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V 
KARİDES TRAWLI 

MART 1965 

Dr. TEKİN MENGİ 

Balıkçılık bütün kollarında iptidaî şekliyle teker teker yakalamayla başlamış-
tır. Zamanla birkaç tanesini birden yakalama yoluna gidilmiş, kitle halinde ya-
kalama balıkçılığın diğer kollarında olduğu gibi karides avcılığında da en rantabl 
şekil olmuştur. 

Karides avında kullanılan âletleri Tiews (4) Inghelbrecht' (1953) e uyan biı 
şekilde: 

1 — Hareketsiz Âletler 
a — Sabit Kepçeler 
b — Çitler 
c — Sepetler 

2 — Hareketli Âletler 
a — Kasnaklı Kepçeler 
b — Tarama Kepçesi 
c — Karides Travvlı olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 

Klasifikasyon yakalama âletinin tesir şekli (tek veya sürü halinde yakalama). 
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yakalanacak hayvanın âlete temas edişi, âletin çalışış şekli, yapısı, yapısında kul-
lanılım material, yakalama sahası ve yakalanacak hayvan göz önüne alınarak 
Sapılmaktadır. Fakat hu düşünüş şekilleri yalnız başlarına kullanıldıklarında bü-
tün İlletleri kapsıyamamakta, birbirinden tekâmül etmiş aletler tamamen başka 
kısımlar içine girmektedirler. Bunları gözöniine alan von Brandt'a (2) göre ise 
karides yakalama âletlerini şöyle sıralıyabilim: 

1 — Kapanlar 
a — Çitler 
b — Sepetler (veya bu şekildeki plastik, tel ve ağ âletler) 

2 — Kepçeler 
a — Kasnaklı Kepçeler 
b — Tarama Kepçesi 
c — Sabit Kepçeler 

3 — Sürüklenen Âletler 
a — Karides Trawli 

1 — Kapanlar: 

a — Çi'tler: Bizde dalyanlarda görülen, genel olarak kamıştan yapılmış bu 
teşkilâtlarla akıntı veya hayvan göçlerinden istifade ederek avcılık yapılmakta-
dır. 

b — Sepetler: Bunlar honi şeklinde açıklıkları olan saz, kamış, plastik, 
tel veya ağdan yapılmış âletlerdir. Boyutları çok değişiktir. 

2 — Kepçeler : 

a — Kasnaklı Kepçe,!er: Daire, yarım daire, üçgen gibi şekilleri olan kü-
çük kepçeler tahta bir sap, demir bir kasnak ve bu kasnağa raptedilmiş bir tor-
ba ağdan ibarettir. 

b — Tarama Kepçesi : Yarım daire şeklinde olan bu kepçe a kısmında adı 
geçen yarım daire şeklindeki kepçenin büyütülmüş bir şekli olup, sığ suda ka-
yıktaki bir şahıs tarafından deniz dibi taranmak suretiyle kullanılır. 

c — Sabit Kepçeler: Karidesin bulunduğu ve akıntı (veya med-cezir) olan 
yerlere dikilmiş direkler arasına takılan büyük torba ağlardır. 

3 — Sürüklenen âletler : 

a — Karides Trawli : Toplayıcı bir ağ olarak trawl ağları bugün karides 
balıkçılığında kullanılan en modern âletlerdir. Böylece büyük sahanın taranma-
sı ve verimli bir şekilde çalışmak mümkün olmaktadır. 

Ağ açıklığı trawl ağından farklı olarak genişliğine ağaç veya demir borudan 
bir sırık tarafından temin edilmektedir. Sırığın uzunluğu değişmekle berabeı 
takriben 8 metredir. Genişliğine açıklığı temin eden bu sırık her iki tarafından 
damla şeklindeki ayaklar üzerine tesbit edilmiştir. Böylece ağ açıklığının yük-
sekliği ayakların yüksekliği ile sınırlandırılmıştır ve 50 - 65 cm dir. 



Ağırı Yapısı : 
Ağın boyutları oldukça değişmektedir. Burada çok kullanılan bir modelden 

bahsedilecektir. 
Ağ açıklığından torbaya, doğru küçülen maşeleri olan parçalardan ideal şe-

kilde yapılmakla beraber torbaya kadar maşe büyüklüğü değişmeyen bir parça 
ağdan ve torba da ikinci, daha küçük maşesi olan başka bir parçadan yapılabilir. 
Alt ve üst yapraklardan teşekkül eden böyle bir ağın şeması şekil 1 de görül-
mektedir. 

Maşe Maşe olarak en Der in l ik 
G e n i ş l i ğ i m a Ş e 

Şekil 1. Bir karides trawlının şeması (von Brand't 1959) 
«Düz çizgi—üst parça; kesik çizgi=alt parça» 

Üst yaprak başlangıçta 600 maşe genişliğindedir. 200 maşe derinlikte 400 ma-
şe genişliğe inecek şekilde kesilir. Bu kısımdaki maşe genişliği (iki düğüm 
arasındaki mesafe) 11 mm dir. İkinci parça 400 maşe ile başlar ve 200 maşe 
derinlikte 200 maşe genişliğinde kesilir, maşe genişliği 10 mm dir. 3. parça 200 
maşe genişliğinde başlar ve 50 maşede 150 maşeye inecek şekilde kesilir, maşe 
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genişliği 9 m,m dir. Torba 150 maşe genişliğinde başlar ve eksiltme yapılmaz. 
Masé genişliği 8 mm dir. Boyu beklenen av miktarına göre 300 - 400 maşe 
uzunluğundadır. 

i lk alt yaprak kenarlarda üst yapraktan 20 maşe daha kısadır. Bu fark or-
tada 50 maşeye kadar çıkar yani alt ağın ön kısmı kavislidir ve böylece kurşun 
yakası üst parçaya (trawlda mantar yakası) nazaran 1,80 - 2,00 m kadar daha 
uzundur. Bu fark dışında alt yaprağın diğer bütün parçaları simetrikleri olan 
üst parçalarm aynıdır. 

Her ne kadar parçaların kenarlarındaki eksiltmeyi balıkçılar tecrübeleri sa-
yesinde göz kararı keserek yaparlarsa da burada bir kere bahsetmekte fayda 
vardır. Bu ağm bütün yapraklarında eksiltme İD: 2B şeklinde yapılmaktadır. 
Buna göre, her iki kenardan bir maşe (yani düğüm) bırakılıp iki bacak kesilir. 
Bu aynı zamanda dört turda bir eksiltme demektir. Böylece hem istenen maşe 
derinliğinde istenen genişlik kat'i olarak önceden bilinmiş, hatalı kesmeler ve 
tamirler önlenmiş, hem de muntazam bir kenar temin edilmiş olur. 

Alt yapraktaki kavis von Brandt'a (3) göre şu şekilde temin edilmektedir: 
Alt yaprağın ortasından içeriye doğru 50 maşe kesilir. Kenara doğru merdiven 
şeklinde 5 maşe kesilir bir maşe yüksekliğe geçilerek tekrar 5 maşe kesilir ve 
bu işe parça çıkarılıncaya kadar devam edilir. Kenarda 4 1/2 maşe kalır ve ağ 
boyu da böylece üst yaprağa nazaran kenarlarda 20 maşe eksiltilmiş olur. 

