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ANKARA ÜNIVERSITESI VETERINER FAKÜLTESI 
DERGISINDE YAYIMLANACAK YAZILARDA 

ARANAN Ş ARTLAR 

ı  — Dergide Veteriner hekimli ğ ini ilgilendiren orijinal çal ış ma-
lar, observasyonlar, revüler, bilimsel eserlere ait tan ı tma yaz ı ları , en 
son. yabanc ı  ,literatür özetleri ile Fakülteye ait haberler yarmlan ı r. 

2 — Orijinal çal ış malar: Müsbet veya menfi bir sonuca varan ve 
yeter derecede ki ş isel ara ş tırma ve deneylere dayanan ve hiçbir yerde 
yayımlanmamış  olan yazı lard ı r. Yaz ı ları n metin, resim, kroki, ş ekil 
ve cetvellerle birlikte tutar ı  20 daktilo sayfas ını  geçemez. 

3 — Observasyon: Klinik ve laboratuvarlarda yurdumuzda en-
der olarak görülen ve hiçbir yerde yay ı mlanmam ış  olaylar kabul edilir 
Bu tip yaz ı lar ı n tutar ı  ı  o daktilo sayfas ı nı  geçemez. Revü, bilimsel 
eserleri tan ı tma ve özetler 5 sayfay ı  geçemez. 

4 — Türkçeye çevrilen özetin herbiri bir daktilo sayfas ını  geçe- 
mez . 

5 — Türkçede yay ı mlanan orijinal yaz ı lar ı n Almanca, İ ngilizce, 
Frans ızca veya İ talyanca bir özetinin, yabanc ı  dillerden birinde yay ı m-
lanan orijinal yaz ı lar ın da Türkçe bir özetinin bulunmas ı  ş artt ır. 

6 — Dergide ç ı kan orijinal yaz ı lar ve observasyonlar için yaza-
r ına 5o adet ayr ı  baskı  verilir. 

7 — Dergiye yaz ı lar, makina ile yaz ı lmış  aslı  ile karbon kağı tlı  
bir örneğ i bulunmak üzere iki nüsha gönderilir. Yaz ı lar iki makina 
satırı  aç ıklık bı rak ılarak seyrek sat ırla yaz ı lmalid ı r. Daktilo edilen 
yaz ı  21 x 3o santimetrelik standart ka ğı da sol ve üst tarafta üçer san-
timlik, sağ  ve altta da iki ş er santimlik bo ş luk bı rak ı larak yaz ı lır. 

8 — Yaz ı lar Yay ın Komisyonu tarafı ndan incelenir ve yukar ıda-
ki ş artlara uygun görülürse yay ırrılann. 

9 — Öğ retim yard ı mc ı lar ı nı n yaz ı lar ı , yan ı nda çal ış t ıkları  öğ re-
tim üyelerinin tetkik ve teklifi ile bas ı labilir. Dergiye fakülte d ışı ndan 
gelen yaz ılar, konusu ile ilgili kürsünün mutalaas ı  al ı narak, yay ın 
komisyonu karar ı  ile bas ı labilir. Ba şka yerde tümü veya özeti yay ım-
lanmış  olan yaz ı lar dergide yay ı mlanmaz. 

ı  o — Yaz ının baş  tarafı na çalış man ı n yapı ldığı  Fakülte, Kürsü, 
Enstitü ve Kliniğ in ve yöneticilerinin ad ı  yaz ıhr. Yazar ın ad ı  baş lığı n 
alt ve ortas ı na konmah, yazarlar birden fazla ise yanyana yaz ı lmandır. 
Yazar ın akademik titri ve adresi ad ı n sonuna konulacak bir y ı ldız 
i ş areti ile birinci sayfan ın alt ında not halinde bildirilir. 



