişide klasik olarak 
dört hafta sürer. Antibiyotikler kullanıla

rak  b ir haftada söndürülebilir. K orunm a 
suların ve besinlerin kontrolü ve karasi
nek mücadelesiyle m üm kündür.

PARATİFO 
Genellikle besin zehirlenmesi şeklin

de belirtiler gösteren paratifo  enfeksiyon
larında bakteriler herhangi b ir şekilde 
organizmaya canlı olarak girerse tifoya 
benzeyen ateşli ve süreli b ir hastalık ya
par. İnsandan insana (H om ojen), yada 
hayvandan insana (H eterojen) bulaşm a 
gösterebilir. Bulaşm ada insan portörler, 
tifodan daha önemlidir. Bakteriler safra 
kesesi ve böbrek pelvisinde lokalize olur
lar. Bu hastalığı geçiren şahıslar uzun 
süre etkeni id rar ve feçesleri ile çıkarır
lar. Bu da direkt ve endirekt yollarla sağ
lam lara bulaşır. Bu gibi kişiler besin en
düstrisinde, aşçı veya garsonlukta görev
lendir ilmemelidirler. Prognoz tifodan ha
fiftir. Tifoda kabız olduğu halde parati- 
foda daha çok ishal vardır. K orunm a tifo
daki gibidir.

H A Y V A N C I L I K
ve

B E S İ C İ L İ K T E

ET ve BALIK KURUMU
S İ Z İ N L E D İ R



HALKIMIZIN BALIK YEME EĞİLİMLERİ 

VE ALIŞKANLIKLARI

Günümüzün en önemli sorunlarından 
birisi de çoğalan nüfusun yeterli düzeyde 
beslenebilm esidir. Denizler ve akarsu lar 
tarih in  ilk yıllarından bugüne kadar hay
vansal protein için kullanılan en önemli 
kaynaklardan olm uştur. Bugün beslenme
deki protein ihtiyacı Su Ürünlerine, özel
likle balığa olan ihtiyacı arttırm aktad ır.

Ülkemizde halen, halkımızın büyük

çoğunluğu yalnızca bitkisel besin m adde
leri ile beslenm ek zorundadır. Hayvansal 
gıda tem inindeki güçlükler, e t fiatlannda- 
ki artışlar, halkın daha az hayvansal p ro
tein alm asına sebep olm aktadır. Oysa ki, 
canlıların büyümeleri, gelişmeleri, var
lıklarını devam ettirm eleri ve fizyolojik 
görevlerini tam  olarak yapabilm eleri için 
gerekli olan hayvansal protein  m addele
rinin organizmaya girm esi gerekm ekte
dir. Bu nedenle, ülkemizin protein  açığı
nın kapatılm asında balık önem ini daha 
da etkin olarak kabul ettirm ektedir.

Balık beslenmemizde özellikle p ro 
tein ihtiyacının sağlanm asında önemli ni
teliklere sahip b ir besin m addesidir. Ba
lık eti, protein, yağlar A ve D vitaminleri, 
m inareller ihtiva eder.

Bu kadar çok özelliklere sahip b ir 
besin m addesi olan balığa bugün m utfağı
mızda daha az yer verilmekte, bazı yöre
lerimizde ise hiç yenilmem ektedir.

I II . Beş yıllık kalkınm a planının uy
gulanm asında Devlet Planlam a Teşkilatı, 
Karadenizde mevcut balık potansiyelin
den yararlanılarak ülkemizin protein  ve 
hayvan yemi açığının kapatılm ası amacı 
ile Alman uzm anlara b ir fizibilite raporu 
hazırlatm ıştır.

ÖMER DEMİR
Balıkçılık Mües. E tid  - Plan ve 

Organizasyon Servisi

Karadenizde bol m iktarda avlanan 
H am si balığının, halkımızın protein  ge
reksinm esini karşılam ada kullanılm ası 
düşüncesiyle, balıkçı limanı, yolu, suyu, 
elektriği olan ve av m ahallerine yakın bu
lunan F atsa’da b ir balık kom binası kuru l
m ası kararlaştırılm ış ve bu  görev E t ve 
Balık K urum una verilmişti.

H azırlanan ön projeye göre Fatsa 
Balık Kombinası yılda 2.000.000 adet 360 
gr. lık, 4.500.000 adet 160 gr. lık ku tu lar
da H am si konservesi üretecektir. 2500 
ton hamsiyi donm uş olarak hazırlıyacak- 
tır, 120 ton Hamsiyi tütsülem e işlemine 
tabi tutacak 90 ton tütsülenm iş m am ul 
üretecektir. Fatsa balık kom binası m a
m ulleri ve taze balık için pazarlam a ve 
dağıtım  plânı 1975 yılında hazırlanm ıştır. 
Bu plânın uygulamaya konulabilm esi için 
1977 de E rzurum da 1978 de de hem  E r
zurum  hem de Amasya - Tokat . Turhal - 
hattında çalışm alar yapılm ıştır.

1980 yılında «Fatsa Balık K ombinası 
M amulleri ve taze balık için pazarlam a ve 
dağıtım  alanı» içinde Fatsa - Amasya - To
kat - T urhat hattı en kısa ve ogünkü ola
naklarım ıza göre uygulaması gerçekleş
tirilebilecek bölüm olarak görüldüğün
den, halkın balık yeme alışkanlığını ve 
konudaki düşünce ve eğilimlerini sap ta
nacağı anket çalışm alarım ızın uygulama 
alanı olarak seçilmiştir.

E t ve Balık K urum u Genel M üdürlü
ğünün onayı ile Müessesemiz, İstanbul 
Üniversitesi İşletm e Fakültesi Pazarlam a 
Enstitüsü  ilgili uzm anları ile işbirliği ya
parak  4—12 Temmuz 1978 tarih leri ara
sında Amasya-Tokat-Turhal da, 8—15 
Ağustos 1978 tarihleri arasında da Erzu-
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rum da toplam  1441 kişi üzerinde b ir «Tü
ketici anketi» yapm ıştır.

Amasya-Tokal-Turhal’daki anket ça
lışm alarına M üesseseden b ir elemanın 
başkanlığında Suluova et kom binası Mü
dürlüğünden iki eleman, E rzurum ’da uy
gulanan ankete ise E rzurum  E t Kombina
sından b ir elem an ile Müesseseden b ir 
elemanımız büyük b ir titizlikle seçilen 
m ahalleri dolaşarak halkımızın balık al
m a durum larını ,balığı tanım a derecele
rini saptam ışlardır. Daha sonra tüm  do
küm anlar M üessesede toplanarak işlen
miş ve tablo haline dönüştürülm üştür.

Anketten çıkan bazı neticeler aşağı
da sunulm uştur.

1 — Halkımızın % 98 gibi büyük çoğun
luğu balığı her zam an bulam adıkla
rını belirtm işlerdir. Bu kentlere bü
yük halk kesim inin gereksinimi olan 
ucuz ve taze balık şevki düzenli ola
rak  yapılmadığından temel gıda 
m addesi olan balık ihtiyacım halkı
mız karşılayam am aktadır.

2 — °/o 67 gibi b ir çoğunluk b ir aydan
daha uzun b ir zam anda balık ye
m ektedir. °/o 32 lik b ir grup ise ay
da b ir kere balık yem ektedir. % 16 
lık b ir grup ise hiç balık yememek
tedir.

Bu rakam ların sonucunda ortaya acı 
b ir sonuç çıkm aktadır ki, b ir denizler ül
kesi olmamıza rağm en kıyıya yakın böl
gelerimiz bile balık yem ekten yoksundur.

3 — % 26 gibi halkın b ir kesimi balığın
besleyici olduğunu bilm ektedir.
% 22 lik b ir grup ise ucuz olduğunu 
belirtm ektedir.
o/o 23 balığı değişik yemek hazırla
m ak için alm aktadır.
% 12 si çocukları istediği için ev
lerine balık alm aktadır.

4 — Eve balığı genellikle erkekler alm ak
tad ır ki, bu oran % 63 d ü r.2. ci sı

rayı % 15 ile kadınlar, 2 cü sırası ise %

14 ile kim in aldığı belli olmayanlar 
alm aktadır.

5 — °/o 68 gibi ankete katılanlarm  büyük
çoğunluğu ham si, % 14 gibi b ir bö
lüm ü de İstavrit alm aktadır.

6 — Ankete katılanlarm  çoğunluğu % 56
sı 3000.— 5000.— TL. arasında b ir 
gelire sahip olm asına rağmen, aile
ler genellikle 5 kişinin üzerinde b ir 
ortalam a nüfusa sahiptirki, bu o rta
lamayı yükselten geliri düşük halk 
kesimi olduğu m alum dur.

Bu şa rtla r göz önüne alınırsa yukarı
daki o/o 82 lik b ir talebin ham si ve istav
ritte  toplanm asının nedeni geniş halk 
kitlesinin alım  gücüne daha uygun olu- 
şundandır.

Ailelerin büyüklüğüne b ir başka ö r
nekte 0,5 kg. alanlarla, 1,5 kg. alanların 
mukayesesi 0,5 kg. alanlar % 8 olduğu 
halde, 1,5 kg. alanlar % 53 ten fazla ol
m aktadır. Bu da bize ailelerin kalabalık 
oluşunu gösterm ektedir.

7 — Amasya Tokat ve E rzurum da ki
şi başına yılda 6 kg. Turhalda ise 4,8 kg. 
balık düşm ektedir. İç bölgelerimize gi
dildikçe bu rakam ların oldukça düşeceği 
b ir gerçektir.

Aynı oran Japonyada 30 kg. Porte- 
kizde 20 kg. İngilterede ise 10 kg. dır. 
(Kaynak FAO 1970)

Burada şunuda belirtm ek gerekir ki, 
günümüzde yapılan araştırm alar hayvan
sal proteinlerin dengeli beslenme için ge
rekliliğini, bunların  alınm am ası halinde 
yıpranan dokularm  onarılamıyacağı or
ganizmanın gelişemiyeceği, vücut diren
cinin çeşitli hastalık lara karşı azalacağı 
ve zekanın gelişemiyeceğini belirlem iştir.

Halkımızın sağlıklı b ir biçimde yaşa
yabilmesi, gençlerimizin iyi beslenebil
mesi için iç bölgelerimize yapılması dü
şünülen taze balık ve balık m am ulleri 
şevkine önem verilmeli, düzenli sevkiya- 
tm  yapılmasına çalışılmalıdır.
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AFLATO*İNI.İ GIDA MADDELERİNİN 

BESİN KONTROLÜ UE İNSAN SAĞLIĞI 

BAKIMINDAN ÖNEMİ

Gıda m addelerinde üriyen küflerin 
b ir takım  m etabolizma faaliyetleri bulun
m aktadır. Küflerin bu biyolojik faaliyet
leri sonucu açığa çıkan, m etabolit adı ve
rilen ürünlerin  insanlar için faydalı olan
ları (Antibiyotikler: P. notatum , P. 80, 
Mucor, A lternaria fusarum , S tarter kül
tü rler : P. candium, P. cam em berti, P. 
roquefort, A. oryzae, A. nigerm, P. pur- 
purogenum ) bulunduğu gibi, zararlı etki 
yapanları da (Çeşitli mycotoxin salanlar) 
vardır.

Son yıllarda zararlı küf m etabolitleri 
daha çok önem kazanm ışlardır. Örneğin: 
1942, 1943, 1944 yıllarında Rusya'nın 
Orenburg bölgesinde, toprak  altında sak
lanan buğdayların yenmesi sonucu, SEP
TİK  ANJİN ve ALİMENTER TOXİX 
ANEMİ görüldüğü ve 1963 yılında Güney 
A merika’da, İngiliz Güyan’m da aflatoxin’- 
li yer fıstığı unundan zehirlenen yerli b ir 
kabileden ölenlerin olduğu bildirilm ekte
dir. Yine 1968'de, küflü (alfalatoxin’li)

Doç. Dr. Ahmet YURTYERİ
A.Ü. V eteriner Fakültesi 

Besin K ontrolü ve 
Teknolojisi K ürsüsü

yer fıstığı yiyen Batı Javalı’lardan 60 ki
şinin öldüğü tesbit edilm iştir. Japon lite
ratürlerinden öğrenildiğine göre, 1891 yı
lından beri Japonya’nın Çin H indi’nden 
ithal ettiği bazı pirinç partilerin i yiyen 
halkta, karaciğer bozukluklarına rastlan
mış ve 1940 yılında daha da belirgin hal 
alan bu  bozukluğun bütün  şiddeti ile or
taya çıktığı anlaşılm ıştır.