Ortadan çıkarılmış olan bu parçalar ön kısma alt ve üst yapraklar arasına 
(şek. 2) eklenir. Böylece buralardaki aşınma azaltılmış, daha muntazam açıklık 
temin edilmiş olur. 

Şekil 2. Karides trawlında ayağın bağlı olduğu köşenin 
yarı şemalaştırılmış şekli. 

1 — Üst yaprak 
2 — Kama şeklinde alt ve üst yaprağın arasına eklenmiş parça (alt yap-

rağın kavisinden çıkarılmıştır) 
3 — Alt yaprak 



4 —. Açıklığı temin eden demir boru 
5 — Makas (çelik tel) 
6 — Kayak şeklinde ayak 
7 — Kama ile üst ve alt yapraklar arası dikişi 
8 — Alt ve üst yapraklar arası dikişi 
9 — Ağın takılmadan dip üzerinde sürüklenmesini temiıı eden tekerler. 

Üst yaprağın ön kısmında (trawldaki mantar yakasına tekabül eden yerde) 
12 mm kalınlığında (boyu sırık boyuna göre değişir) kenevir halat alt yap-
rakta örme perlon, dikiş yerlerinde 14 m m kalınlığında kenevir halat kul-
lanılır. Kurşun yakasında ağın dip üzerinde takılmadan sürüklenmesini temin 
eden 38-39 (3) adet ağaç tekerler mevcuttur. Tekerlerin içinden geçen eksen-
ler birer demir halka ile birbirlerine bağlanmışlardır. Mantar yakası her iki 
ucundan demir borunun bağlandığı halkalara tesbit edilir. Kurşun yakasında 
ağ tekerler arasındaki halkaya 3-5 parça demir halka ile tesbit edilir. Şma ba-
ğının ipi açıklığı temin eden borunun ucuna bağlanmıştır. 

KuUandışı: Karides trawlı ilk zamanlarda bugünkü diğer trawllarda ol-
duğu gibi geminin bir tarafından atılmakta, tek taraflı olarak kullanılmakta idi. 
Zamandan daha çok istifade edebilmek, yakalanan miktarı artırmak için her 
gemi iki ağ kullanmaya başlamıştır. Aynı zamanda iki ağ geminin sancak ve 
iskelesinden sürüklenerek çekilmekte, böylece bir avlık zamanda normal avın 
iki katını yakalıyabilmek mümkün olmaktadır. 

Şekil 3 de Bohl'e göre her iki ağın denize indirilmesi şema halinde görül-
mektedir. Ağ sürükleme müddeti 30 ile 45 dakika arasındadır. 

Daha önceki trawl yazılarında da belirtildiği gibi neslin korunması için kul-
lanılması mahzurlu olmayan en küçük maşe açıklığının biolojik şartlara göre 
tesbit edilmesi ve daha dar maşeli ağların kullanılmaması gerekmektedir. Di-

Şekil 3. Bir karides motorunun şeması (BoM, 1962) 



ğer trawl ağlarında olduğu gibi burada da koruyucu tedbirlerin yalnız torba 
için alınmasıyla maksat hasıl edilmiş olur. 
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HAYVAN BESLEYİCİLİĞİNDE, BALIK HAM 
MADDESİNİN ROLÜ 

(KISIM III) 

MACİDE AKGÜNEŞ 
Hayatî ve Tibbî Kimya Mütehassısı 

Balık unlarına antioksidanlar ilâvesi suretiyle bu unların kalitesinin uygun 
şartlarda uzun zaman bozulmadan muhafaza edilmesi kabil olmaktadır. 

Genel olarak yağsız balıklardan elde edilen unlar, yağlı balıklardan elde edi-
lenlere göre daha uzun zaman bozulmadan muhafaza edilebilirse de, memleke-
timizde başlıca yağlı balıklardan un elde edildiğinden, muhafazalarına azamî dik-
kat edilmesi ve uygun şartların seçilmesi lâzımdır. Maamafih, yağsız balıklar-
dan elde edilen balık ununun kalitesi daha düşük olarak kabul edilmektedir. Bu 
bakımdan memleketimizde hamsiden elde edilen balık ununun ehemmiyeti ve 
değeri yüksektir. 

Muhtelif balık spesieslerinden elde edilen unlarda bulunan yağların, farklı 
karakteristikleri mevcuttur bu arada lipidler bakımından balık unlarının değeri 
mühimdir. Bu bakımdan kalite tefriki için muhtelif yağ kaliteli balık unları üze-
rinde araştırmalar yapılmaktadır. 

Bu unlardaki yağlarda mevcut mühim hususları şöyle özetleyebiliriz: Balık 
yağının ehemmiyeti başlıca A ve D vitaminlerinin insanlar için olduğu kadar 
hayvanlar için de önemine istinat ettirilmiştir. Bu telâkki, vitaminlerin sente-
tik olarak imâlleri ile biraz değişmişse de, halen bu tabiî menşeli maddeler yi-
ne de balık yağlarının kullanılmasında özel ehemmiyet arzetmektedirler. Geçmiş 
zamanlarda balık unu, ba'lık yağı üretiminin bir yan ürünü olarak mütalâa edil-
miştir. Bugün için, balık yağlarının birinci derecedeki önemi, doymamış may 
asitlerini ihtiva eden gliseritleri muhtevi olmasındadır. Bilhassa insanlar içir. 
kan kolesterolünün seviyesini düşürücü olan bu unsurdan istifade edilmektedir 
Hayvan besleyiciliğinde balık yağları ile ilgili olarak ikinci mühim husus doy-
mamış may asitlerinin, buzağıların ve genç sığırların büyüme nisbeti ve protein 
retansiyonu üzerine müsbet tesiridir. Bu bakımdan genç sığırların beslenme-
sinde balık unu ile beraber alınacak balık yağları ile ilâve balık yağlarının özel 
ehemmiyeti bulunduğu tesbifc edilmiş olmaktadır. Ayrıca yağların yüksek ener-
ji değeri sebebi ile, bu bakımdan da faydaları bulunduğu bir vakıadır. Ancak 
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kullanılışta, daha önce yağlar için tesbit edilmiş nisbetler aşılmamalıdır. 
Bir memlekette hayvan beslenmesi şartları ile ilgili olarak ilk yapılacak iş, 

bu sahada çalışan halkın eğitimi ile işe başlamaktır. 
Bu cümleden olarak dünyanın muhtelif memleketlerinde halkın eğitimi için 

açılan kurslar semereli olmuştur. 
Yukarıda, balık unlarının kalitesinin özel ehemmiyeti kısmen tebarüz ettiril-

mişti. Bu arada ham madde cinsi ve işleme metodlarınm, balık ununun besle-
yicilikte kalitesi üzerine müessir olan tesirlerinden bahsetmekte fayda vardır. 