— Yaz ı ları n ş u ş ekilde tertiplenmesi şartt ır: 

a) Özet: Yap ı lan deneylerde var ı lan sonuçlar belirtilir. Türkçe 
ve bir yabanc ı  dilde olmal ıdır. Yaz ı  baş lığı nı n aynen tercümesi de öze-
tin üzerine konmal ı dır. Yabanc ı  dildeki özetin uzun olmas ı  tercih edi-
lir. 

b) Giriş : O konuda ba ş kalar ı  tarafindan yap ı lmış  gdaha önceki 
yayı nları  ihtiva eder ve üç sayfay ı  geçmez. 

c) Materyal ve Metod: Deneylerde kullan ı lan materyal ve me-
totlar ın tarifleridir. 

d) Sonuçlar: Var ı lan sonuçlar ı  kapsar 

e) Tartış ma: Elde olunan sonuçlar ı n değ eri tartışı lacak ve or-
taya ç ıkan yeni problemlere i ş aret edilecektir. 

f) Literatür: Yaz ı da adı  geçen yazarlar ın ve orijinal yaz ı lar ı n 
ad, tarih ve yay ın yerlerinden ibarettir. Buda şu ş ekilde tertiplene-
cektir : 

Yazar ı n ön adlar ı  soyad ı ndan sonra yaz ı lmalıdır. Aynı  yazar ı n 
birçok yaz ı sı  metinde geçiyorsa eskiden yeniye do ğ ru s ıralanmal ıdır. 
Metinde konusunda bahsedilmeyen literatüre yer verilmez K ısalt-
malar milletleraras ı  kabul olunan ş ekle göre yap ı lır. Literatür a ş ağı -
daki örneklere uygun verilmelidir. 

— Mackin, C. C. (1929) : The Musculature of the Bronchi 
Lungs. Physiol. Rew., 9, 1-6o. 

2 - Koch, P., Fischer. H., Schumann, H. (1957): Erbpat-
hologie der Landwirtschaftlichen Haustiere. Verlag Paul Parey, Berlin. 

g) Resimler: Metin içinde geçen orijinal resimlerdir. Resimler 
net ve yar ım ton parlak ka ğı ttan olacakt ır. Resimlerin altlar ı  Türkçe 
ve yabanc ı  dillerden biri ile ifade edilmelidir. 

h) Tablolar ayn ı  kağı tta ve s ıra numaralar ı  alıp kısa baş lığı  taşı -
yarak ili ş ik olarak verilir. Metinde yeri i ş aretlenir. 

i) Dergiye gönderilecek yaz ı larda imlâ ve terminoloji yönünden 
aş ağı daki noktalar yerine getirilmi ş  olmalı dı r Bilimsel terimlerin la-
tinceleri Kullan ı lmalı  ve bunları n orijinal yaz ı lışı  tercih edilmelidir. 
Veteriner hekimliğ i çeş itli sinonimleri bulunan hastal ık isimleri 
ve terimlerde tercihen latinceleri al ı nmalı dır. Gündelik hekimlik dili-
mize yerle şmiş  kelimeler türkçede telaffuz edildi ğ i gibi yaz ı lmalıdır. 
Isim ve s ıfat terkipleri türk dili kurallar ına uydurulmal ıdır. İ talik 
yaz ılması  istenen kelimelerin alt ı  yazar tarafindan çizilmelidir. 
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Yaz ı  "Dergi Yaz ı  Kuruluna" I I. I. 1972 günü gelmi ş tir. 



Veteriner Fakültesi Su Ürünleri, Balık ı hk ve Av Hayvanlar ı  Kürsüsü 
Prof. Dr. Zihni Erençin 

ABANT ALASI'NIN (SALMO TRUTTA ABANT İ CUS) 
KlELTÜRE ALIŞ TIRILMASI ÜZERINDE UYGULAMALAR 

İ . Baran* 

Die Untersuchungen über die künstliche Zucht der 
Seeforellen (Salmo trutta abanticus). 

Zusammenfassung: Die Seeforellenbrut (Salmo trutta abanticus) wurde in Plas-

tikbeutel zum Untersuchungsort versendet. Nachdem die Fische in die mit dem Wasser 

gefüllte Plastikbeutel, ein- gesetzt sind, wurde plastikbeutel mit der Sauerstoff angereicht 

und fest verschlossen. Im Sommer durchgeführten Transport dauerte 17 Stunden. Am ende 

des Transportes hatten wir keine Verluste. 