Micotoxin’ler, özellikle aflatoxin, yer 
fıstığı, fındık, incir ve benzeri tarım  ü rün 
leri ü reten  b ir ülke olarak halkımızın 
sağlığı ve yurdum uzun ekonom ik duru
m unu etkilem esi bakım ından bizleri de ya
kından ilgilendirm ektedir. N itekim 1967 
yılından beri fındıklarım ızın ve yer fıs
tıklarım ızın, ihraç edildikleri ülkelerden 
geri döndürüldükleri görülm üştür.

Mycotoxin’lerin tarihçesine b ir göz 
attığımızda, grafikte de (Grafik — 1) gös
terildiği gibi, son zam anlarda mycotoxin’- 
lerle çalışma yoğunlaşm ıştır.
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Grafik — 1 Mycotoxin araştırm a period 
ları
.......................  E rgotism us
------------------ Aflatoxin olmıyanlar
....................... Toxic antibiotikler ve küf
m etabolitleri
------------------  Aflatoxin’ler

Çavdar m ahm uzundan ileri gelen gı
da zehirlenm elerinin (Yani: Ergotism us) 
çok daha önceleri bilinmesine ve tetkik 
edilmesine karşılık, diğer mycotoxin’ler- 
den ileri gelen hastalıklar, başka b ir de
yimle «Mycotoxicose»lar, ancak daha son
raları bilim  adam ları için inceleme ko
nusu olm uştur.

Küflerden ve onların toxinlerinden 
ileri gelen zehirlenm elerden ilk defa 1862 
yılında Gerlach tarafından bahsedilm iş
tir.

İlk  «Mycotoxin» olan «Penicillin asi
di», 1913 yılında ABD de Alsberg ve Black

tarafından bulunduğu bildirilmekteyse 
de, Aspergillus fum igatus’un metaboliti 
olan, bu gün «Endotoxin» adı verilen p ro 
tein karakterli b ir mycotoxin, 1902 yılın
da bilinmekteydi.

Flem ing’in penicillin’i bulm asından 
sonra, yani 1930 dan 1960 a kadar, Batı 
Avrupa ve ABD de bilinçli b ir mycotoxin 
araştırm ası arka plana itilm iş olduğu hal
de, aynı devrede Rusya, Japonya ve Yeni 
Zelanda ile Avusturalya, mycotoxinler 
üzerinde yoğun b ir araştırm a faaliyeti 
sürdürm üştür.

Mycotoxin yaptığı tesbit edilen küf
lerin sistem atiği incelendiğinde, Proto- 
phyt’lerin, Eum ycota (Gerçek m antarlar) 
bölüm ünün (Divisio), Deuteromycetes 
(Fungi im perfecti) ve Zygomycetes sınıf
larına ait olduğu görülm ektedir. (Tablo 
—  1)

Tablo — 1 Küflerin sistematiği:

I. BÖLÜM: EUMYCOTA (H akiki m an tarla r)
A — SIN IF : DEUTEROMYCETES (Fungi İmperfecti)

DİZİ : MONİLİALES
FAMİLYA: MONİLİACEA

CİNS : PENİCİLLİUM (Eupenicillium, Talaromyces)
ASPERGİLLUS (Eupetium , Emericella, Sartorya, 

H em icarpenteles)
B — SIN IF : ZYGOMYCETES 

DİZİ : MUCORALES
FAMİLYA : MUCORACEAE 

CİNS : MUCOR 
ABSIDİA 

FAMİLYA : THAMNİDİACE 
C İN S: CHAETOSTYLU

Mycotoxin yapan küfler ,alfabetik olarak tablo 2 de gösterilm iştir.
Tablo — 2 En önemli mycotoxin meydana getiren k ü f le r :

ALTERNARİA

A. longipes A. tenius

ASCOCHYTA
A. viciae
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ASPERGÎLLU S

A. am sstelodam i 
A. avenaceus 
A. candius 
A. carneus 
A. chevalarii 
A. clavatus 
A. flavus 
A. fum igatus 
A. giganteus 
A. luchuensis
A. melleus

B Y SSOCHLAMY S

B. fulva (paecilomyces)

CEPHALOTHECİUM
C. roseum  
CHAETOMİUM 
C. cochliodes 
CLADOSPORİUM 
C. cladoeporoides 
C. fagi 
CLAVİCEPS
C. paspalia

DENTORODOCHİUM

D. toxicum 
DİLODİA
D. zeae

ENDOCONİDİUM

E. tem ulentum  
ENDOTHİA
E. parasitica 
EPİCOCCUM
E. nigrum

FUSARÎUM

P. avenaceum
F. culm arum  
F. equiseti
F. gram inearum  (Gibberella zeae) 
F. moniliform e 
F. nivela
F. oxy sporum  
GLİOCLADİUM
G. fim rinatum  
MYROTHECİUM 
M. verrucaria

A. nidulans 
A. niger 
A. ochraceus 
A. oryzae 
A. parasiticus 
A. restricus 
A. sydowi 
A. terreus 
A. versicolor 
A. wentili

C. globosum

C. epiphyllum

C. purpures

F. poae
F. rosum  (Gibberella saubm at)
F. sam bucinum
F. scirpi
F. eprotrichıella
F. tricinctum

G. roseum



MUCOR 
M. mucedo 
PENİCİLLİUM
p. citreo-viridi (P. toxicarium )
p. citrinum
p. citreomyces stric tum
p. cyclopium
p. digitatum
p. expansum
p. glaucum
p. grissofulvum
p. islandicum
p. notatum
p. oxalicum

RHİZOCTONİA 
R. leguminicola 
SCOPULARİCPSİS

S. spp
SPORODESMİUM 
S. bakeri (Pithom ycas sp) 
STCHYBOTRYS 
S. alternans

TRİCHODERMA
T. viridi

Bugüne kadar 250 kadar önemli küf 
tü rü  ve bunlara ait 60 ı gerçek mycotoxin 
olan 300 kadar m etabolizm a ürünü (Me- 
tabolit) tesbit edilm iştir. Bunların bazıla
rı Tablo—3 de gösterilm iştir.

A. flavus
A. parasiticus
A. ochraceus
A. versicolar
A. nidulans
A. nidulans
A. fum igatus

A. chevalieri
A. clavatus
A. oryzea
F. trcinctum
F. roseum
F. moniliform e
F. sporotrichuides
F. oxysporum
F. poae
F. rubrum
P. islandicum

P. puberulum  
P. purpurogenum  
P. rubrum  
P. rugulosum  
P. simplicissium 
P. species
P. urticas (P. patulum ) 
P. viridicatum

Tablo — 3 însan  ve hayvan sağlığı 
yönünden önemli olan küfler ve bunların 

oluşturduğu m etabolitler.

Aflatoxin
Aflatoxin
Ochratoxin
Sterigmatocystin
Sterigm atocystin
Gliotoxin

Endotoxinler 
Xanthocillin 
Patulin, aflatoxin 
Fusariotoxin (T-2) 
Zearelenon (F-2)
F-3
Fusariogenin 
Fusarinasidi 
Poaefusariogenin 
Rubratoxin (A ve B) 
İslanditoxin
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p. purpuragenium Rubratoxin
p. citreoviride Citreoviridin
p. rugulosum Rugulosin
p. pansum Patulin
p. notatum Xanthocillin
p. cyclopium Cyclopiazon asidi
p. urticae Patulin
p. citrium Citrinin
p. puberulum Aflatoxin
p. palitans Trem ortin

alm aktadır. Mycotoxin’lerin toxisite du
rum larına göre sınıflaması tablo — 4 de 
gösterilm iştir.

Tablo — 4 Mycotoxin’lerin toxisite derecelerine göre gruplandırılm ası :

Mycotoxin’ler, toxisiteleri bakım ın
dan üç gruba ayrılm aktadır. Yüksek toxi- 
siteli grubun en başında aflatoxin’ler yer

Yüksek toxisiteli 
olanlar

Orta toxisiteli 
olanlar Az toxisiteli olanlar

Aflatoxinler
E rgot ve Clavin
alkaloidleri
Patulin
Sporidesm in
Luteoskyrin
Fusariogenin’ler

Stachybotryotoxin

Ochratoxin

Islanditoxin

Zearalenon F-2 ve 
F-3 toxin

Nivalenon ve Fusarenon

Rubratoxin
Citrecviridin
Maltoryzin
Nidulatoxin

Gliotoxin
Citrinin

Aspergillin asidi 
Penicillin asiti 
Sterigatocystin 
N itropropionik asit

Roridin ve V errucarin

Tridioskyrin ve 
Rubraskyrin

Rugalosin

Em odin

Psoralen

Dendrochin
Oyanein
Slafram in
Endotoxin
Citr (s) omycetin
Ipom eam aron ve
Iom eanin
Aspertoxin
Butanolid

Griseofulvin 
Kojic asidi

Oxalik asit 
Fusarin asidi 
Fumagillin 
Trichotechin ve 
Trichoderm in 
Mycophenol asidi

Byssaclamin ve 
Glaucon asidi

Gentisin asidi

Viridin

Xanthocillin

Chaetomin
Fusudin asidi
Geodin
M onerden
Crotocin
Cytochalasih
Tardin

1960 larda Anglosakson ülkelerinde 
kanatlı hayvan sürülerinde o zam an ne 
olduğu bilinmeyen b ir hastalık  çıkmış
tır. Bu hastalığa hindilerde «Meçhul hin

di hastalığı» (Turkey X disease) ve sığır, 
koyun gibi diğer memeli hayvanlarda 
«Hepatitis exudativa» adları verilm iştir.
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1961 de W eybridge’deki «Central Ve-

tarinary  Laboratory»de Sargeant başkan
lığında çalışan b ir grup araştırıcı, bu has
talığa sebep olan yemden diğer küflerin 
yanısıra Aspergillus flavus’u  da izole et
meyi başarm ışlardır. Bu küfün toxin ka
rak terli ve hindilerde deneysel olarak 
«Turkey X disease» m eydana getirebilen 
b ir m adde ürettiği ortaya konarak, meç
hul hastalığın patojenitesinin nedeni açık
lanm ıştır.

Bu hastalığa neden olan Aspergillus 
flavus grubu küfler, Gerçek m antarların  
(Eum ycota) Fungi im perfecti (Denterom- 
ycetes) sınıfına dahildirler. Aspergillus 
cinsine ait küf m antarları ancak aseksual 
b ir şekilde konidileri veya sklerotileriyle 
üriyebilirler. Sporları 5 m ikron çapında 
ve çok hafiftirler. Bu nedenle rüzgâr ve 
su ile etrafa çok kolay yayılırlar. Asper
gillus küf cinsi içinde flavus türlerin in  
meydana getirdikleri grup küçük b ir üni
tedir. Aspergillus cinsine ait 20 yi aş
kın önemli m ikotoxin salan küf vardır. 
Bunlar, çoğunlukla toprakta, hayvan gai
talarında yaygın olarak bulunurlar. Aynı 
zam anda gıda m addelerinde de çok sayı
da bulunarak (Genellikle bahara ttan  ge
çer) büyük ekonom ik kayıplara yol açar, 
insan ve hayvan sağlığı bakım ından 
önemli b ir tehlike teşkil ederler. Bunlar, 
genellikle mezofil ve term otrof olan or
tam larda ürem eyi tercih ederler. Bu ne
denle yayılma sahalarına soğuk olmayan 
iklim lerin hüküm  sürdüğü yerler teşkil 
edeı*.

Sıcak kanlılarda acut hastalıklardan 
başka, subtoxic dozlar verilmek suretiyle 
karaciğerde kanser benzeri bozukluklara 
yol açtığı da tesbit edilm iştir.