Protein bakımından kalite üstünlüğü, teleost sınıfı, sardalya, hamsi, ringa, 
uskumru gibi balıklardan istihsal edilen unlardadır. Proteinle ilgili olarak kalite 
tasnifi, unun ihtiva ettiği protein yüzdesi ile proteinin hazım kabiliyetine bağlı-
dır. Bu değerler yüzde cinsinden ifade edilir. Ayrıca unun ihtiva ettiği, bilhassa 
İisin nisbeti ve esasi kükürtlü amino asitler, metionin ve sistin nisbetleri de bu 
cümleden olarak, unun değeri bakımından bahis konusudur. 

Balık unlarında proteinin kalitesi ve bununla ilgili hususlarda yapılacak 
etüdler için kullanılacak metodlar henüz ilim adamları tarafmdan standardizs 
edilmemiştir. Daha doğrusu uzmanlar arasında bu konuda tam bir anlaşma yok-
tur. Dünyanın farklı Ülkelerindeki uzmanlar, kendileri için en uygun buldukları 
usulleri kullanmaktadırlar. Bazı lâboratuvarlarda deney hayvanları ile biolojib 
testler yolu seçilmekte, diğer bir grup uzmanlar enzimatik usullerle tetkikleri 
tercih etmektedirler. 

İkinci Dünya Harbi esnasında bilhassa balıkçılık ve hayvancılık alanındaki 
istihsalin düşmesi ile, hayvan gıdalarından kullanılabilen ham maddelerin temi-
ni imkânlarında zorunlu kısıntılar sebebiyle, nebatî menşeli proteinlerin ikame-
si zarureti neticesi nebati menşeli yem maddelerinin sarfiyatı artmıştır. Ancak 
B 12 vitamininin, bilhassa hayvani menşeli gıda maddelerinde bulunması ile il-
gili araştırmalar neticesinde bu maddenin zararına mümkün olduğu kadar az 
sebep olan, ham madde temini ile işleme metodlarınm seçilmesi yolu tercih 
edilmeye doğru bir temayül belirmiştir. 

Balık unlarının evsafı üzerine müessir olan safha ve işleme kademeleri şöy-
le sıralanabilir: 

1) Ham madde cins ve evsafı. 
2) Ham maddenin nakli. 
3) Pişirme. 
4) Presleme. 
5) Kurutma 
6) Öğütme ve ambalajlama. 
7) Depolama. 

Bu maddelerin her biri üzerinde yapılacak hatalı bir işlem veya seçilecek 
hatalı bir yolun, balık ununun kalitesi üzerine menfi bir etki yapacağı hatırdan 
çıkarılmamalıdır. 

Bu konu ile ilgili durumu özetleyecek olursak, genel olarak ham madde ba-
kımından, bütün halde ve taze balıkların balık unu halinde işlenmesinde temin 



edilecek un kalitesinin yüksek olacağı kanaati mevcuttur. Araştırmaların ver-
diği neticelere göre, ham madde olarak beyaz ve kırmızı etli balıkların sanayi 
artıklarından elde edilen unların da yüksek kaliteli olabilecekleri anlaşılmıştır 
Ancak bu unlardaki protetln nisbeti diğerlerine göre düşüktür, fakat protein 
kalitesi bakımından uygun unlar elde edilmektedir. 

Düşük kaliteli balık unlarında protein kalitesinin düşük olması, unda bulu-
nan ve balık kılçık ve kemiklerine ait proteinler ile proteine ait olmayan azotlu 
maddelerin, protein hesabına sayılmış olmasından olduğu neticesine varılmıştır. 

Balık ham maddesinin muhafaza, depolama müddeti ve şartları da balık 
unlarının gıdaî değeri üzerine müessirdir. Balıkların balık unu haline ifrağında, 
bütün olarak işlenen balıkların bilhassa barsaklarmda mevcut aktif enzimatik 
reaksiyonlar, müessir olarak çözücü etkide bulunamamaktadırlar. Fakat iç or-
ganlar ile barsaklar ezilmiş halde balık eti ile karıştığında, etteki proteinler, pro-
teolitik enzimler sebebiyle çarçabuk mayileşmektedir. Başlıca münhal protein-
ler, polipeptidler ve kısmen amino asitlerden müteşekkil bu çözülme ürünleri 
sebebiyle husule gelen karışımın naklinde, mayi'lerin ayrılmasına meydan veren 
usuller, bu maddelerin de ziyaına sebebiyet verir. Bu arada su ile oluklardan 
akıtma, elevatörle sevk metodlan uygun olmayıp, bu bulamacı doğrudan doğru-
ya sevk eden metodlar uygun olarak görünürse de işleme kademelerinde tatbik 
edilen usullere göre çok defa zorluk çıkarırlar. Mayileşmiş kısımlardan ayrılan 
balık artıklarının işlenmesinde ise protein ve vitaminlerce fakirleşmiş unlar elde 
edilir. Eğer, bu münhal hale geçmiş olan protein kısımlarının zayi olmasının 
önüne geçilen bir balık unu işleme metodu tatbik edilebilirse, bozulmuş balık-
lardan elde edilecek unlarda da protein nisbeti, taze balıktan elde edilen unlar 
gibi yüksek olabilir. Diğer taraftan B 12 ve K vitaminleri ile diğer bazı vitamin-
ler nisbeti de normalden fazla olabilir. 

Taze balıkların işlenmesindeki üstünlük, beslenmede faydalı madde ziyaına 
sebebiyet vermeme isteğinden ziyade protein yüzdesi ve kalitesini yüksek tut-
mak ve işleme kolaylığı içindir. Endüstriyel balık unu istihsal metodlarınm bü-
yük bir ekseriyetinde, pişirilmiş ham maddenin preslenmesi ameliyesi kademe-
si mevcut olup, taze balık işlenmesinde bu kademede güçlükle karşılaşılmaz fa-
kat ham maddenin yumuşak ve lüzucî hale gelmiş olmasında ekseriya işleme 
güçlüğü, hattâ imkânsızlığı mevcuttur. 

Ezilmiş ve lûzucî hale geçmiş balıkların işlenmesi için tatbiki tavsiye edil-
miş bulunan tedbirler ise bugün balık unu imalât kalitesi ve imkânları bakımın-
dan çok defa yetersiz bulunmuştur. 

Balık konserve fabrikaları artıklarının bir ilk pişirme ameliyesine tâbi tu-
tularak toplanması ve balık unu işleyen fabrikalara sevk edilmeleri yukarıda 
bahsedilen balıkların ve artıklarının münhalleşmesine mâni olup bu arada balık 
unu ve yağı olarak işlenmesine imkân verir. Ayrıca, balık unu ham maddeleri 
nin muayyen şartlarda bozulmaları sonunda histamin yüzdesi artar, bu zararlı 
maddenin bilhassa civcivlerin yem rasyonlarmdaki nisbeti yüksek bulunduğu 
takdirde, gelişme üzerine aksi tesiri olacağından bu hususun önceden tesbiti lâ-
zımdır. 
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Balık proteininin pıhtılaştırılması ve etin presleme için hazırlanması ga-
yesiyle pişirme ameliyesi, tatbik edilen bir işleme kademesidir. Bu ameliyenin 
uygun şartlarda tatbik edildiği, .etin ihtiva ettiği yağ ve suyun kifayetli olarak 
preslenerek ayrılabilmesi ile kendisini gösterir. Aksi halde yeterli bir ayırma 
için presleme güçlük doğurur. Pişirme derecesi nihaî undaki protein kalitesi 
üzerine de müessirdir. Diğer taraftan pişirme ameliyesi, vitaminlerin kaybı mev-
zuunda da, uygun derecede olmalıdır. 