Die Forellenbrut nahm vor dem Transport 4 Monate nur die Naturnahrung auf. In 

der Untersuchungszeit wurden Sie künslich gefüttert. Im 16 Monate nach der Erbrütung 

waren die Fische durchschnittlich 18,5 cm. lang und 70 gr. schwer. Diese Ergebnisse waren 

für die Fische, die zum erstenmal unter künstlichen Bedingungen ausgeschlüpft sind, und 

künstlich gefüttert wurden, erfolgreich. 

Das zweite ziel dieser Arbeit war Erweiterung der künstlichen Fischzucht im Gebiet 

von Samsun. Es wurde uns zum grossten Teil gelungen. 

Özet: Abant alabal ığı 'nın (Salmo trutta abanticus) s ıcak yaz gününde, naylon tor-

balar içine, oksijen verilerek 17 saat süren transportu, zayiat vermeden ba ş arıyla sonuçlan-

mış tır. Kültüre adaptasyon çal ış mas ı  yapılan Abant alas ı , 4 ay tabii, 12 sunni beslenme sonu-

cu, 16 ay da ortalama 18,5 cm uzunluk 70 gr a ğı rl ık kazanm ış tır. Ilk kültüre al ış tırılmas ı  
nedeniyle Abant alabal ığı 'n ın, uygulama süresince geli ş mesi birçok menfi faktöre ra ğ men 

baş arı l ı  olmuş tur. Yap ılan çal ış mayla ayn ı  zamanda kültür bal ı kç ı lığı nın halka tan ı tı lmas ı  
sağ lanmış tır. 

Giriş  

Ülkemizde, su ürünleri üretimi konusunda yap ı lan çalış malar, 
genellikle doğ al olarak bulunan ürünün elde edilmesini konu edin-
miş tir. 

* A. Ü. Vet. Fakültesi Su Ürünleri, Bal ıkçı l ık ve Av Hayvanlar ı  Kürsüsü Dr. Asistan ı . 
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Tüm Dünya sular ında, avlama teknolojisinin geli şmesi, zararlı  
avcı lık, suları n çeş itli nedenlerle kirlenmesi (pollusyon) sonucu, do ğ al 
olarak bulunan canl ı larda bir denge bozuklu ğu görülmektedir. Su 
ürünlerinde üretimin artan bir tempoyla azalmas ı  ve beslenmede hay-
vansal protein aç ığı nın kapat ılmas ı  gibi sorunlar, bu konuda kültür 
çalış malarına geçmeyi zorunlu k ı lmaktad ır. Geliş miş  ülkeler su ürün-
leri kültürü konusunda büyük ölçüde ilerlemeler sa ğ lamış lardır. 

Ülkemiz su ürünleri kültürü için geni ş  doğ al olanaklara sahiptir. 
Karadeniz bölgesi, bol akarsulariyle bu konuda ayr ı  bir özellik gös-
terir. Tar ım arzisinin az, nüfus kesafetinin fazla oldu ğu bu bölgede 
kültür bal ıkçı lığı , halk için, yeni bir i ş  ve kazanç yolu olacakt ır. 

Lâdik kasabas ı  (Samsun) bu özelliklerin bulundu ğu bir yerdir. 
Bölgedeki akarsu ve kaynaklar genellikle ayn ı  karakteri göstermekte-
dir. Bölge sular ı  alabal ık kültür çal ış malarına uygun görülmü ş tür. 
Burada uygulanan Abant alabal ığı nın (Salmo trutta abanticus) kül-
türe adaptasyonu çal ış masıyle, yeti ş tiricilikte geli ş me kabiliyeti tesbit 
edilirken, kültür bal ı kçı lığı mn halka tan ı tı lıp bu bölgede geli ş mesini 
sağ lamak ikinci bir hedef olmu ş tur. 

Materyal ve Metot 

ı — Uygulama maksadiyle, 5 x 3 x 1,5 metre büyüklü ğünde bir 
havuz, Lâdik Veteriner Hekimli ğ i boğa deposu bahçesine yap ı ldı  
(Ş . ). 

2—Havuza, bölgedeki sular ın özelliklerini taşı yan, Kızoğ lu köyü 
kaynağı ndan alı nan sudan, saniyed 0,25 litre olmak üzere verildi. 