Aflatoxin, memleketimizin ekonomik 
durum unu yakından ilgilendirmektedir. 
Örneğin: 1967 yılında K anada’ya ihraç 
edilen fındıklarım ızın sağlığa zararlı

m ik tarda aflatoxin ihtiva etm eleri nede
niyle geri çevrilmeleri üzerine memleke
timizde aflatoxin üzerine çalışm alar baş
lam ıştır. Bu çalışm alar sonunda fındık, 
yer fıstığı, ceviz içi ve badem  içi num u
nelerinden çeşitli tiplerde aflatoxin’ler 
bulunm uştur.

Aspergillus flavus’un toxic karak
terli bu m etabolitine, Aspergillus’un «A» 
sı ve flavus’un «fla» sı alınıp arkasına 
«toxin» kelimesi eklenmek suretiyle «Af- 
latoxin» adı verilm iştir. Aflatoxin, küfle
rin  mycellerinde ve sporlarında bulun
m aktadır.

1962 ve 1963 yıllarında Cambridgee- 
de «Department of N utrition and Food 
Science» da WOGAN başkanlığında çalı
şan b ir grup ilim adam ı tarafından bu 
m addenin kimyasal yapısı açıklanmış ve 
kimyaca birbirine çok yakın olan Blf Ba, 
Gi, G2 gibi 4 ayrı aflatoxin komponenti 
bulunduğu ortaya konm uştur.

Aflatoxin’ler, fucocum arin’lere da

hildirler. Bu cum arin derivelerinin, özel
likle en önemli unsuru  olan Aflatoxin Bx, 
strü k tü rü  bakım ından doğal olarak fa r
m akolojik aktivite gösteren büeşikler ara
şm a girm ektedir. Cumarin strük türünün  
alfa, beta noktalarında doymamış olan 
lacton halkası, aflatoxin,in en aktif kıs
m ını teşkil eder. Cum arin ili aflatoxin'- 
ler arasında u ltra  viole ışın lan  altm da 
fluoresance verme bakım ından da ben
zerlikler vardır. Ultraviole ışınları altm 
da VİOLE BLUE fluoresance verenlere 
Bı, B2 ve sarı yeşil (Green) fluoresance 
verenlere de Gx, G2 aflatoxin’ler denmek
tedir. O halde aflatoxin bu 4 toxin karışı
mının adıdır. Şekil—1 de görüldüğü gi
bi, bu 4 toxin kom penentinin, kimyasal 
yapı bakım ından fazla farkları yoktur. 
Fakat toxisiteleri arasm da büyük fark lar 
vardır.
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Şekil — 1 Aflatoxon’lerin kimyasal formülleri
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Aflatoxin’lerin hepsinin s trü k tü r for
müllerinde b irer cum arin çekirdeği yer 
alm aktadır.

Bj ve B2 aflatoxin’lerinde cum arinle 
sol ta rafta  ikişer furan halkası ve sağ üst 
ta ra fta  b irer cyclo-pentanon halkası ek
lenm iştir.

Gj ve G2 aflatoxin’lerine de, ortadaki 
cum arin çekirdeğinin sol taraflarına 2 şer 
furan  halkası ve yine sağ ü st taraflarına 
b irer lakton halkası girm ektedir.

Aflatoxin B2 ve G2 ile B, ve Gx in dış 
furan  halkalarındaki Enol-Eter bağm m 
redükte olması ile meydana gelen dihidro 
bileşikleridir.

Aflatoxin’ler ,su, ethanol, methanol, 
dimethylsulfoxid ve özellikle chloroform'» 
da çözündükleri halde, petrol-etherde çö
zünmezler .Sulu çözeltilerde fazla sakla
nam azlar, ışıktan etkilenirler. E rim e nok
ta ları 239 — 288°C leri arasında (B t 269°C, 
Ba 288°C, G, 245°C ve 239°C G2 için) de
ğişmektedir.

Aflatoxin’ler, benzoyl peroxide, osmi- 
um  tetroxide, ceric am m onium  sulphate, 
sodium  hypochloride, potasyum  parman- 
ganat ve sodium  bo ra t gibi oksitleyici 
m addelerle detoxike olur ve kimyasal 
özelliklerini kaybeder.

°/o 5 lik hypochloride çözeltisi, afla- 
tox in lerin  hem en detoxike eder. Bu ne
denle laboratuvarlarda aflatoxinle bula
şan malzemenin detoxikasyonu için her 
an hazır bulundurulm alıdır. K rom  sülfi- 
rik  asit ve kuvvetli NaOH de aflatoxin’i 
tahrip  ederler.

Son yıllarda aflatoxin ihtiva eden 
yemlerin verilmesi sonucu inek, koyun ve 
sıçanlarda aflatoxin'in sütle salgılandığı 
tesbit edilm iştir. Bu şekilde süte geçen 
toxin’in, bilinen aflatoxin Bı B2 ve G, G2 
tiplerinden hiçbirine uymadığı anlaşılm ış
tır. Bu diğerlerinden ayrı olan toxin tip
leri, sistem li araştırm alar sonucu koyun 
sütünden izole edildikleri için aflatoxin 
Mj ve M2 kimyasal s trü k tü r bakım ından 
Bi ve B2 ye benzemektelerse de, onlardan

furan  halkalarının birleştikleri yerde bi
rer OH grubu ihtiva etmeleriyle ayırdedi- 
lirler. Karaciğerde de M, ve M2 aflatoxin- 
leri tesbit edilm iştir.

Önceleri M tipi aflatoxin’lerin küfle
rin  metabolizma ürünü  olm adıkları ve 
bunların  aflatoxin B bileşiklerinden or
ganizmada teşekkül ettikleri görüşü yay
gındı. Son zam anlarda yapılan araştırm a 
sonuçlarına göre küflü yem lerde de bu
lundukları ortaya konm uştur .

Aflatoxin’in hayvan organizm asında
ki durum unu takip etm ek için C14 izotopu 
ile m arke edilmiş bileşikler yardım ı ile 
yapılan araştırm alar, bu  toxin,in % 25-30 
unun COz de dönüştüğünü, % 25 inin id
rarda  bulunan derivatları halinde çıktı
ğını, °/o 25 inin barsaklarla gaitada ve 
% 6-9 unun karaciğerde bulunduğunu 
gösterm iştir. Bu durum a göre, çok az b ir 
m iktar aflatoxini’n organizmayı b ir deği
şikliğe uğram adan te rk  ettiği (% 12-13) 
anlaşılm aktadır. Genellikle aflatoxin’ler 
organizmayı çabuk terkederler. Aflatoxin- 
in intravenöz enjekte edilmesi halinde 
safra içersinde m iktarı artm aya başlar,
2 saat içersinde en yüksek seviyeye u la
şır ve kısa süre sonra tek ra r düşer. Bu 
esnada salgılanan safra m iktarında % 5 
b ir azalmaya sebep olur.

Az m iktarda aflatoxin'e karşı bile du
yarlı olan hayvanlar m emelilerden may
mun, at, sığır, keçi, domuz, koyun, köpek, 
sansar, kobay, sıçan ve farelerdir. K anat
lılardan, hindi, sülün, tavuk, ördekler 

ve balıklardan alabalıklardır.

Genellikle genç hayvanlar aflatoxin’e 
yaşlılara nazaran daha duyarlıdırlar. Ka
saplık hayvanlar arasındaki duyarlılık sı
rası et, sığır keçi (Domuz) ve koyun şek
lindedir.

K anatlılar, özellikle ördek ve hindiler 
aflatoxin’e duyarlılık gösterirler. Bunla
rın  yemlerine % 5 küflü yer fıstığı unu 
(0.6 ppm  Bj) katm akla büyüme durakla
m aları ve ölüm olayları görülm üştür. B ir 
günlük ördek yavrusuna b ir defada 20
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m ikrogram  aflatoxin verildiğinde 24 saat yavruları peros verilen aflatoxinlerin 7
içinde öldüğü tesbit edilm iştir. gün sonraya kadar varılan m iktarlarına

LD5o, günlük 50 g ağırlığındaki ördek göre tesbit edilmektedir.

GUNLUK ÖRDEK YAVRUSU 50 g

Aflatoxin (7 gün) Bj B2 Gj G2

LD50 (mg)

Aflatoxin’lerin LD50 tablosu ile kim 
yasal s trü k tü r form üllerini karşılaştırd ı
ğımızda, en dış furan halkasındaki çift 
bağların yerine redüksiyonla 2 H girm ek 
suretiyle B2 ve G2 aflatoksinleri haline 
geçen Bx ve Gı aflatoxin'lerinin toxisite- 
lerinin 4.5 defa azaldığı ve mono lakton 
B! in fazla b ir oksijen atom u bulunan di- 
lakton G! e nazaran iki misli daha zehirli 
olduğunu görürüz. Zaten aflatoxin’in 
toxisite bakım ından mycotoxin’ler arasın
da en baş sırayı işgal ettiğine işaret et
m iştik. Banes, aflatoxin Bt i şimdiye dek 
bilinen hücre zehirlerinin en kuvvetlisi 
olarak nitelem ektedir.

Aflatoxin'in, organizmaya üç türlü  
etkisi vardır. :

1. Acut toxisite (Acut aflatoxicose)

2. Chronic » (Chronic » )

3. Cancerogen patolojçik anatom ik 
değişiklikler.

1. Acut aflatoxicose’un en başta ge
len tablosu, karaciğerde paranchim  hüc
re dejenerasyonu, haem orrhagie ve safra 
kanalları proliferasyonu şeklinde belirir. 
Ayrıca kram pflar, felçler ve denge bozuk
lukları ile seyreden sinir sistem i fonksion 
yetersizlikleri de görülür. Büyüme engel
lenir, yem yeme isteği ve değerlendirm e 
kabiliyeti azalır. Acut afaltoxicose’ların 
hayvan ve insanlarda ölümle sonuçlanan 
örneklerinden bahsedilm işti.

2. Çeşitli hayvanlarda uzun süre sub- 
toxik dozlar uygulamak suretiyle, afla- 
toxin’lerin m utajen özellikleri kazanabi
lecekleri ve karaciğer tüm örleri (Hepa- 
tom ’lar), nekrozlar, safra kanalı hyper- 
plazi'leri ve böbrek adenom ları meydana

18.2 84.8 39.2 172.5

getirebilecekleri ortaya konm uştur. Chro
nic aflatoxicose da yine karaciğer bozuk
luklarıyla karakterize olm akta, karaciğer, 
mide, akciğer, böbrek gibi diğer organ
larda da tüm örler m eydana gelmektedir.

3. R atlara subkutan çok az m ik tarlar
da aflatoxin enj ekte edilerek sarkom  mey
dana getirilebilm ektedir. Yine bu hayvan
lara  günde 10 mg aflatoxin verilm ek su
retiyle »karaciğerde tüm örler oluştuğu 
görülm ektedir. Domuz, sığır, sıçan, may
mun, hindi, ördek ve alabalıkların kara
ciğer, mide, akciğer, böbrek ve diğer or
ganlarında m etaztaz’larla seyreden hae- 
m atom , adenokarsinom  ve fibrokarsinom  
tabloları tesbit edilm iştir. Aflatoxin’in in
sanlarda da karaciğer hücreleri üzerine 
kanserojen etkileri olduğu isbat edilmiş
tir.

Son zam anlarda aflatoxin B t in  tera- 
togen etkileri üzerinde de araştırm alar 
yapılm ıştır. Örneğin: 200 m ikrogram  af- 
latoxin verildiğinde sıçan fotüslerinin ve 
hattâ  bazan gebe ra tla n n  kendilerinin de 
öldüğü görülm üştür. Ayrıca yemdeki pro
tein oranı azaldığında ra tlan n  karaciğer
lerindeki patolojik bozuklukların daha da 
arttığı, belirgin b ir hale geldiği izlenmiş
tir.