Uygun bir pişirme ile etdeki proteinlerin kalitesi yükselir, kurutma ameli-
yesi esnasında bir miktar düşer. Presleme ara safhasında ise, besleyici maddele-
rin büyük bir kısmı etten ayrılarak mayi, su ve yağ fazlarına geçer. Bu arada 
yağın büyük bir kısmı ile yağda münhal vitaminler ve diğer maddeler yağ fa-
zında, münhal proteinler ve anorganik maddeler ile suda münhal vitaminler ta-
biatiyle su fazında bulunurlar. Modern fabrikalarda mayi fazdan yağın ayrıl-
ması ile geriye kalan balık pres suyu ziyan edilmeyip teksif edilerek, ya bu 
halde piyasaya veya kurutulan pres kekine ilâve edilerek «Tam Uıı» imâli sağlanır. 
Bu tip Tam Unlar besleyici değer ve kalite bakımından tercih edilirler. 

Pres kekine, balık pres suyu konsentratının ilâvesi ile sağlanan diğer avan-
taj, unun ihtiva ettiği yağın oksijejn absropsiyonuna mâni olması ve depolama-
da reaksiyon aktivitesini azaltmasıdır. 

Ayrıca balık unlarmdaki yağın oksidasyon müddetini uzatarak, oksitlenmeyi 
ve acımayı geciktirici aktioksidan maddeler ilâve edilmekte olup, bu hususta 
kullanılan madde başlıca BHT dir. 

Halen balık unu sanayiinde elde edilen «Fish Soluble» ın büyük kısmı près 
kekine ilâve suretiyle kurutulmaktadır. 

Balık unu ve balık sularmdan ayrı olarak, hayvan yemi sanayiinde kullanı-
lan diğer tip mamuller de balık silajlarıdır. Bu hususta Balık ve Balıkçılık Der-
gisinin Cilt IX, Sayı 3, Sayfa 22 - 27 (1961) de Hikmet Akgüneş'in, Balık Artıkla-
rının Pratik Usulle Hayvan Yemi Haline Getirilmesi (Silaj usulleri) yazısında' 
kâfi malûmat mevcuttur. 

(Devam edecek) 
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1964 SU ÜRÜNLERİ VE MAMULLERİ İLE 
YAN ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 

İstanbul Balık İhracatçılar Birliğinin 1964 yılı faaliyet raporunda neşrettiği 
istatistiklere göre bu yılki su ürünleri ve mamulleri ile yan ürünleri ihracatı 
cinsler ve ihraç edildiği memleketler itibariyle aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir: 

İSTANBUL BİRLİĞİ İHRACATI : 

Madde ve memleket Miktar (Kg.) Kıymet (TL.) 

TORİK B. (TAZE) : 

Yunanistan 

Toplam 

TORİK B. (DONDURULMUŞ) : 

İsrail 
Yunanistan 

Toplam 

PALAMUT B. (TAZE) : 

Avusturya 
İtalya 
Yunanistan 

Toplam 

PALAMUT B. (DONDURULMUŞ) : 

Bulgaristan 
İtalya 
Yunanistan 

Toplam 

ORKİNOZ B. (DONDURULMUŞ) : 

Almanya (Batı) 
Çekoslovakya 

Toplam 

4.500 

4.500 

4.305 
23.500 

27.805 

5.263 
160.975 
114.094 

280.332 

19.370 
2.667 

761.059 

783.096 

31.000 
25.000 

56.000 

24.300 

24.300 

31.461 
133.200 

164.661 

13.500 
510.796 
313.005 

837.301 

36.373 
7.200 

2.014.668 

2.058.241 

96.260 
77.625 

173.885 
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Madde ve memleket Miktar (Kg.) Kıymet (TL.) 

MUHTELİF B. (TAZE - DENİZ) : 

Bulgaristan 
Fransa 
İtalya 
Lübnan 
Yunanistan 

Toplam 

MUHTELİF B. (DONDURULMUŞ - DENİZ) 

Bulgaristan 
Fransa 
İtalya 
Romanya 
Yunanistan 

Toplam 

MUHTELİF B. (TAZE • GÖL) : 

Almanya (Batı) 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
İsveç 
İsviçre 
Lübnan 
Yunanistan 

Toplam 

MUHTELİF B. (DONDURULMUŞ - GÖL) 

Almanya (Batı) 
Avusturya 
Danimarka 
Fransa 
Hollanda 
Romanya 

150.690 
160 

40.314 
390 

290.716 

482.270 

1.230.388 
2.600 
4.410 

27.000 
8.000 

1.272.398 

16.934 
5.455 

255 
231.397 

15.699 
400 

1.685 
725 
146 

67.592 

340.288 

14.907 
24.169 
17.360 
31.680 
12.500 
66.790 

251.639 
2.387 

442.663 
4.228 

603.993 

1.304.910 

2.265.014 
36.495 
40.562 
43.740 
17.370 

2.403.271 

89.464 
23.715 

1.262 

827.732 
150.125 

2.312 
6.434 
3.413 
2.403 

118.580 

1.225.440 

237.622 
127.931 
187.646 
122.577 
129.375 
130.350 

Toplam 167.406 935.501 
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Madde ve memleket 

ÇİROZ (ADET) : 

Yunanistan 

Toplam 

MUHTELİF B. (TUZLU - DENİZ) 

Amerika Birleşik Devletleri 
İsrail 
Yunanistan 

Toplam 

MUHTELİF B. (TUZLU - GÖL) : 

Almanya (Batı) 
Fransa 
Lübnan 
Romanya 

Toplam 

BALIKYAĞI: 

Almanya (Batı) 
Yunanistan 

Toplam 

BALIK YUMURTASI : 

Amerika Birleşik Devletleri 
y r 

Toplam 

HAVYAR : 

Bulgaristan 
Fransa 

Toplam 

TARAMA (TÜP) : 

Amerika Birleşik Devletleri 

Toplam 

(Kg.) Kıymet (TL.) 

2.423.401 

2.423.401 

2.225 
12.120 
47.950 

62.295 

54 
50 

1.250 
29.800 

31.154 

239.788 
57.000 

296.788 

25. 

25. 

308 
50 

358 

144 

144 

472.897 

472.897 

11.925 
59.094 

160.070 

231.089 

11.458 
376 

10.125 
67.050 

79.009 

418.670 
213.611 

632.281 

2.475 

2.475 

2.883 
405 

3.288 

311 

311 
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Madde ve memleket Miktar (Kg.) Kıymet (TL.) 