3— Suyun fiziksel ve kimyasal tahlilleri Samsun Veteriner Kont-
rol ve Araş tırma Enstitüsü tarafından yap ı ldı . 

Akardan alı nan 
	

Havuzdan al ınan 
Kimyasal tahlil 
	

suda 	 suda 

Asidite 	 8.3 	 8 .2 
Kaleviyet 	 4 	 4 
Total sertlik (Fr.) 	 16 	 16 
Klorür 	 o .525 gr /it. 	o .35o gr /it . 
Nitrit 	 Menfi 	 Menfi 
Amonyak 	 5, 	 f) 

Uzvi madde (mgr /it.) 	 6.9 	 ı   
Akardan al ınan 	Havuzdan al ınan 

Fiziksel özelliğ i 	 suda 	 suda  

Görünüş  ve renk 	Berrak - renksiz 	Berrak - renksiz 
Koku 	 Yok 	 Yok 
Tortu 	 3) 	 5) 
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4—Havuzdaki suda erimi ş  oksijen miktar ı m tesbit etmek maksa-
diyle al ı nan numunelerde oksijen, kimyasal maddelerle yerinde ba ğ -

lanmış  ve materyalin analizi kursümüz lâboratuvar ı nda yap ı lmış tı r. 
Oksijen tayininde Winkler metodu 0 kullan ı lmış tır. Havuzdaki suda 

erimi ş  oksijen nisbeti ı  o mg /It. olarak bulunmu ş tur. 

5—Yumurtadan ç ıktıktan sonraki 4 ayl ık dönemini Lalahan 
(Ankara) deneme istasyonunda geçiren 125 adet yavru alabal ık (6-9 

cm uzunluğunda), ı  7. 7. ı 97o tarihinde buradan al ınarak 18. 7. 197o 
tarihinde 17 saatlik bir yolculuktan sonra L'adik'teki uygulama havu-
zuna b ırak ı lmış lard ır ( Ş . 2). 

6—Yavru alabal ıklar ın (Salmo trutta abanticus) ta şı nmas ı  i /3 
su ve 2 /3 oksijen verilmek suretiyle haz ırlanan naylon torbalar içinde 
yap ı ldı  ( Ş . 3). Naylon torbalar ın herhangi bir nedenle delinmesini 
önlemek için içerisi kartonla kaplanm ış  tahtadan yap ı lan ta şı ma san-

dığı  kullanı ldı  ( Ş . 4-5). 

7—Bal ı klar, uygulama havuzunda bir y ıl müddetle, haz ırladığı -

mız palet ş eklindeki yemle, günde ağı rlıklar ı nı n % 4'ü oranında bes-

lendiler. 

Kullanı lan yemin formülü : 

Balık unu 	 17 .5 % 
Et-kemik unu 	 ı  O 

Süt tozu 	 5 	" 

Ms ırı  unu 	 7 
Buğ day unu 	 4 
Yulaf unu 	 6 .5 
Soya küspesi 	 ı  o 
Pancar tohumu 	ı  5 
Msı rözü küspesi 	5 
Yonca unu 	 77 

4 
75 Melas 	 3 .5 

Kan unu 	 2 .5 " 

Tuz 	 o .5 55 
 

Vitamin A 	 ı  o .000 I. U. 
Vitamin D 7 	 I .500 I. U. 
Ribovlavin 	 6 	mg. 
Panthotheic acid 	ı  o 	75 

 

Vitamin B i, 	 ı  o 	77 
 

Niacin 	 20 

Thiamine 
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Vitamin K 2 
,5. 

Vitamin E 15 
Pyridoxine 
Polic acid o .2 

Choline 300 
Vitamin C 100 39 

Yukar ı daki kompozisyon içine su ayr ı ca ilave edilmi ş tir. 

8— ı  o. 7. 1971 tarihinde uygulama havuzu bo ş altı ldı . D ış arıya 
alı nan bal ıklar say ı ldı , ağı rlık ve uzunluk ölçüleri tesbit edildi. 