Aflatoxinl’erin organizmada meyda
na getirdiği bozuklukların mekanizm ası 
hakkında henüz çok az bilgi vardır. H er 
ne kadar ra t ve insan karaciğerlerindeki 
DNA (Desoksi ribo nukleik asit) ve RNA 
(Ribo nuklei kasit) sentezlerinin engel
lendiği bilinmekteyse de, bu bilgi afla- 
toxin’lerin zararların ı tam  olarak açıkla
maya yeterli görülm em ektedir. Bilinen ve 
açıklaması yaılan biyokimyasal etkisi,
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aflatoxin’in DNA i bağlayıp inaktif hale 
getirerek RNA polym erase anzimini in- 
hibe etm ek suretiyle olm aktadır. Bu m e
kanizma ile mitoz bölünm enin engellen
diği ve protein  sentezinin azalması izah 
edilm ektedir. Aflatoxin’in tritium  ile 
m arke edilmiş thym idin’in DNA ve radio- 
aktif C14 ile m arke edilmiş leucin’in ka
raciğer proteinine bağlanm asının önlen
diği tesbit edilm iştir.

Aflatoxin Bx—B2 ve G!—G2 nin toxisi- 
telerinin farklı oluşu, yukarıdaki kimya
sal görüşlerin ışığı altında DNA ile b ir
leşme özelliklerinin başka başka olm ası

na bağlanm ıştır. Bazı araştırıcılara göre, 
karaciğerde mitoz çoğalmayı regüle eden 
b ir horm on bulunm aktadır ve aflatoxin 
tarafından bu horm onun biyosentez yap
m a yeteneği ortadan kaldırılm aktadır. 
Aflatoxin verilmesinden sonra karaciğer 
hücrelerindeki solunum  ferm entinin azal
dığı, oxidasyon olaylarının yavaşladığı, 
serum daki alkalik fosfataz’ın transami- 
naz’ın yükseldiği tesbit edilm iştir. Ayrıca 
karaciğerdeki A vitamini m iktarı azal
m akta ve çoğu zam an karaciğerde hiç A 
vitamini kalm am aktadır.

(Devamı var)

küçük tasarruflardan 
büyük yatırımlara

ll ( i Iflirakij/İK m

TÜRKİYE B 9  1 
İŞ BANKASI Jj

ünde.,, güçlü... güvendir

v»3r» at-'ms.
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İTALYA'DA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Doç. Dr. Niyazi ÖZDEMİR

Alabalık yum urtalarının kuluçka edil
m esindeki ilerlem eler kaydedilmesine 
rağm en Alabalıkların yetiştirilm esi son 
yıllarda İtalya, Danim arka, Fransa, Ame
rika ve Japonya’da b ir gerileme göster
m iştir.

İtalya’da Alabalıklara kuluçka se
zonu içerisinde özel rasyon ta tb ik  edil
mekte, özellikle bu  devrede rasyonda yağ 
oranı düzeyi % 2—3 olan b ir yemleme 
uygulanm aktadır. İtalyan Alabalık yetiş
tiricileri derin vadideki suları tercih e t
m ektedirler. Yedi yıl önce alabalık yu
m urtaların ı ithal eden İtalya bugün ihraç 
im kanlarını elde etm iştir. Bu gelişme çe
şitli fikirlere rağm en henüz yetiştiricile
rin  diğer zirai m ahsuller gibi balıklarında 
b ir  vergi m atrahına tabi tutulup tutula- 
mıyacağı sorununu doğurm uştur. Alaba
lık ve sazan balıklarının yetiştirildiği ku
zeydoğu İtalya’da yetiştiricüer için ener
ji  b ir sorundur. En önemli alabalık ü re
tim  m ıntıkası olan Fruili’de yılda 5000

ton üretim  vardır. Bu m ik tar İtalyan Ala
balık üreticilerinin tüm  ürettik leri m ik
tarın  1/4 üne eşittir.

Alabalık yetiştiriciliği gerek İtalya’
da ve gerekse dış m em leketlerde Milli 
Balıkçılık Birliği (Merkezi) tarafından 
yönetilir. Hiç şüphesiz üretilen m alın ka
litesinin yanında, pazar durum u ve işin 
organizasyonu önem kazanır. Özellikle 

ülke içerisinde büyük b ir tüketici kitlesi
nin balığa yöneltüm esi önem taşır. Yerli 
halkın tüketim  alışkanlığındaki artış (yıl
dan yıla) ta tlı su  balıklarm da diğer ü l
kelerle kıyaslandığında önemli olmadığı 
göze çarpar. Bu nedenle alabalık ihracat
çıları dış ülkelerden hangisinde uygun fiat 
bu lurlarsa ihracatlarını oraya yöneltirler.

Aus «World Fishing» Marz 1975

N o t: Bu yazı, İnfarm ationen überdie 
Fischw irtscholt des Auslandes H eft 4-Ap- 

ril 1975-25 Jahrgongtan tercüm edir.

E T  v e  B A L I K  K U R U M U
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5) Amonyak ile muamele,

6 ) Alkali o rtam da (NaaCOs) oksi
jenli su ile muamele,

Bu muam eleler küspe içerisinde acı
lık veren m adeleri kısm en uzaklaştırm ak
ta  ve hayvanlar tarafından tüketim ini 
geliştirm ektedir.

Bu usullerin bazı sakıncaları vardır:
1) Küspe içindeki izotiyosiyanatla- 

rın  uzaklaştırılm ası hiç bir vakit tam ol
m am aktadır,

2) Bazan da daha zehirli moleküller 
teşekkül etm ektedir (bakır sülfatla m u
amele durum unda n itriller teşekkül et
m ektedir).

3) Proteinler ekseriya ileri derece
de bozulm aktadır,

4) H idrokarbon kesim inin enerji 
değerinde b ir düzelme getirilemem ekte
d ir ve oldukça düşük kalm aktadır.

b. Fermentasyon uygulayan 
yöntemler

Halen kolzaya uygulanan üç ferm en
tasyon usulü bilinm ektedir. Bunlardan 
ikisi Polonya kaynaklı W aidner ve Poz- 
nanski usulleri olup, esas itibariyle kar 
rışık  silolama (Patates + Kolza küspesi) 
yöntem leridir ve karışık  m ikroorganiz
m a florası kullanılm aktadır. Bir diğer 
usul ise, STARON usulü olup kolza küs
pelerini b ir maya (Geotricum candidum ) 
kültürü  ile 37°C da 40 saat ihtim ara bı
rakm aktır. Bu usul toksik m addelerin 
parçalanm asını ve proteinlerin  santrifüj- 
leme, tuzlu çöktürm e, ultrafiltrasyon ve 
diyaliz yoluyla ayrılm asını sağlıyacak tarz
da çözündürülm esini tem in etm ektedir.

S taron usulü 1974 de Fransada Zirai 
A raştırm a Enstitüsü  tarafından gelişti
rilm iştir. Kolza küspesi ile 500 e yakın

bakteri türür.ün etkisi incelenm iştir. Bu 
m ikroorganizm alar arasında 20 tanesi 
izotiyosiyanatları n itriller haline ayrıştır
m aktadır. Diğer taraftan , Geotricum can
didum  ve diğer beş m ikroorganizm a 
(Streptom yces albus, Epicocum  sp, As- 
pergillus am istelodams, streptococus lac- 
tis, Rhizopus nigricans) tiyoglikozitleri 
hidroliz etm ekte, sonra açığa çıkan izoti- 
yosiyanatlar parçalanm aktadır.

Bu iş için G eotricum  candidum 'un 
seçilmesindeki diğer k riterler şunlardır: 
Gelişme hızının yüksek olması, galakto- 
zitler üzerinde etkili b ir hidroliz gücüne 
sahip olması, tiyoglikozitleri tam am en 
parçalam ası, zehirli b ir  heteroprotein 
(protein a ) ’in denatüre edilmesi, endo- 
peptitazik tesirle protein ler üzerinde 
önemli b ir çözündürm e gücü bulunm ası, 
deneme hayvanlan ile yapılan araştırm a
larda m ikroorganizm anın tam am en za
rarsız bulunm asıdır.

Toksik olan hiç b ri ara  ü rün  tespit 
edilememiştir; fare ve sıçanlar üzerinde 
yapılan toksisite testleri negatif sonuç 
verm iştir.

5. Kolza küspesinin hayvan beslen
mesinde kullanılması

Ekspeller usulü ile elde edilmiş kolza 
küspesi piliçlerde başlatm a rasyonunda 
soya küspesi yerine ikame edilmiş ve ge
lişmede % 25 b ir düşme kaydedilm iştir. 
Daha sonraları bunun ekspeller m uam e
lesi sırasındaki a ş ın  sıcaklık nedeniyle 
küspedeki lizin kaybından ve dolayısiyle 
yemden yararlanm adaki düşüklükten ile
ri geldiği gösterilm iştir.

Solvent ekstraksiyon, önpreslem e + 
solvent ekstraksiyon veya dikkatli kont
rol edilebilen ekspeller yöntem leri ile el
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de edilen kolza küspelerinin amino asid- 
ler dengesi bakım ından soya küspesine 
yakın bulunduğu kaydedilm iştir.

Scott, Nesheim ve Young (1969) lizin

kaybı yer almadığı takdirde, kolza küs
pesinin ,enerji/p ro tein  oranı sabit kal
m ak şartiyle, civcivlerde canlı ağırlık a r
tışı ve yem değerlendirm e sayısı bakım ın
dan soya küspesi ile elde edilene benzer 
sonuç verdiğini bildirm işlerdir.

Bununla beraber, kolza küspesince 
bulunan l-5-vinil-2-tiyooksalidon’un guar- 
ro jen  etkisi yeme iyotlu kazein ilâve edi
lerek, veya 1-tiroksin enjeksiyonu ile ti- 
roid büyüm esi önlenm iştir. Bundan baş
ka kolza küspesinin yaklaşık olarak % 3 
tannik  asid kapsadığı ve bunun küspenin 
rasyondaki payını % 15 civarına sınırla
dığı bildirilm iştir. Nitekim, bazı araştırı
cılar rasyonda % 0.5 tannik asid bulun
m ası halinde civcivlerde büyümenin geri
lediğini kaydetm işlerdir.

Kolza küspesinin nispeten yüksek 
oranda sellüloz kapsam ası bu küspenin 
kasaplık püiç rasyonlarm a girmesine 
önemli b ir engel teşkil etm ektedir. Yük
sek kaliteli kolza küspesi, civciv rasyon- 
larm da gelişme üzerine olumsuz b ir etki 
yapm aksızın % 10 düzeyine kadar kulla
nılabilm ektedir. Y um urta tavukları için, 
% 10’a kadar kullanılm ası ile yum urta ve
rim i, yum urta kalitesi ve çıkış gücü yö
nünden olum lu sonuç alınm ıştır.

Kolza küspesi, hindi palazı rasyonla- 
rında 8 haftalıktan sonra ve anaç rasyon- 
larm da % 10 düzeyine kadar emniyetle 
kullanılabilm ektedir. Ekspeller kolza küs
pesi 8 haftadan küçük palazlarda, rasyon
da % 4 oranında kullanıldığında dahi ge
lişmede gerilemeye ve tiro id  bezinin bü
yümesine yol açm aktadır. Rasyona iyod- 
lu kazein katılm ası (% 0 .022) ile bu  du
rum  düzeltilebilmekte ve rasyondaki kol
za küspesi payı yükseltilebilm ektedir. 
Sekiz haftadan sonra pazarlam aya ka
dar % 12 kolza küspesi kullanılarak bes
lenen hindilerde ağırlık artışı norm al ol
m aktadır .

Kolza küspesi, domuz rasyonlarm a 
da belli oranda girebilm ektedir. Saben ve 
Bowland (1972) nin çalışm alarına göre 
başlatm a periyodunda rasyona % 5 katı
labilm ekte ve ancak % 8 e çıkarıldığında 
canlı ağırlık artışında b ir gerileme kayde
dilm ektedir. Kolza küspesi % 8 den yük
sek olduğunda dom uzlarda ürem e gücü
ne olumsuz etki yapm akta ve sü t verim i 
düşm ektedir.

Kolza küspesi, koyunlarda tüm  ras- 
yonun % 20 sine kadar kullanıldığında, 
keten tohum u küspesi ile elde edilene 
benzer sonuç alınm ıştır (14). Bu bulgu
lar koyunun gebelik sırasındaki canlı 
ağırlık artışı, yapağı m iktarı ve kalitesi, 
kuzuların doğum ağırlıkları ve 6 haftalık 
ağırlıkları, sü tten  kesilmiş kuzuların can
lı ağırlık artışları konularındadır. Kolza 
küspesi oranı % 30’a çıkarıldığında yem 
tüketim i bariz şekilde düşm ektedir, ku
zuların doğum ağırlığı düşm ekte ve koyu
nun yıkanmış yapağı verimi de azalmak
tadır.