LAKERDA: 

Amerika Birleşik Devletleri 
Fransa 
İsrail 

Toplam 

2.040 35.316 
1.200 20.037 

108.530 1.388.881 

111.770 1.444.234 

BALIK KONSERVESİ (KUTU) 

Amerika 
İngiltere 

Toplam 

3.516 
275 

3.791 

16.713 
3.083 

19.796 

İZMİR BİRLİĞİ İHRACATI 

BALIK 

Batı Almanya 
İtalya 
Kıbrıs 
Yunanistan 

Toplam 

KARİDES : 

İtalya 

Toplam 

KEREVİT : 

İtalya 

Toplam 

AŞİVADES: 

İtalya 

Toplam 

21.517 195.246 
480.472 4.043.795 

1.000 8.618 
473 832 

503.462 

843 

843 

80 

80 

17.378 

17.378 

4.248.491 

8.105 

8.105 

280 

280 

64.290 

64.290 
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Madde ve memleket Miktar (Kg.) Kıymet (TL.) 

MERSİN BİRLİĞİ İHRACATI 

BALIK 

Lübnan 
Suriye 
Hollanda 
İtalya 
Amerika Birleşik Devletleri 
Fransa 
Batı Almanya . 
Avusturya 
Ş. Ürdün 

f ! 

• f . Toplam 

1.182.174 
193.040 

478 
14.427 
13.422 
3.584 

25.240 
4.278 
2.571 

1.439.214 

1.830.938,30 
266.586.56 

2.654,10 
85.668,39 
23.569,65 
25.470,16 

127.958,26 
19,568,23 
3.470,85 

2.385.874,50 

KARİDES : 

"Lübnan' 
Amerika Birleşik Devletleri 
Suriye 
Hollanda 
İtalya 
Fransa . . . - • -
Batı Almanya 
İsrail 

Toplam 

49.274 
3.086 

390 
25 

255 
10.569 
4.702 

300 

68.601 

312.825,05 
'29.500,92 

2.457.— 
126.— 
<225.— 

140.758,17 
34.047,36 
2.025.— 

521.964,50 

44.313,75 
23.400.— 
44.293,32 

KAPLUMBAĞA (DENİZ) : 

Hollanda 15.150 
İtalya 8.000 
Batı Almanya 15.143 

Toplam 38,293 112.007,07 

SÜNGER 

Mezkûr faaliyet raporunda 19641 yıjı ' sünger istihsal ve ihracatımız ile il-
gili kısım aynen aşağıda dere edilmiştir. 

«Yıllık olarak 35/40 ton arasında olan istihsalin 1964 yılında hava şartla-
rının müsait olmaması sebebile normalin altına düştüğü istihsal bölgelerin-
den alınan bilgiden anlaşılmaktadır. 
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Bu yıl istihsal bölgelerine göre : 

Bodrum 
Marmaris 
İmroz Bozcaada 

16 ton 
10 ton 
5 ton 

Toplam 31 ton 

sünger elde edildiği anlaşılmaktadır. 
Ancak, 1964 yılı ihracat miktarlarına gelince, İstanbul Balık İhracatçılar 

Birliği kanaliyle 1997 kilo ve İzmir Birliklerince de 17.700 kilodan ibaret bulun-
duğu görülmektedir. 

İlgili İstihsal Kooperatifi ve mahallî Ticaret Odasından alınan bilgiye gö-
re, müstahsil elinde olmak üzere Bodrumda takriben 10 ton, Marmaris'de 7 ton 
İmroz ve Bozcaada'da da istihsalin tamamı kalmış bulunmaktadır. 

Çok büyük meşakkatle ve her türlü teknik imkândan yoksun olarak elde 
edilmiş istihsalin bu suretle satılamamış bulunması geçim şartlan ve imkânları 
çok dar olan müstahsilin ne müşkül bir durumda kaldığı tahmin edilebilir. 

Sünger ihracatımızın Yunanistan üzerinden alıcı piyasalara intikal etmekte 
oluşu, geçen yıl da bu memleketle ticaret münasebetlerindeki engeller dolayı-
sile satışların yapılamaması istihsalin yukarıda temas edildiği gibi, elde kal-
masına vesile olmuştur. 

Hâlen piyasamızda yalnız bir iki firmanın bu madde ihracatiyle ilgilenmek-
te bulunması da satış imkânlarmı çok daraltmaktadır. 

Ticaret Müşavir ve Ataşeliklerimiz vasıtasiie alıcı piyasalar ve istekleri hak' 
kında bilgi edinilerek satış imkânları arasında ve yeni teşebbüslerde bulunul-
masında fayda görülmektedir. 

Bugün karşılaşılan bu müşkül gözönünde tutularak gerek müstahsil ve ge-
rek ihraçatçılarımızın doğrudan doğruya müstehlik piyasalarla temas bulmala-
rı ve süngerlerimizin bu piyasalar ihtiyaçlarına cevap verebilecek yönde işlene-
bilme imkânlarının araştırılması zorunlu bulunmaktadır.» 

BALIK VE BALIKÇILIK 



AKDENİZ BALIKÇILIK GENEL KONSEYİ 

(KISIM II) 

ŞADAN BARLAS 
E. B. K. Balıkçılık Müdürlüğü 

5) Konseyin Beşinci Genel Kurul toplantısı 13 - 18 Ekim 1958 tarihleri ara-
sında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının Roma'daki merkezinde ya-
pılmıştır. Toplantıya üye olarak katılan ülkeler şunlardır: Türkiye, İspanya, 
Fransa, İsrail, İtalya, Monako, Birleşik Krallık, Tunus ve Yugoslavya'dır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Portekiz, Romanya, Sovyet Rusya, Akde-
niz İlmî Araştırmalar Beynelmilel Komisyonu, Milletlerarası Deniz İstikşaf Kon-
seyi, Milletlerarası Çalışma Bürosu, Dünya Meteoroloji Teşkilâtı, Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı toplantıya müşahit göndermişlerdir. 

Mezkûr toplantıya iştirak eden Türk delegasyonu şu zevattan müteşekkil 
idi: Cihat Renda, Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Muavini; Prof. Dr. Recai 
Ermin, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü Di-
rektörü; Dr. Cevdet Aygtin, Ticaret Bakanlığı Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Mü-
dürü; Haydar Ay tekin, Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Şubesi Müdürü; Altan Aca-
ra, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü Kimya 
Lâboratuvarı Şefi; Dr. Muzaffer Demir, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
ZoOloji Enstitüsü II. Zooloji Kürsüsü Doçenti; Nihat Özerdem, Et ve 
Balık Kurumu İstanbul Balıkçılık Araştırma Merkezi Balıkçı Tekneleri Kısmı Şe 
fi ; Ekrem Barlas, Et ve Ballık Kurumu eski Genel Müdürü ve Selim Santur, So-
ğutma Mühendisi. 