Sonuç ve Tartış ma 

Kültür bal ıkçı lığı nda ve yaban sulara de ğ i ş ik türde bal ıklar ın yer-
leş tirilmelerinde ta şı ma, dikkat ve teknik isteyen oldukça önemli bir 
iş tir. Sudak ve yı lan balığı = yeni sulara adaptasyonu, çal ış malarını  
bizzat yürüten Nümann ( 1 ) bu konuda birçok zorlukla kar şı laş mış tı r. 

Alabal ık yetiş tiriciliğ inde, yumurta, larva, yavru ve geli şmiş  balık-
ların taşı nması  önem ta şı maktad ır. Taşı nma esnas ında aktivitesi ol-
dukça artan yavru ve geli ş miş  alabalıkların oksijen ihtiyahlar ı  da art-
maktad ır (4). Bu nedenle geli ş miş  balıkların taşı nması  yumurta ve lar-
valara k ı yasla daha fazla zorluk göstermektedir. 

Japonların canl ı  bal ık naklinde uygulad ıkları  metoda göre yap ı -
lan (2) 17 saatlik ta şı nmada, bal ı klar zarar görmemi ş tir. 

Çoğ u zaman alabal ıkların taşı nmas ında, suya 5-Athyl-5-Isomy-
lbarbiturasit-Natrium tuzu bal ıklar ı n aktivitesini azaltmak maksadiy-
le kullan ı lmaktad ı r ( 4). Balıklar ın Ladik'e ta şı nmas ı nda aktivitelerini 
azaltacak herhangi bir madde kullan ı lmamış tı r. 

Nümann (°) ta şı ma sonunda, bal ıkları n nakledildikleri su ile 
adapte olacaklar ı  suyun ı sı sı  aras ındaki fark ın önemine değ inmekte 
ve bu fark ın giderilmesi gerekti ğ ini ifade etmektedir. Yazar uygula-
dığı  sudak balığı  yavrular ını n, bu balığı n bulunmadığı  sulara adaptas-
yonunda, bu iki ortam aras ındaki ı sı  farkı nı  gidermek için 2,3o saat 
çalış mak zorunda kald ıklar ı nı  belirtmektedir. Ayrıl ş ekilde konunun 
önemine i ş aret eden Vogel ( 8), gözlekesi te ş ekkül etmi ş  alabal ık yu-
murtalar ı nın ta şı nması  sonunda, yumurtalarla bunlar ın konacağı  
kuluçka sistemi suyunun ı sı s ı  aras ındaki fark 2 c ° den fazla oldu ğunda, 
bu ı s ı  farkın ın yumurtalar ı  yavaş  yavaş  suya dğdirerek mutlak surette 
giderilmesi gerektiğ ini ifade etmektedir. 
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Uygulanan Abant alabal ığı  yavrular ının, ta şı nmas ı nda, taşı nan 
vasatı n 18 C°, adapte edilecekleri suyun 12 C ° olması , iki ortam ara-
sında 6 C° lik bir ı s ı  fark ı  meydana getirmi ş tir. İ ki ortam aras ı ndaki 
ı sı  fark ı  giderilmeden ta şı nan yavru bal ıklar ı n, adapte olacaklar ı  suya 
bırak ı lmaları , menfi bir sonuç doğurmamış tır. Uygulama havuzuna 
verilen suyun, fiziksel, kimyasal yap ı sı  ve havuz suyunda en s ı cak ay-
larda 'o mgr alt. erimi ş  oksijen bulunması , alabal ık yeti ş tiriciliğ ine çok 
uygun olduğu neticesini ç ıkarmış tır (4). Alabal ıklar uygulama havu-
zunda bulunduklar ı  sürece homojen bir geli ş me göstermi ş , ortalama 
18,5 cm. (X = 18,7 T- o,17) uzunluk ve 7o gr. (X = 71,64 -T-
1,52) ağı rlık kazanmış lardır. Proto tipleri 22 cm. uzunluk ı  oo gr. ağı r-
lık gösterirken, bal ıklar ın içerisinde birkaç tanesinin geli şmesi geri kal-
mış  14-16 cm. uzunluk, 35-45 gr. a ğı rlık kazanmış lard ır ( Ş . 6-7). 