Sütten kesilmiş kuzularda, tüm  ras- 
yonun °/o 12 sine kadar kolza küspesi ve
rildiğinde yüksek günlük canlı ağırlık a r
tışı sağlanm aktadır. Bu oran % 24’e çı
karıldığında günlük ağırlık artışları düş
m ektedir.

Kolza küspesi ile beslenen koyunlar
da toksik ve guatrojen etkiler görülm e
m iştir.

Kolza küspesi, solvent veya ön pres
leme + sol vent ekstraksiyon usulleriyle iş
lendikleri takdirde sü t inekleri için iyi 
b ir protein kaynağı teşkil ederler. Avru
pa ve K anada’da sü t inekleri rasyonla- 
rm da ötedenberi kullanılm aktadır. Top
lam kurum adde tüketim inin % 10’una 
kadar varan oranlarda keten tohum u küs
pesine eşit besleme değerindedir ve süte 
kolzadan dolayı b ir koku da geçmemek
tedir.

Kolza küspesi besi sığırları için de 
uygun b ir yem m addesidir. Beranger ve 
Grenet (1969) kolza küspesinin genç sı
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ğırlarda tüketim ini incelem işlerdir. Bras- 
sica napus kolza tohum larından değişik 
teknolojik işlemlere tabi tu tu larak  elde 
edilen küspeler, kimyasal yapısı kolzaya 
yakın olan keten tohum u küspesi ile kar
şılaştır ılm ıştır. H er üç küspe (A, B, C,) 
de ekspeller usulüne göre elde edilmiş ve 
sonra solvent ekstraksiyonu uygulanmış
tır. (A) küspesi için tohum  yüksek sıcak
lığa kadar ısıtılm ış ve b ir defada pres- 
lenm iştir. (B) küspesi için tohum  daha 
düşük sıcaklıkta ısıtılm ış ve iki defa pres- 
lenm iştir. A ve B küspeleri ekstraksiyon- 
dan sonra «Toasta» denilen b ir kavurm a 
ve buharlam a işlemine tâbi tutu lm uştur. 
K eten küspesi ise (K ), C küspesinin ayni 
preslem e ve ekstraksiyon muamelesine 
tabi tu tulm uştur. Genç sığırlarla 4 grup
ta  deneme yapılmış ve tüketim  hızı en 
yüksek keten küspesi, sonra A küspesi 
ve B küspesi, nihayet C küspesi bulun
m uştur. A ve B küspelerine uygulanan 
kavurm a ve buharlam a işlemi sevenolle- 
ri uzaklaştırdığından tüketim  m iktarları 
artm ış ve toplam  kuru  maddede kolza 
küspesi rasyonda % 20 düzeyine çıkarıla
bilm iştir.

Öte yandan ,Ston ve Wood (1973) da
nalar için b ir başlatm a kesif yeminde 
protein  kaynağı olarak kolza ununu dene
mişler, peletlenmiş halde verilmiş olma
sı kaydiyle, rasyonda % 20 ye kadar kol
za unu kullanılabileceğini bildirm işler

dir.

Ö Z E T

Proteinin amino asit bileşimi bakı
m ından soya proteinine oldukça benzer
lik gösterm ekte olan kolza küspesi yur- - 
dumuz hayvanlarının beslenmesinde ya
rarlı b ir kaynak olabilir ve üretim i için 
ülkemizde olanakların elverişli olduğu 
anlaşılm aktadır. Kolza çiftçisinin teknik 
ve ekonom ik bakım dan desteklenmesi ha
linde dekara verim in artırılm ası ile diğer 
tarım  ürünleri arasında cazip b ir duru
m a getirilmesi sağlanabilir. Böylece yem 
sanayimizin kaliteli protein açığının ka
patılm asında yararlanılabilir.

Kolzada bulunan toksik m addeler bu 
küspenin kullanılm asını sınırlandırm ak
tadır. Varyete ve yetiştirm e şartlarına gö
re bu m addelerin m iktarı değişebilmekte
dir. Gerek bitki ıslahı çalışm aları ile ve 
gerekse küspeye uygulanan fizikokimya- 
sal teknikler ve ferm antasyon yöntemleri 
yardım ı ile bu toksik m addelerin azaltıl
m ası yoluna gidilmektedir. Ekspeller küs
pelerinden ziyade, önpreslem e ve sonra 
ekstraksiyon yöntem i ile yağın alınması 
halinde zehirli m addelerin küspeden bü
yük ölçüde uzaklaştırılm ası m üm kün ol
m aktadır.

Kolza küspesinde bulunan zararlı m ad
deler, domuz ve kanatlı hayvanlarda gu
a tra  yol açm akta, gelişmede gerilemeye 
neden olm aktadır. Diğer hayvanlarda ise 
yem tüketim ini düşürm ekte, koyunlarda 
ve sığırlarda, denem elerin gösterdiği m ik
ta r ve sın ırlar dahilinde kullanıldığında 
olum lu sonuçlar alınm ıştır. İyi kalite kol
za küspesi, tavuk ve hindi rasyonlannda 
% 10 a kadar, koyun ve sığırlarda toplam  
kuru  m addenin % 20 sine kadar, ve alış- 
tırılarak tan  kullanılabilir.

Fransada yapılan çalışm alara göre 
(Chone 1978) kolzanın Ramses, M ajör ve 
Prim or varyetelerine nazaran Je t Neuf 
çeşidi dekara tohum  verimi bakım ından 
200 Kg’m  üzerinde bulunm aktadır ve 
ekim alanının % 80 i bu  varyeteyi ye
tiştirm ektedir. Bu gün Fransa da ülke
miz gibi soya üretim ini yeterli düzeye 
u laştıram am ıştır ve soya yerine ikame 
edilmek üzere kolza üretim i geliştirmiş, 
1972 yılında 720.000 ton tohum  elde 
edilm iştir. Kolza, tahıllarla beraber m ü
navebede iyi b ir ekim sırası teşkil etti
ğinden ülkemiz tahıl bölgesi için iyi b ir 
münavebe bitkisi olabilir. Yurdum uzda 
kolza ziraatının geliştirilmesine gidilir
ken, diğer yandan da yağ fabrikalarım ı
zın bu tohum un işlenmesinde gerekli 
öğütme ve ekstraksiyon kapasitelerinin 
sistem li b ir şekilde geliştirilmesi yoluna 
gidilmelidir. Son zam anlarda yağ tek

nolojisindeki gelişmeler kolza küspesin
deki sellüloz m iktarının da düşürülm esi
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üzerine yönelmiş ve tohum  kabuğunun 
soyulması suretiyle bu  küspenin küm es 
kanatlıları rasyonlarm da rahatlıkla kul
lanılm ası olanakları geliştirilm iştir. Ül
kemizde üretim in gelişmesi ile sanayinin 
de bu gibi sorunları birlikte program laş
tırm asında yarar vardır.
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K itapta soğutkan olarak sadece kü- 
kürtd ioksit (S 02), M etylchlorür (CH3C1) 
ve Freon 12 (R — 12; CC12F2) den bahse
dilm ektedir. H albuki K urum um uz tesis
lerinde yalnız am onyak (N H 3) kullanıldı
ğı için am onyak hakkında bu  ek kısm ı 
yazmayı uygun buldum .

AMONYAK (N H 3)
Amonyak soğutkanlar içinde, bilhas

sa o rta  ve büyük tesisler için, en m ühim  
ve en yaygın olan soğutkandır. Onun bu 
ehemmiyeti beher m 3 NH3 buharı ve kW
- saat için özgül soğu gücünün yüksek olu
şundan ileri gelmektedir. Meselâ : 

Buharlaşm a sıcaklığı —10°C,
Ayar ventili önündeki sıvı sıcaklığı 

+25°C ise :

1 m 3 NH3 buharı 

1 m 3 SOa buharı 

1 m 3 CH3C1 buharı

646 kCal, 

250 kCal, 

369 kCal,

1 m 3 R — 12 buharı 382 kCal lik 
b ir soğutm a gücü vermektedir.

Yüksek buharlaşm a ısısından dolayı 
tesis içinden birim  zam anda diğer soğut
kanlara nazaran daha az b ir am onyak 
devretm ektedir. Bu da boru  donanımı 
kesitinin ,sübap ve ventil geçişlerinin da
ha küçük olm asm a sebep teşkil etm ekte
dir. Hacım sal soğutm a gücü yüksek ol-

Yazan : Hans GÖLDNER 
Çeviren : Murat KUBATOĞLU

Mak. Müh.

duğundan kom presör boyutları da küçük 
olm aktadır. Bu bakım dan ilk tesis m as
rafı, amonyak tesislerinde, diğerlerine 
nazaran daha azdır.

Kaynama noktası (kaynam a noktası 
atm osfer basıncında kaynam anın başla
dığı sıcaklıktır) —34°C olduğundan, bu
harlaş tırıcı içinde cüz’i b ir ü st basınç ve 
kondensatörde de 10... 12 ata 'lık  b ir b a 
sınç meydana gelir ki bu da hiç b ir şe
kilde b ir zorluk ihdas etmez. K em presör 
ölçülerinin tayininde 16 nu.lı cetvel kul
lanılır. K ritik  sıcaklık +132°C de bulun
m aktadır.

1 kg. NH3 ün buharlaşm a ısısı —10°C 
de 309 kCal dir. 9 nu.lı cetvele bakınız. 
Sıvı NH3 ün  +25°C deki ağırlığı 0,603 kg. 
dır. Demek ki diğer soğutkanlara naza
ran  oldukça hafiftir. Diğer sıcaklıklarda
ki özgül ağırlıklar 9 nu.lı cetvelden alına
bilir.

— 10°C deki buharın  özgül ağırlığı 
2.390 kg. dır. Buna göre bu buharm  1 m 3 
ü  —10°C de 2,390 kg. ağırlıktadır. 9 nu.lı 
cetvelden diğer sıcaklıklardaki buhar öz
gül ağırlıkları alınabilir.

1 m 3 NH3 ün, — 10°C buharlaşm a ve 
ayar ventili önündeki +25°C lik sıvı sı
caklığında, soğutm a gücü 646 kCal dir. 
16 nu.lı cetvele bakınız. Soğutma gücü 
aşağıdaki örneğe göre hesaplanır :

—10°C de buharın  ısı tu tum u, 1 kg. için 
-f 25°C de ayar ventili önündeki sıvı 

nın ısı tutum u, 1 kg. için (28,09 kCal)

298,67 kCal

-28,09 kCal
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B uharın ısı tu tum u olan 298,67 kCal 
den sıvının ısı tu tum u olan

28,09 kCal yi çıkarırsak 1 kg. buha 
rın  buharlaşm a ısısını bulu

ruz. Bu da,
270,58 kCal

(Beher kg. için 270.58 kCal olarak bu
lunur).

—10°C de 1 m :! buhar 2,390 kg. geldi
ğinden 1 m 3 buharın  ısısı da: 270,58 x 2,39 
=  646,7 kCal olarak bulunur.

Bu hesaplara göre saatte  1000 kCal 
lik b ir  soğutm a gücü elde etm ek için : 

1000
---------  =  3,7 kg. NH3 ün beher saat-
270,58

te buharlaştırıcıya püskürtülm esi gerek
m ektedir.