Toplantıya 75 teknik rapor takdim edilmiştir. Bunun 8 i Türkiyeye aittir. 
6) Konsey, Altıncı Genel Kurul toplantısını 22-28 Eylül 1960 tarihleri ara-

sında Roma'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı merkezinde aktet-
miştlr. Toplantıya Türkiye, İspanya, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Monako, 
Birleşik Krallık, Tunus ve Yugoslavya üye ülkeler sıfatile katılmışlardır. 

Bu toplantıya müşahit olarak katılan memleket ve teşkilâtlar şunlardır: Lib-
ya, Avrupa Prodüktivite Ajansı, Milletlerarası Fizikî Oşinografi, Cemiyeti, Mil 
letlerarası Çalışma Bürosu, Avrupa İçsular Balıkçılık İstişare Komisyonu, Ak-
deniz İlmi Araştırmalar Beynelmilel Komisyonu, Kuzey Batı Atlantik Balıkçılık 
Milletlerarası Komisyonu, İndo-Pasifik Balıkçılık Konseyi, Milletlerarası Deniz 
İktikşaf Konseyi, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı. 

Bu toplantıya katılan Türk delegasyonu şu zevattan kurulu idi: Haydar Ay-
tekin, Et ve Baılk Kurumu Balıkçılık Şubesi Müdürü ve Dr. Fethi Ak.şiray, İstan-
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bul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü İçsular Lâbora-
tuvarı Şefi. 

Toplantıya takdim edilen teknik raporların toplam sayısı 52 dir. Türkiye 8 
teknik rapor sunmuştur. 

7) Konseyin Yedinci Genel Kurul toplantısı 12-18 Mart 1963 tarihleri ara-
sında Madrid'de yapılmıştır. Bu toplantıya üye memleket olarak Türkiye, İspan-
ya, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Fas, Monako, Tunus ve Yugoslavya iştirak 
etmiştir. 

Toplantıya müşahit göndermiş olan memleket ve teşkilâtlar şunlardır: Por-
tekiz, Romanya, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Avrupa İçsular Balıkçılık İsti-
şare Komisyonu, Milletlerarası Deniz İstikşaf Konseyi, İndo-Pasifik Balıkçılık 
Konseyi, Milletlerarası Geodezi ve Geofizik Cemiyeti, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı. r '•'<•• 

Bu tpolantıya memleketimizden, Madrid Büyük Elçiliğimiz nezdindeki Ticaret 
Müşaviri Hikmet Pirinçcioğlu iştirak etmiştir. 

Konseyin Teknik Komiteleri : 

1) Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyin 21 - 24 Temmuz tarihleri arasında Ro-
dos'da aktettiği Birinci Genel Kurul toplantısında üç Teknik Komite ihdas edil-
miştir. Bu Komiteler aşağıda gösterilmiştir: 

— İstikşaf Komitesi - - : 
— Üretim Komitesi v - a 
— Faydalanma Komitesi î. J: 

2) Konseyin, 26-29' Ekim 1953 tarihleri arasında Roma'dâ yaptığı İkinci 
Genel Kurul toplantısında, mevcut Teknik Komitelerin sayısı üçten beşe çı-
karılmıştır. İhdas edilen iki yeni Teknik Komite şunlardır : 

— İstatistik Komitesi 
— İçsular Komitesi 

3) Konseyin, 17-22 Eylül 1956 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Dör-
düncü Genel Kurul toplantısında «İstatistik Komitesi», «Ekonomi ve İstatistik 
Komitesi» haline getirilmiştir. 

4) Konseyin 13-18 Ekim 1958 tarihlerinde Roma'dö. yapmış olduğu Beşinci 
Genel Kurul Toplantısında «İstikşaf Komitesi», «Deniz Kaynakları Komitesi»?-îıa-
line getirilmiştir. Bu tarihten.- itibaren Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Tek-
nik Komiteleri şunlardır: 

— Deniz Kaynakları Komitesi 
— Üretim Komitesi 
— Faydalanma Komitesi 
— Ekonomi ve İstatistik Komitesi 

. İçsular Komitesi 

Konsey Başkan ve Başkan Vekilleri : 

Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Birinci Toplantısından Yedinci toplan 
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tısına kadar Konsey Başkan ve Başkan Vekilliklerine getirilmiş olan zevat aşa-
ğıda gösterilmiştir. 

1. Birinci Rodos Toplantısı (21-24 Temmuz 1952): 

Başkan — Le Gali (Fransa) 
Birinci Başkan Vekili — C. Serbetis (Yunanistan) 
İkinci Başkan Vekili — T. Soljan (Yugoslavya) 

2. İkinci Roma Toplantısı (26-29 Ekim 1953) : 

Başkan — Prof. d'Ancona (İtalya) 
Birinci Başkan Vekili — C. Serbetis (Yunanistan) 
İkinci Başkan Vekili — T. Soljan (Yugoslavya) 

3. Üçüncü Monako Toplantısı (14-19 Ekim 1954): 

Başkan — Prof. d'Ancona (İtalya) 
Birinci Başkan Vekili — C. Serbetis (Yunanistan) 
İkinci Başkan Vekili — T. Soljan (Yugoslavya/ 

4. Dördüncü İstanbul Toplantısı (17-22 Eylül 1956): 

Başkan — Prof. d'Ancona (İtalya) 
Birinci Başkan Vekili — Rodriguez - Carreno (İspanya) 
İkinci Başkan Vekili E. C. Barlas (Türkiye) 

5. Beşinci Roma Toplantısı (13-18 Ekim 1958) : 

Başkan — Rodriguez - Carreno (İspanya) 
Birinci Başkan Vekili — R. Cusmai (İtalya) 
İkinci Başkan Vekili — Serbetis (Yunanistan) 

6. Altıncı Roma Toplantısı (22-28 Eylül 1960) : 

Başkan — Rodriguez - Carreno (İspanya) 
Birinci Başkan Vekili — R. Cusmai (İtalya) 
İkinci Başkan Vekili H. Ay tekin (Türkiye) 

7. Yedinci Madrid Toplantısı (12-18 Mart 19G3) : 

Başkan — Iganacio del Cuvillo (İspanya) 
Birinci Başkan Vekili — Cusmai (İtalya) 
İkinci Başkan Vekili •— M. Shavit (İsrail) 

(Devam edecek) 
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Balıkyağı ve Unu Üretimi 

Kurlunun Trabzondaki Balıkyağı - Unu Fabrikası 16 Ocak - 28 Şubat 1965 dev-
resinde 3.045 kilo yunus, 1.306.852 kilo hamsi balığı mübayaasında bulunmuş; 
3.603 kilo yunus ve 1.105.388 kilo hamsi balığını imalâtta kullanarak 72.218 kilo 
balıkyağı ve 179.263 kilo balık unu istihsal etmiştir. Fabrika, aynı devrede 10.000 
kilo hamsi unu satmıştır. Mezkûr dönem sonunda Fabrikada 202.688 kilo hamsi 
balığı, 1'98.463 kilo balıkyağı ve 172.800 kilo balıkunu stoklan mevcuttur. 