Sunni yemle beslenen Abant alabal ığı nı n uygulama süresince çok 
daha iyi geli şmesi gerekirdi. Kuru yemle beslemede alabal ıkların ok-
sijen kullanma oranı nın, normal tabii' beslenmeye k ıyasla % 23 artt ı -
ğı  bilinen bir gerçektir ( 5). Ancak yaz ın en sıcak aylarda, havuz su-
yundaki erimi ş  oksijenin normal olmas ı , sunni beslenme sonucu, ok-
sijen yetersizli ğ i nedeniyle meydana gelecek menfi yöndeki etkiyi or-
tadan kald ırmış tır. Ayrıca bir göl alas ı  olan Abant balığı nın, dere ala-
sına k ıyasla daha az oksijene ihtiyac ı  vard ır ( 10). Bu nedenlerle g ı da 
konsantrasyonu, çok olan kuru yemle ( 6) beslenen bal ıkları n, daha iyi 
geliş mesi gerekirdi. 

Tüm bu müsbet faktörlerle, yabandan al ı narak ilk defa kültür 
uygulamas ına geçilen bal ıkların, kültür bal ıkçı lığı nın amac ı  olan: 

ı — H ı zlı  geliş ebilen, 

2—Hastal ıklara mukavim, 

3—Verilen yemi iyi de ğ erlendirebilen, 

4— Dış  görünü şü güzel (9). 

özelliklerine sahip olmas ı  beklenilemez. Bal ı klar, bu özellikleri ancak, 
uzun yı llar sürecek olan seleksiyon çal ış malar ı  sonunda kazanabilirler. 

Böylece ilk defa kuru yemle beslenen Abant alabal ığı nın, sunni 
yeme al ış kın olmamas ı  sebebiyle verilen yemi gere ğ i gibi değ erlendire-
mediğ i anlaşı lmaktad ı r. 

Wiesner ( 9), dere alabal ığı nda ilk defa kültür uygulamas ına baş la-
dığı nda, bal ıklar birinci y ı lda ı  7,1 cm. uzunluk, 64,5 gr. a ğı rlık kazan-
mış lard ır. Aynı  balıklar üzerinde, 9 y ı l süren seleksiyon çal ış malarının 
sonunda, bal ıkların ayn ı  sürede 21,8 cm. uzunluk, ii3 gr. a ğı rlık ka-
zandığı  tesbit edilmiş tir. 
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Krellmann ( 3) kültür alas ı  olan Salmo gairdneri irideus üzerinde 
yaptığı  çal ış malarda, bu bal ığı n bir yı llık gelişmesinde ı — ı  o cm. 
uzunluk ve ortalama 20 gr. a ğı rlık kazand ığı nı  tesbit etmi ş tir. 

Kültüre adaptasyonu çal ış mas ı  yap ı lan Abant alabalığı nın (Sal-
mo trutta abanticus), ilk dört ay ı  Lalahan'da tabii geri kalan bir y ı lı  
Lâdik'teki uygulama havuzunda sunni besleme sonucu, 16 ayl ık bir 
sürede ortalama 18,5 cm. uzunluk kazanmas ını , ilk dönemde ba ş arı  
saymak gerekir. 

Çal ış manın uygulandığı  sürece kültür bal ıkçı lığı na ilgi, çevrede 
oldukça artm ış , bu i ş i bizzat yapmak üzere 7-8 ki ş i bizlere müracaat 
etmiş tir. Böylece halka kültür bal ıkçı lığı nı  tanı tmak mümkün ol-
mu ş tur. 
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Ş ekil 1. Uygulama havuzu (Der Untersuchungsteich) 

Ş ekil 2. Alabal ık yavrular ın ın uygulama havuzuna b ırak ı lışı  (Einsetzung der Forellenbrut 

in den Untersuchungsteich) 
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Ş ekil 3. Alabal ık yavrular ın ın nakledildikleri naylon torbalar 

(Fischversandbeutel) 

Ş ekil 4, 5. Alabal ık yavrular ının naklinde kullan ılan transport sand ığı  

(Versandkiste der Forellenbrut) 
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Ş ekil 6, 7. Uygulama sonunda havuzdan ç ıkarılan alabal ıklar. (Die Forellen, die nach der 
Untersuchung aus der Teich herausgenahmen). 