NH3 ün yakıcı, boğucu b ir kokusu 
vardır. Fakat bu, bugünkü teknik du
rum da, kokusuz soğutkanlara nazaran 
kom presör im alâtı için b ir m ahzur teş
kil etmez. Çünkü bugün artık  konstrük- 
siyonları çok iyi gaz sızdırmaz şekilde 
körükler im al edilm ektedir. E n  çoğu çok 
cüz’i sızdıran yerler meydana gelebilir. 
B unlar da koku alm a hissiyle derhal far- 
kedüebildiğinden kaçaklar büyük soğut
kan kaybına meydan vermeden giderile
bilir. Böylece tesisin gücünü düşürebile
cek ve am onyak ikmali dolayısıyla fazla 
m asrafı icabettirebilecek m iktarda am on
yak kaçm asm a engel olunabilir. Amonyak 
kaçaklarının, bilhassa soğuk odalarda, 
derhal giderilm esi lâzımdır. Çünkü de
vamlı am onyak kaçağı depolanan em tia
yı bozar. Sızdıran yerler tuzasidi içine 
daldırılan cam b ir çubuk vasıtasıyla tes
pit edilebilir. Eğer çubuğun gezdirildiği 
yerde am onyak kaçağı varsa beyaz b ir 
dum an meydana gelir. Ayrıca erim iş kü
k ü rt içine daldırılm ış kağıtların yakılma
sıyla veya sabunlu suyun sürülmesiyle de 
bu  kaçak yerleri tespit edilebilir. Tesisin 
m ontajı esnasında da çok dikkatli çalış
m ak icabeder. Zira cüz’i orandaki b ir 
am onyak bile teneffüs organlarına zarar 
tevlit edecek şekilde tesirini gösterir.

Mecburî durum larda gaz m askesi tak 
m ak lâzımdır.

NH;„ hava ile olan gayet dar sınırlan
m ış (° /o  1 7 . . . 2 7 )  b ir karışım  nispetinde, 
patlayıcıdır. Fakat bu  şekilde gazlanmış 
odalarda durm a im kânı olm adığından 
açık ateşle (çakm ak, k ib rit v.s.) b ir ateş 
alm a ihtim ali de azdır. NH3 kom presör
leri açılırken de bu  hususu daim a ha tır
lam ak lâzımdır. İhtiyaten büyük m ik tar
da kaçak olan yerlere açık ateşle gitme
mek lâzımdır.

NH3 dem iri aşındırm az. Fakat için
de ru tubet bulunan donanım da bakırı 
yer. NH3 hiç b ir zam an tam  mânasıyla 
sudan azade olamıyacağı için sübaplar ve 
arm atü rler çelikten veya döküm den im al 
edilm ektedir.

NH3 havadan ağır ve yağdan hafif
tir. Bunun için tesis içindeki hava tesisin 
en yüksek noktasından, yağ ise b ir  yağ 
toplam a kabının altından tahliye oluna
bilir.

NH3 daha ziyade o rta  ve büyük güç
teki tesislerde kullanılır.

AMONYAK TESİRLERİNE KARŞI
İLK YARDIM

1 — Amonyak çarpm ası halinde :
a) Hastayı temiz havaya çıkarın;
b) Derhal doktor veya sağlık memu

ru çağınn;
c) H astaya sun’i teneffüs yaptırın,
D ik k a t: Amonyak nefes yollarını

tahriş edebileceğinden, fazla nefes alm a
sı için hastayı zorlamayın. Düşük basınçlı 
oksijen verilirse bu, hastanın rahat nefes 
alm asına yardım  eder.

2 — Gözlerde yanm a hissedildiği tak
dirde :

a) Göz kapaklarını açın, gözleri ve 
göz kapaklarını ılık su yahut % 1 nisbe- 
tinde bor asidi mahlûlüyle b ir kaç dakika 
yıkayın;

b) Bundan sonra, sıvı vazelinle göz
leri hafif hafif oğuşturun.

3 — Burun, gırtlak ve nefes borula
rı, am onyaktan m üteessir olanların :
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a) B urnuna % 1 bor asidi mahlû- 
lünden çektirin;

b) Ayni m ahlûlle ağzını çalkalatın;
c) Ayrıca, şekerli suda % 1 nisbe- 

tinde eritilm iş sirke asidi m ahlûlünden de 
burna çektirin veya bu m ahlûlün buharı
nı teneffüs etm esini tem in edin;

ç) Ö ksürm esini ve nefes almasını 
kolaylaştırm ak için, belden yukarı vücu
dunu serbest tutun; sirke buharını tenef
füs etmesi için hastanın ağzı ve burnu  
üzerine, sulu sirkede ıslatılm ış b ir bez 
koyun.

1. Diyagram
Değişik buharlaşma sıcaklıklarında soğut ma havası ile sıvılaşma sıcaklığı arasındaki sı

caklık farkının değişmesi.

Buharlaşma sıcaklığı [°C]

4 — Sulu am onyak m ahlûlü yutan
hastaya :

a) Derhal bol m ik tarda sulandırıl
mış sirke içirtin;

b) Limon veya limonata verin ve 
hasta kusuncaya kadar içirmeğe devam 
edin. Kusm a duygusunu kam çılamak için 
ayrıca ılık su vermek ve boğazın içini gı
cıklamak faydalı olur. K ustuktan sonra 
hastaya zeytinyağı, süt veya takriben üç 
yumurta akı ile buz verin.

Y ukarda bahsi geçen sulandırılm ış 
ekşiler bulunm azsa bunların  yerine aynı 
m iktarda sıcak su kullanın.
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2. Dfıyagram lapları ve küçük buz tankları için salamura
—15°C buharlaşma ve —10°C salamura sı- buharlaştırıcısı kangal uzunlukları, 

caklığında yemeklik dondurma muhafaza do-

Bakır boru için kangal uzunluğu [m ]
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3. Diyagram
—25°C buharlaşma ve —20°C salamura sı-caklığında yemeklik dondurma maklnasmın 

kangal uzunluğu.

Bakır boru için kangal uzunluğu [ m ]
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1 .  CETVEL
Çeşitli soğutkanların kaynama noktaları, ergime veya donma 
noktaları, kritik sıcaklık veye basınçları, (cetvel kaynama 
noktalarına göre tanzim edilmiştir.)

;

; Soğutkanlar
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Su Ha O +  100 0 +  365 205
Alkol C i Hs +  78 — no +  238 67
Aseton Cs H* O +  56 — 94
R — 113 Ca Clj Fs +  46 — 35 + 214 33,7 '
M etilenklorür CHa Cla 4 40 .

Eter Cı H m O + 35 — 118 + 192 38
R — 11 CF Cla +  24 — III -1 198 43
Etilklortlr Ca Hs Cl -1- 13 — 139 + 182,8 53,3
R —21 CH Clj F +  10 — 135 + 178,5 51
R — 114 Ca Cla Fi +  5 -  94 4 145,7 32,1
Bütan Ci Hıo — 1 — 135 -1 151 37,5
KükUrtdioksit SOa — 10 - -  75 H 156 78
Isobutan (CHs)a CH — 13 •— 145 ■1 133 36
Metilklorilr CHs Cl — 24 — 91 +  143 66
R — 12 CCla Fa - 30 -  150 -4 111,5 41
Amonyak NHs — 33 — 78 + 132 113
R —22 CH Cl Fa — 41 —  160 H- 96 48.7
Propan Cs H s — 44 — 193 +  97 44
R —13 Bî CFs Br — 59 1 67,5 41,3
KükUrtlU hidrojen SHs — 60 — 82 •1- 100 88.7
Karbondioksit COi. — 78 — 78 + 31,4 72.9
R — 13 CFs q — 81 — 180 -1• 28,8 39,4
R —23 CH Fs — 82 — 163 + 32,3 50,5
Etan Cs H* — 88 — 172 +  35 45
Etilen Ca H* -  104 — 169 -!- 10 51.7 j
Metan CH4 — 164 — 186 — 82,5 45.6
Oksijen Oa — 182 — 270 — 118.8 50.8
Argon Ar — 187 — 189 — 121 50,6
K ar bonrtlonoksi t CO — 190 — 207 — 139,5 35,5
Hava — -  194 -  140 39

Azot N ı •— 195 — 210 — 146 33
Hidrojen Ha — 252 — 259 — 240,8 14

J Helyum He — 269 — 272 — 268 2,3 1
L

Devamı var



V I I I

X. Familya : Thymallidae.
H arius balığı.

Ihymallidae CERNİAVİN, İzv. Gos. İnst. opıt. 
Agronomii, I, N 3, 1923, st. 103.

Uzun olan sırt yüzgecinde en az 17 
şua vardır. Gözün gerideki kısm ı ile, so
lungaç kapağının arasm daki mesafe ta- 
mamiyle kemikle kaplanm ıştır. Dilinde 
b ir tane ilâve kem ik m evcuttur. Orbitos- 
fenoit yoktur. Mezopterigoide de diş yok
tur. Ethm oidalialateralia kem ikleşm işdir. 
Kafa tasım n tepesindeki kem ikleri, ü st 
ense kem iklerinin üstünde yekdiğeriyle 
tem as etm ektedirler. K ıkırdaklı olan ka
fa tasm da burun  (mtizo) nahiyesi kü ttü r. 
Diğer kısım ları Salmonidae familyasının 
m ensuplarına benzer. Avrupa, Kuzey As
ya ve Kuzey Amerikada b ir genusu mev
cuttur.

Genus 19. TJıymallus CUVÎER 
H arius balıkları

Thymallus CUVİER, Regne anim. 2, ©d., II, 
1829, p. 306 (typus: Thm. thymallus). 

Phylogephyra BOULENGER. Ann. Mag. Nat. 
(7) I, 1898, p. 330, fig. (typus: Ph. atlan- 
tiac =r Thy nallus brevirostris KESSLER, 
1879).

Thymallus + Thymalloides subg. typus: S. 
arcticus PALLAS, 1776).

Vücudü orta  büyüklükte pullarla kap
lanm ıştır. Yan çizgi üzerinde 72-100 pul 
vardır. Ağzı büyük değildir. Ekseriya çe
nelerinde, sapan kemiğinde ve dam ak ke
m iklerinde, bazan da dilinde zaif dişler 
bulunur. Bazı tü rlerin  iri fertlerinde diş
ler nisbeten iyi inkişaf etm iştir. S ırt yüz
gecinde IV-XII 16 (17) olm ak üzere, 17-

Yazan : Prof Dr. E. SLASTENENKO 
Çeviren : Hanif ALTAN

25 şua m evcuttur. Anal yüzgeci (II)  I I I -  
IV 8-12 şualıdır. Kuyruk yüzgeci oyuklu- 
dur. Solungaç şuaları 8-12 tanedir. Pilo- 
rik  apendiksler 11-30 dur. Alt çenesinin 
gerideki kenarı, gözünün gerideki kena
rından indirilen şakulün üzerinde veya
hu t biraz gerisindedir. B aharda yum urt
lar.

Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Ame
rikada 6 tü r  m evcuttur. E n  ziyade o rta  
büyüklükte ve cereyanlı nehir ve soğuk 
sulu göllerde rastgelinm ektedir. K arade
niz havzasında b ir  tü r  m evcuttur.

35. Thymallus thymallus (LİN N E). 
H arius balığı, Ukraynaca Piriy balığı. 

Salmo Thymallus LİNNE, Syst. nat. ed., X, 
1758, p. 311 (Avrupa).

Thymallus vexillifer (AGASSİZ) valenciennes 
in CUV. - VAL, Hist. Nat. Poiss., XXI, 
1848, p. 438 (Rona, Po, uTna),
HECKEL und KNER, süsswasserfische 
oest&r, 1858, p. 242. fig. 137 (ex parte Tuna 
ve Dinyester havzası).

Thymallus vulgaris ANTİPA, Ichtyol. Român, 
1909, p. 201, tabi. XI, fig. 79 (Romanya). 

D IV -V II (IX ) 13-17, şuaların 
yekûnu 17-23 tü r. A I I - I V  (VI) 8-11, ta-

7-8
m amı 10-15 şualıdır. 1.1 de 74 ------ 93 pul

7-8
bulunur. Solungaç etam inleri 20-28, pilo- 
rik  apendiksler 15-26 dır. Üst çenesi um u
miyetle gözünün önündeki kenarından in
dirilen şakulü geçmez. Çenelerinde dişle
ri zayıf olup, kısm en ve güçlükle görün
m ektedir. S ırt yüzgeci yüksek olup ergin 
erkeklerde vücud uzunluğunun % 16-23 
ünü teşkil etm ekte, bilhassa ürem e çağın-
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da arka kısm ının çok yükseldiği görül
m ektedir. Kuyruk sapında yağ yüzgeci 
m evcuttur. Boğazının öndeki kısm ı ve gö
ğüs yüzgeçlerinin kaidesi çıplaktır. S ır
tında ve yanlarına doğru ufak olan yu
varlak siyah noktalar mevcut ve yan ta
raflarında ise, uzunluğuna çizgiler vardır.