Kurumun İstanbul'daki Zeytinburnu Et Kombinası için Şubat 1965 ayında 
4.890 kilo balık ve balık artıkları mübayaa edilmiştir. Mezkûr ay içersinde Kom-
bina tarafından 63.257 kilo ham madde imalâtta kullanılarak 5.950 kilo balıkyağı 
ve 18.200 kilo balık, unu istihsal edilmiş, 15.400 kilo balık unu satılmıştır. Kombi-
nanın Şubat 1965 ayı sonu stokları şunlardır: 2.730 ki'lo balık ve balık artıkları, 
15.827 kilo balıkyağı ve 2.800 kilo balık unu. 

Soğukla Muhafaza Edilen Su Ürünleri 

Kurumun Soğuk Depolarında Aralık 1964 ayında 106,9 ton soğutulmuş ve 
307,8 ton dondurulmuş olmak üzere toplam 414,7 ton çeşitli deniz ve tatlı su 
ürünleri muhafaza edilmiştir. Dondurularak muhafaza edilmiş olan su ürünlerin-
den 5,3 tonunu karides, İstakoz gibi kabuklu deniz hayvanları teşkil etmektedir. 
Kurumun Soğuk Depolarında soğutulmuş veya dondurulmuş olarak muhafaza 
edli'lmiş bulunan bahis konusu su ürünleri eşhas malıdır. 
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Buz Üretimi 

Kurumun Soğuk Depolarında 1964 yılının dördüncü üç aylık devresinde 2337,1 
ton buz istihsal edilmiş; 2344,2 ton buz satılmış ve mezkûr devre sonunda de-
polarda 31,4 ton buz stokta kalmıştır. 

BALIKÇILIK MERKEZLERİMİZDE 
DENİZ BALIKLARI SATIŞI 

Sahil Balıkhanelerimizde (*) ve balık istihsal merkezlerimizde satılan çeşitli 
deniz balıklarının miktarları ile ortalama toptan (Balıkhaneler için) ve peraken-
de kilogram fiatları aşağıda gösterilmiştir: 

ARTVİN İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Arhavi : Hamsi 4570 kg. 100 krş; İstavrit 490 kg. 150 krş; Zargana 107 kg. 250 krş, 
Hopa (*) : Hamsi 3000 kg. 100 krş; İstavrit 6000 kg. 100 krş; Karagöz 500 kg. 
150 krş; Kefal 2500 kg. 250 krş; Levrek 300 kg. 300 krş; Zargana 1500 kg. 100 krş. 

Ş u b a t F a a l i y e t i 

Arhavi : Hamsi 1985 kg. 100 krş; İstavrit 200 kg. 150 krş; Zargana 130 kg. 250 krş. 

RİZE İLİ 

A r a l ı k 1 9 6 4 F a a l i y e t i 

Rize (*) : Çmakop 800 kg. 200 krş; Hamsi 2500 kg. 75 - 100 krş; İstavrit 73000 
kg. 75 - 100 krş; Kalkan 500 kg. 350 krş; Karagöz 1250 kg. 175 - 200 krş; Kaya 
750 kg. 175 - 200 krş; Kefal 17450 kg. 225 - 250 krş; Lüfer 250 kg. 250 - 275 krş; 
Mezgit 8500 kg. 75 - 100 krş; Palamut 3600 çift ,çifti 200 - 300 krş; Tirsi 210 kg. 
250 - 300 krş; Zargana 32500 kg. 65 - 90 krş. 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Rize <*) : Çınakop 250 kg. 200 - 250 krş; Hamsi 22000 kg. 50 - 75 krş; İstavrit 
55000 kg. 75 - 125 krş; İzmarit 1200 kg. 300 - 350 krş; Karagöz 1500 kg. 200 krş; 
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Kefal 17000 kg. 250 krş. Lüfer 150 kg. 250 - 300 krş; Mezgit 7500 kg. 100 - 125 krş; 
Palamut 1200 kg. 150 - 200 krş; Tirsi 4.500 kg. 200 - 250 krş; Zargana 27000 kg 
75 - 125 krş. 

Pazar (*) : İstavrit 5000 kg. 100 krş. 

TRABZON İLİ 
Ş u b a t F a a l i y e t i 

Trabzon : (* ) : Hamsi 5000000 kg. 20 - 30 krş; istavrit 2000 kg. 200 krş; 
1000 kg. 500 - 700 krş; 4000 kg. 125 - 150 krş; Kefal 10000 kg. 100 krş; Mezgit 
1000 kg. 200 krş; Tirsi 30000 kg. 150 krş; Zargana 50000 kg. 100 krş. 

Akçaabat (*) : Hamsi 12000 kg. 40 krş; İstavrit 1310 kg. 110 krş; Mezgit 950 
kg. 105 krş; Zargana 725 kg. 140 krş. 

GİRESUN İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Giresun (*) : Hamsi 400000 kg. 30 krş; Kefal 27000 kg. 250 krş; Mezgit 2500 
kg. 100 krş; Zargana 2000 kg. 150 krş. 
Görele : Hamsi 36000 kg. 25 krş. 

KASTAMONU İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

İnebcJu : Hamsi 3000 kg. 150 krş; Kalkan 600 kg. 400 krş. 

ZONGULDAK İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Amasra : Gümüş 300 kg. 200 krş; 75000 kg. 75 krş; Kalkan 2000 kg. 300 krş: 
Kefal 1000 kg. 350 krş; Melanurya 700 kg. 500 krş; Mergit 1500 kg. 50 krş; Zar-
gana 1500 kg. 250 krş. 

İSTANBUL İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

İstanbul (*) : Barbunya 992 kg. 2236 krş; Tekir 22014 kg. 764 krş; Kalkan 18669 
kg. 589 krş; Dil-Pisi 2250 kg. 1516 krş; Levrek 3403 kg. 1455 krş; Kefal 22369 
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kg. 394 krş; Gümüş 8443 kg. 381 krş; Mezgit 4621 kg. 314 krş; Kupes 93 kg. 
437 krş; İskorpit 350 kg. 389 krş; Mercan - Sinagrit 2294 kg. 943 krş; Hâni, Lft-
pina, İşkina 141 kg. 398 krş; Lüfer 20497 kg. 7i}4 krş; Minakop 853 kg. 734 krş; 
Uskumru 352527 kg. 239 krş; Karagöz 307 kg. 1096 krş; Kolyoz 430 kg. 380 krş; 
Köpek balığı 812 kg. 73 krş; Kaya 76 kg. 478 krş; Hamsi 10887 kg. 172 krş; 
Kılıç 4975 kg. 1220 krş; İstavrit 77296 kg. 17» krş; Sardalya 164 kg. 269 krş; Or-
kinoz 192 kg. 215 krş; Zargana 87 kg. 243 krş; Dülger 1261 kg. 297 krş; Gelincik 
391 kg. 1217 krş; Torik 2511 çift, çifti 6044 krş; Palamut 145 çift, çifti 953 krş. 