Uzunluğu 30-35 sm. dir. Ağırlığı 0,5 -
1.0 kg. dır. Bazan 2,8 kg.a kadar olanlara 
r astlam lm a'ktadır.

Avrupa, doğuya doğru Ural dağları
nın sırtlarına kadar, Dinyester ve Galiç- 
yanın yukarı kısım ları, Stri, Opor, Din- 
yesterin K arpat kolları, P ru t ve Tuna hav
zasında yaşam aktadır. Karadeniz havza
sının diğer kısım larında mevcut değil
dir.

En ziyade, temiz sulu ve cereyanı 
fazla olan nehirlerde, bazan da göllerde 
yaşam aktadır.

Cinsî olgunlaşma 2-3 yaşlarındadır. 
Y um urtlam a Mayısta başlar. Verimliliği
10.000 yum urtaya yakındır.

Ufak dip organizmalariyle ve diğer 
balıkların yum urtalariyle uçan haşerat- 
la beslenm ektedir.

U krayna’da, son on sene zarfında 
m uhtelif su bentlerinde ala balıklarının 
m uhtelif form larını aklimatize etm ek 
üzere teşebbüslere geçilmiştir. Meselâ: 
Dinyeper şelâlelerinin bulunduğu yerde, 
teşekkül etm i şsu bendinde aşağıdaki ba
lıkları aklimatize etmek üzere teşebbüs
ler yapılmıştır:

1) Ladoga gölünün siga balığını - 
Coregonus lavaretus baeri ladogae Pr. ile.

2) Çutsk gölü siga balığını - Corego
nus lavaretus maraenoides PALL, ile.

3) Riyapuşka balığım Coregonus al- 
bula ile birleşm eleri yapılm ıştır. Fakat 
yapılan bu teşebbüsler hiç b ir netice ver
m em iştir. Maamafih, Ukraynada sun’î b ir 
şekilde (1929-30) Çudsk ve Volhofks siga 
balıkları (Coregonus lavaretus baeri 
KESSLER) yetiştirilebilm iştir. Üç sene 
zarfında yetiştirilm iş olan siga balığı, Ku

zey su bendinin şartlarına nazaran daha 
uygun netice verm em iştir. Ancak alına
cak neticenin ekonom ik bakım dan tetk i
ki için, denem eler sonuna kadar götürüle- 
m em iştir (bu hususta E. SLASTENEN- 
KO’nun eserine m üracaat ediniz, 1931 ve 
1935).

Ukraynada Dinyesterin yukarı kısım 
larında Kuzey Amerikadan getirilm iş olan 
SaJmo fontinalis MİTEH, aklimatize edil
m iştir. Bu balık derelerde yaşıyan ala ba
lığı ile çiftleştirildiği zaman, steril melez
leri verm iştir. Almanyadan ithal edilmiş 
saîm oiridens GİBBOUS ala balığı K arpat 
dağlarından akan Dinyesterin kollarında 
aklimatize edilm iştir.

XI. Familya : Umbridae 

Genus 21. Umbra WALBAUM,

U m bra balıkları
Umbra WALBAUM, Cenera piscium 1792, p. 657 

(typus : Melamira agassiz Melanura
AGASSİZ, 1854. (U. krameri)

Vücudü ve başının yanları ve tepesi 
şuasız sikloit pullarla kaplanm ıştır. Yan 
çizgi mevcut değildir. Enine sıralanm ış 
pullar 33-35 tir. Çenelerinde dişleri ufak, 
zayıf ve aynı büyüklüktedir. K ürek kem i
ği büyük delikli ve Coracoitten fazla ke
mikleşmiş olan ek kısmiyle ayrılm ıştır, 
înfram andibulada kanal ve mesam e mev
cut değildir. Radialia 3-4 tür. S ırt yüzge
ci I I I  12-13 şualı olup gerideki nihayet 
noktası, anal yüzgecin üstündedir. Anal 
yüzgeci II  5-6 şualıdır. K arın yüzgeçleri 
s ırt yüzgecinin başlangıç altında veyahut 
b ir parça önündedir. Göğüs yüzgeçleri 
yuvarlak I 11-14 şualı ve geride yerleş
m işlerdir. K uyruk yüzgeci yuvarlaktır.

İki tü rü  m evcuttur. Birisi Kuzey Ame
rikanın doğu vilâyetlerinde, diğeri ise Ka
radeniz havzasm dadır.

36. Umbra krameri WALBAUM

U m bra balığı, Dinyesterde Holdot, 
Baboşka, Sobaçya rıba 

Umbra krameri WALBAUM, 1792, p. 657. 
p. 281.
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Cyprinodon umbsra CUVİER, Regne. an. 1829, 
Umbra krameri HECKEL und KNERR, Süsswas- 

serfische, 1858, p. 292 (Odessa).
Umbra umbra BERG, Rııbı Rossii, 1916, st. 375. 
Umbra lacustris (s'ec. GROSSİNGER, 1794, non 

binominal) HANKO, Zool. Anz., 1923, p.

89.
Umbra krameri BERG, Rıbı presnıh vod. SSSR., 

I, 1932.
MAKAROF., «Priroda» (Leningrad), N 2, 1936, 

st. 111-112.

D III  12-13, A II  5-6; P I 12 radiuslu, 
Squ. 33-35. S ırt yüzgecinin üst kenarı düz
dür. Vücudü kırm ızı - boz renklidir. B a
şında ve vücudünün yan taraflarında, da
ğılmış, düzgün olmıyan siyah . boz renkli 
lekeler m evcuttur. Vücudü boyunca açık 
renkli b ir çizgi vardır. Kuyruk sapının 
enine çizgisi (siyah) yoktur. S ırt ve kuy
ruk  yüzgeçlerinde b irer tane siyah leke 
m evcuttur.

Uzunluğu 90 m m . kadardır. Bazan 
120 mm. olanları görülür. Ağırlığı 30 gra
m a kadardır.

Tuna m ansabından Viyana’ya kadar 
yayılmıştır. Balaton gölü, P ru t nehri, 
Dinyesterin aşağıdaki kısım larında he
men hem en 100 km. mesafeye kadar da
ğılmıştır. Kuzey Çobruci kasabası ve gü
neyde Dinyester lim anının kuzey kısmı 
arasında rastlanm aktadır. Buradaki kü
çük göllerde çok bulunur. Dinyester neh
rinin aşağıdaki kısım larında da tesadü
fen rastlanm aktadır. Turunçuk nehrinde, 
büyük olmıyan göllerde, Beyaz göl, Ku- 
çurgan limanı ve Karagöl körfezine, su 
taşm ası dolayısiyle gelmiş bulunm akta
dırlar.

Göl ve nehirlerin dipteki çam urun
da viyun balığı gibi (Mîsgurnus fosüis), 
karas balığı (Carassius carassius), gör- 
çek balığı (Rhodeus sericeus), verhofka 
(Leucaspius delineatus) kırm ızı yüzgeç 
(Scardinius erythrophtalmus) evdoşka 
(Leuciscus borysthenicus), koluşka (Pun- 
gitius platygaster) ve diğer balıklarla be
raber yaşam aktadırlar.

Ufak balıklarla (Rhodeus, Leucaspi
us v.s.) haşerat, Asellus ve emsaliyle bes
lenm ektedirler.

Öm rünün birinci senesinin nihaye
tinde 50 mm. uzunluğunda ve 1, 4-2,0 gr. 
ağırlığını iktisab edince, cinsî olgunluğa 
erişm ektedir. MAKAROV'a göre (1936, 
sayfa 111); kışın, Aralık ve Şubatta (1929 
-30) 50-115 mm. uzunluğunda olan balık
ların  hepsinde meni ve yum urtası I I I  - VI 
devrelerinde olup, baharda üremeğe ha
zırdır. Y um urtaları iri, ku tru  1,0-1,25 mm. 
dir. Balıkların 82 mm. uzunluğundaki yu
m urtaların ın  m iktarı 1582 tanedir. 104 
mm. uzunluğunda olanlarm ki ise, 2507 
taneye kadardır. Üreme tahm inen M art 
ve N isandadır. Büyümesi çok ağırdır. 
İkinci senenin nihayetinde dişiler 65-80 
mm. yi bulm aktadırlar. Hemen hemen 
üç senelikler Aralık ayında 85 mm., 105 
mm. ye yaklaşırlar. 100 mm. den fazla 
olanlar ekseriya 4-5 yaşındadırlar. 5 se
nelikler 115 mm. uzunlukta olup ağırlık
ları 27 gr. dır. Dişiler erkeklerden daha 
iridir. Böylece, üç senelik dişilerin uzun
luğu 90-100 mm., erkeklerinki ise aynı 
yaşta, 83-85 mm. dir. Bununla beraber 
dişiler erkeklere nisbetle, adetçe, m ühim  
derecede fazladır. U m bra balığının irile
ri yenmektedir. Avlama, kışın, başlıca 
yalnız kamış tuzaklarla yapılm akta ve 
(Misg. fosilis) viyun isimli balıkla birlik
te tutulm aktadır.

MAKAROV’un ifadesine göre (1936, 
sayfa 112) um bra balığının elverişsiz 
şartlara  rağmen yaşam a kabiliyeti çok 
fazladır. Böylece kışın iki gün susuz ka
lırken sağ kalm aktadır.

XII. Familya : Esocidae.

Genus 22. Esox LİNNE,

Berlâm balıkları.

Esox LİNNE, Syst. nat., X, 1758, p. 314 (typus: 
E. lııcius).

Lucjus RAFİNESQUE, Caıat. alc nuoiv generi, 
1810, p. 59.

JORDAN et EVERMANN, Fishes of North
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America, I, 1896, p. 625 (Lucius). 
Familya vasıflariyle genusa ithal edi

lebilen b ir balıktır. Avrupa, Batı ve Ku
zey Asya, ve Kuzey Amerikada beş tü rü  
m alûm dur. Evrasyada iki tü r, Karadeniz 
havzasında b ir tü rü  m evcuttur.

✓ 37. Esox Lucius LİNNE

Berlâm  (Turna) balığı Ukraynaca: Çupak 
Esox lucius LİNNE, Syst. nat., X, 1758, p. 314 

(Avrupa).

Esox lucius KESSLER, Yestest. İstoriya Kiyev. 

uçeb. okruga, 1856, Dinyester.

VELKE, Bull. Soc. İmp. Nat. Moscow, 1859 

(Dinyester).
BERG, Rıbı presnıh vod. SSSR, I, 1932. 

SLASTENENKO, Tr. Dn. Biol, st., 1931 

(Dinyester ve kolları).

SLASTENENKO, Ann. Sc. Univ. de Jassy, 

XXV, 1939, p. 52.

JAEGERMANN, Arb. Staatl. - ichth. ver- 

BELİNG, Arb. d. Biol. Ddnyeper st., I, 1914. 

suchs. st., V, 1929 (Kuçurgansky limanı, 

Dinyester mansabı).

D IV — X 13-16; A I II  — V 12-16 ra- 
14-17

diuslu; ve 1.1. de 121 ------------  144 Uzun
12-15

olan vücudü ufak pulludur. Yan çizgi, 
bilhassa gençlerde, bazan aralıklıdır. Ya
nakları tamamiyle, solungaç kapakları 
ise (üstten) pullarla kaplanm ıştır. Ol
dukça uzun ve yassılaşm ış burnu  ile, ba
şı büyük görünm ektedir. Dişli ağzı bü
yüktür. Alttaki çene öne doğru uzanm ış
tır. S ırt ve anal yüzgeçleri kuyruk yüz
gecine yakın olm ak üzere çok geridedir. 
Esas rengi yeşilimsi kurşunidir. S ırtı si
yah, lateral tarafları açık ve iri boz leke
lerle kaplanm ış, bazan enine düz çizgiler 
yer alm ıştır.

Uzunluğu 1,0-1,5 m. kadardır, ağırlığı 
ise 16-24 kg. kadard ır (Dinyeperin aşa
ğıdaki kısım larında 65 kg. a kadar olan
lar tespit edilm iştir). 2-3 seneliklerin u- 
zunluğu, 52.8 sm., ağırlığı 1,25 kg. kadar
dır. 2—3 seneliklerin uzunluğu, 40,6 sm., 
ağırlığı 815 gr. dır. 1—2 seneliklerin
uzunluğu 27,9 sm., ağırlığı 290 gr. d ır. 
(Şekil 21).

Şekil 21 — Turna balığı, Esox üıcius.

Sekil 21 — Turna balığı, B »o x  lucius.

Avrupa Kuzey ve Batı Asya, Kuzey 
Amerika nehirlerinin havzaları ve Kuzey 
Buz okyanusunun havzalarmda, K arade
niz ve Azak denizlerinin havzası Tunadan 
K ubana kadar, nehir ve limanlariyle be
raber, Rion, Küçük Asya nehirleri, Hazer, 
Aral ve Baltık nehirlerinin havzalarm da 
yaşam aktadır. K ırım da mevcut değildir. 
Diğer taraftan, nehirlerin fazla cereyanlı 
olduğu m ıntıkalarda yaşamadığı görül
m ektedir. Dinyester ve diğer nehirlerin

şelâleli olan kısım larında da seyrek bu
lunur.

Tatlısu ve az m iktarda tuzlu su ile ka
rışm ış olan sularda yaşıyan balıktır. Ne
h ir ve göllerde geniş b ir şekilde yayılmış
tır. Bir yaşm dan itibaren, tipik yırtıcı ve 
doymak bilmiyen b ir balık halini alır. 
Aşağıda kaydedilen balıklarla beslenir: 
Kaya balığı (Gobio sup), ovsiyanka balı
ğı (leuc. dclineatus), kırm ızı yüzgeç balı



ğı (Sc. erythrophthalm us), plotva balığı 
(llu tilus ru tilus), görçak balığı (Rhod. 
sericeuş), verhovotka balığı (Aîb. albur- 
nus) kolüşka balığı (Gast. aculeatus), 
tülka balığı (Clupeonelîa delicatuUa), 
çapak balığı (Abr. b ram a) hani balığı 
(Perca fluviatîlis), berlâm  balığı (Esox 
luchıs). v.s.

Berlâm  balığının b ir kilo olabilmesi 
için, diğer balıklardan 22 kilo kadar ye
m esi icabettiği, kabul edilm ektedir. Su 
bendlerinin fazla derin olan yerlerinde 
kışlam aktadır. Solungaç emen ve korde- 
la kurtları gibi parazitler kendisine ârız 
olurlar.

Uzun mesafelere h icret etmez. Ber
lâm  balığı, Dinyeper deltasının buzlarla 
örtü lü  bulunduğu zam anlarda biri ilk ve 
diğeri sonbaharda (Eylül — Aralık) ol
m ak üzere iki h icret yaptığı görülm ekte
dir. Diğer taraftan  lim anlara göç ettiği za
m an renginin açık, göllere hicret ettiği 
zam an ise koyu, siyah renkli olduğu iki 
form  m üşahede edilm ektedir.

Cinsi olgunlaşma 2—3—5 yaşlarında
dır. Erkekler dişilerden b ir m üddet ev
vel olgunlaşm aktadırlar. Üreme, ilkba
harda, buzların erimeğe başladığı, M artın 
ortasından Nisanın 22 sine kadar, suyun 
3—6°C olduğu zam anda vukubulur. Saz
lıklar üzerine, b ir defada olmak üzere yu
m urtasını b ırakır. Verimliliği balığın bü
yüklüğüne tabidir. Dinyeper deltasında, 
33 sm. uzunluğunda ve 244 gr. ağırlığın
da olan berlâm  balığı, 7140 tane, 85 sm. 
uzunluğunda, 5578 gr. ağırlığında olanı ise, 
182.200 tane yum urta bırakm aktadır.

Bütün sene m üddetince ve en fazla 
baharda olmak üzere, çökertme, dalyan, 
venter ve diğer ağlarla tutulm aktadır. 
Kuçurgan lim anında avlananlar arasında 
en ziyade 2—3 seneliklere ve seyrek ol
m ak üzere 4—5 seneliklere rastlanmak- 
tadır.

Dinyeperin deltasında asgarî olarak 
3000 kental balık avlanm aktadır. Berlâm

balığı avcılığı, verilen bu m iktarla, başta 
gelmektedir. Galiçya civarında, Dinyester 
nehrinde avlanan balığın m iktarı, bura
larda avlanm akta olan diğer balıkların 
% 1-10 unu teşkil etm ektedir. H azer de
nizinde tu tulan  berlâm  balığının senelik 
m iktarı ortalam a 37.000 kental (1929- 
1930) olup, bunların  ekserisini 3—4 ya
şında bulunan balıklar teşkil etm ektedir.

Berlâm  balığı, zaif balıklardan ma- 
du ttu r. Taze, kurutulm uş, tuzlanm ış ve 
konserve edilmiş olan yenm ektedir.

VII. Grup : CYPRİNİFORMES

X III. Familya : Cyprinidae

Sazan balıkları

BERG, Fauna Rossi — Rıbı III, b, I 1912 str. 18.
Bu familyanın Karadeniz havzasında 

21 genusu m evcuttur, 
la . S ırt yüzgecinde 14 tane dallanmış 

şua m evcuttur.
Anal yüzgecinde dişli kem ik şua hiç 
bulunm az...............................................2

b. S ırt yüzgecinde (13) 14 dallanmış 
şua vardır. Anal ve sırt yüzgecinde 
ekseriya dişli kemik şua m evcuttur.

2a. Bıyıkları m evcuttur............................3
b. Bıyıkları mevcut değildir.................6

3a. Ağzı ventraldir. Alt çenesi sivri ve 
ekseriya keratinli b ir kılıfla kaplan
m ıştır. Bıyıklar 1-2 çifttir. Damak
dişleri üç sıralıdır. K afk asy a ..............

32. Varicorhinus. 
b. Ağzı sivri değildir. Alttaki çenesi siv- 

rileşm em iştir........................................ 4

4a. Bıyıklar iki çifttir. Farinks dişleri üç 
sıralıdır. Dallanmamış olan şuaların 
sonuncusunun arka kısm ı dişlidir. ...

33. Barbus.
b. Bıyıklar b ir çifttir. Damak dişleri b ir

veya iki s ıralıd ır..................................5
5a. Ağzı ventraldir. Yan çizgi üzerinde 

iri pullar 50 den fazla değildir. Da
m ak dişleri iki sıralıdır. ... 31. Gobio
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b. Ağız term inaldir. Yan çizgi üzerinde 
80 den fazla çok ufak pullar bulunur. 
Damak dişleri tek sıralıdır. 29. Tinca.

6a. Yan çizgi zig zak şeklindedir. K am ı, 
dam ağından itibaren pullarla kaplan
mış, deriden teşekkül etm iş olan k a 
rina, balığın boyunca devam etm ek
tedir. S ırt yüzgeci küçük, anal yüzge
cin üstünded ir.................. 40 Pelecus.

b. Yan çizgi zigzak şeklinde değildir. 
K arina bulunduğu takdirde, karın  
yüzgeçlerinin gerisinden başlar.

7a. Ağzı enine olup ventraldir. A lttaki çe
nesi sivrileşmiş ve kıkırdakla örtü l
m üştür. Yan çizgi üzerindeki pullar
66 dan fazla değildir..............................

30. Chondrostoma.

b. Ağzı term inaldir. İğri veya ventral 
olduğu takdirde, yarım  ay şeklinde
dir. Hiç b ir zaman kıkırdakla örtü l
m üş olmayıp enine delik şeklinde de
ğildir....................................................... 8

8a. K arnm da anal deliğinin önünde, pul
larla kaplanm am ış karina m evcuttur.

9
b. Kamında, karın yüzgeçlerinin geri

sinde, pullarla kaplanmamış karina 
mevcuttur............................................ 12

9a. Arkasmda, sırt yüzgeçlerinin geri
sinde pullarla kaplanmış karina mev
cuttur. Farinks dişleri tek sıralıdır.

39 Vimba
b. Sırt yüzgecinin gerisinde pullarla 

kaplanmış karina yoktur...............10

10a. Farinks dişleri A III 23-43 (44), bir
sıra lıd ır ,...........................33. Abramis

b. Farinks dişleri iki sıralıdır............11

İla . Karın yüzgeçlerinin kaidesinin geri
sinde pullarla kaplanmamış karina 
mevcuttur............................................12

b. Pullarla kaplanmamış olan karina 
yalnız anal deliğinin önündedir ve 
karın yüzgeçlerinin kaidesine kadar 
ulaşmamaktadır. A III 9-7. Solungaç 
etaminleri aymdır. 34. Chalcalbumus

12a. Erginlerin s ırt yüzgecinin önünde 
pullarla kaplanm am ış b ir çizgi mev
cuttur. Pullar sıkı surette m erbut 
olup kalındır. A I I I  19-24 37. Blicca.

b. Arkasmda, s ırt yüzgecinin önünde, 
pullarla kaplanm am ış çizgi mevcut 
değildir. Pulları holay düşm ektedir. 
İncedir.................................................. 13

13a. Solungaç etam inleri sıkı olarak m er
bu ttu r. Uzundur. Farinks dişleri ek
seriya çentiklidir. ... 35. Albıımus

b. Solungaç etam inleri kısa ve seyrek
tir. Farinks dişleri çentikli değüdir. 
Yan çizgi boyunca siyah lekeli dar 
çizgi uzam aktadır. 36 Albumoides

14. Yan çizgi ekseriya 12-13 pullu olup 
tam  değildir. Ufak boylu balıklardır.

15
b. Yan çizgi tam dır................................ 17

15a. Pulları pek ufak olup vücudünün ön 
kısm ında yekdiğerini kısm en bile ört- 
m em ektedir. Yan çizgi üzerinde 70- 
100 pul vardır. Anal yüzgecinde 8 ta 
ne dallanm ış şuadan fazla değildir.

25. Phoxinus

b. Pulları o rta  büyüklükte olup yekdi
ğerini örtm ektedir. Enine sıralanm ış 
olan pullar 50 den azdır. Yan taraftar 
ki çizgi tam  değildir.......................... 16

16a. Ağzı terminaldir. Alttaki çenesi ka
barcıklı ve üsttekinin oyuğuna gir
mektedir. Vücudü uzundur. A III 10- 
1 3 .................................... 28 Leucaspius

b. Ağzı ventraldir. Vücudü geniştir. A 
III 8 .10 ..............................41. Rhodeus

17a. Solungaç cidarları gözünün altında 
bağlanmıştır. Alttaki çenesi kabar
cıklı ve yukarıdakinin oyuğuna gir
mektedir. Ağzı terminal ve büyüktür.

27. Aspius.
b. Solungaç cidarları gözünün gerideki 

kenarından indirilen şakulün gerisin
de telakki etmektedirler. Üst çenesin
de oyuk mevcut değildir. Ağzı ventral 
veya yarım ventraldir. Terminal ol
duğu takdirde büyük değildir. ... 18
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18a. Sırt yüzgeci, karnı yüzgeçlerinin ge
rideki kenar kaidesi üzerinden indi
rilen şakulün bir parça gerisinden 
başlar. Yan çizgi üzerindeki iri pul
lar 40 a yakındır. Ağzı terminal olup 
yukarıya doğru çevrilmiştir. Farinks 
dişleri iki sıralıdır. 26. Scardinius 

b. Sırt yüzgeçi karın yüzgeçlerinin üs
tünden başlar...................................... 19

19a. Farinks dişleri tek sıralıdır. Yan çiz

gisinde 33-67 adet pul vardır. Solun
gaç etaminleri seyrektir ve ona yakın
dır.........................................23. Rutilus.

b. Farinks dişleri iki sıralıdır. 1. 1. 37- 
93. Solungaç etaminleri 6-30 dur. ...

24. Leuciscus.
20a. Bıyıkları yoktur. Farinks dişleri tek

sıralıdır............................ 42. Carassius
b. Bıyıkları 4 tanedir. Farinks dişleri 

üç sıralıdır.......................43. Cyprinus
Devamı Yar

S n  ih îü n  A a d k & u  m /w u t£ & û

K  K U R U M U
m m u u lv u d iA .
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