TEKİRDAĞ İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Tekirdağ (*) : Çınakop 125 kg. 500 krş; Hani 175 kg. 150 krş; İstavrit 1900 kg. 
200 krş; Karagöz 100 kg. 300 krş; Kefal 500 kg. 400 krş; Kolyoz 2000 kg. 
200 krş; Levrek 300 kg. 600 krş; Uskumru 400 kg. 300 krş. 

Ş u b a t F a a l i y e t i 

Tekirdağ (*) : İstavrit 1500 kg. 200 kşr; Kefal 500 kg. 400 krş; Kolyoz 2350 kg, 
200 krş; Levrek 80 kg. 400 krş; Uskumru 400 kg. 400 krş. 

BAMKKStl» İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Bandırma (*) : Gümüş 4000 kg. 140 krş; Hamsi 12500 kg. 80 krş; İstavrit 3500 
kg. 60 krş; Karagöz 200 kg. 500 krş; Kefal 2500 kg. 400 krş; Kolyoz 4500 kg. 200 
krş; Uskumru 2400 kg. 250 krş; Zargana 1300 kg. 110 krş. 
Marmara : Gümüş 500 kg. 200 krş; Karagöz 400 kg. 350 krş; Kılıç 500 kg. 900 
krş; Mercan 200 kg. 600 krş. 

Ş u b a t F a a l i y e t i 

Bandırma ( ; î ) : Gümüş 450 kg. 200 krş; Hamsi 22500 kg. 100 krş; İstavrit 1500 
kg. 120 krş; Karagöz 2500 kg. 400 krş; Kefal 11500 kg. 300 krş; Kolyoz 6500 kg. 
200 krş; Kupes 600 kg. 400 krş; Levrek 250 kg. 1300 krş; Sinagrit 450 kg. 600 
krş; Uskumru 9000". kg. 250 krş; Zargana 1500 kg. 160 krş. 
Marmara : Gümüş 2000 kg. 200 krş; Karagöz 500 kg. 250 krş; Kılıç 400 kg. 700 
krş; Kolyoz 5000 kg. 150 krş. 

BURSA İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Mudanya (*) : Barbunya 1 kg. 1000 krş;" Gümüş 75 kg. 260 - 300 krş; Hamsi 
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2821 kg. 60 - 120 krş; İstavrit 40 kg. 120 - 150 krş; Istrongüoz 7 kg. 50 - 80 krş; 
Kolyoz 2 kg. 300 krş; Kupes 68 kg. 280 krş; Mercan 1 kg. 320 krş; Mezgit 5 kg. 
280 krş; Tekir 2 kg. 600 krş. 

İZMİR İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

İzmir (*) : Akya 95 kg. 600 - 1000 krş; Bakalaryo 666 kg. 300 - 800 krş; Bar 
bunya 14402 kg. 400 - 2000 krş; Çipura 16992 kg. 500 - 2200 krş; Dil 2927 kg. 800 -
2200 krş; Granyoz 497 kg. 600 - 80 krş; Hamsi 3692 kg. 150 - 300 krş; İskorpit 
72 kg. 400 - 600 krş; İsparoz 1863 kg. 120 - 200 krş; İstavrit 642 kg. 300 - 500 
krş; İzmarit 284 kg. 150 - 250 krş; Karagöz 1884 kg. 400 - 900 krş; Kaya 32 kg. 
200 - 300 krş; Kefal 38379 kg. 250 - 800 krş; Kolyoz 55 kg. 300 - 600 krş; Köpek 
balağı 4158 kg. 200 - 300 krş. (ihraç edilmiştir); Kupes 862 kg. 300 - 500 krş; 
Lahoz 3772 kg. 800 - 1400 krş; Levrek 10062 kg. 1200 - 2000 krş; Liça 384 kg. 300 -
600 krş; Lüfer 1371 kg. 400 - 800 krş; Melanurya 265 kg. 300 - 700 krş; Mercan 
5613 kg. 400 - 1400 krş; Minakop 1911 kg. 800 - 1400 krş; Mırmır 106 kg. 400 -
1000 krş; Orkinoz 166 kg. 250 - 400 krş; Orfoz 107 kg. 400 - 700 krş; Pisi 46 kg. 
400 - 800 krş; Palamut 554 çift, çifti 500 - 800 krş; Sardalya 22760 kg. 180 - 350 
krş; Sarpa 572 kg. 300 - 500 krş; Sinagrit 1615 kg. 700 - 1000 krş; Tirsi 97 kg. 
250 - 400 krş; Torik 47 çift, çifti 3500 - 5000 krş; Uskumru 111331 kg. 200 - 350 
krş. 

Çeşme (*) = Barbunya 5000 kg. 1000 krş; Çipura 2000 kg. 1000 krş; Fangri 
2000 kg. 1200 krş; İzmarit 3000 kg. 150 krş; Kefal 5000 kg. 400 krş; Kupes 
3000 kg. 300 krş; Mercan 7000 kg. 700 krş; Sarıgöz 2500 kg. 400 krş; Sinagrit 
1500 kg. 600 krş. 

AYDIN İLİ 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

Kuşadası (*) : Barbunya 50 kg. 1000 krş; Hamsi 440 kg. 280 krş; İstavrit 20 
kg. 300 krş; İzmarit 55 kg. 100 krş; Kefal 230 kg. 500 krş; Kupes 134 kg. 300 
krş; Levrek 47 kg. 1000 krş; Melanurya 98 kg. 500 krş; Mercan 69 kg. 600 krş; 
Minakop 26 kg. 500 krş; Mırmır 23 kg. 600 krş; Sardalya 3640 kg. 200 krş; Si-
nagrit 24 kg. 700 krş. 

Ş u b a t F a a l i y e t i 

Kuşadası (*) : Barbunya 65 kg. 1100 krş; İstavrit 20 kg. 400 krş; İzmarit 200 
kg. 150 krş; Kefal 115 kg. 450 krş; Kupes 115 kg. 400 krş; Levrek 35 kg. 1000 
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krş; Melanurya 40 kg. 600 krş; Mercan 30 kg. 950 krş; Minakop 15 ^ 
Mırmır 20 kg. 700 krş; Sardalya 785 kg. 250 krş; Sinagrit 20 kg. 850 

MUĞLA İLİ 

Ş u b a t F a a l i y e t i 

Fethiye : Akya 200 kg. 800 krş; Barbunya 100 kg. 1000 krş; Çipura 300 kg 
1000 krş; Domuz balığı 300 kg. 500 krş; Fangri 200 kg. 10000 krş; İstavrit 
100 kg. 800 krş; Karagöz 300 kg. 800 krş; Kaya 100 kg. 700 krş; Kefal 200 kg. 
500 krş; Lahoz 300 kg. 500 krş; Levrek 200 kg. 800 krş; Lüfer 200 kg. 700 krs; 
Melanurya 200 kg. 800 krş; Mercan 300 kg. 1000 krş; Orfoz 200 kg. 600 krş; Sa-
rıağız 200 kg. 700 krş; Sarıgöz 200 kg. 700 krş; Sinagrit 300 kg. 800 krş; Mer-
can 100 kg. 1000 krş. 

ANTALYA İLİ 

Alanya : Akya 50 kg. 500 krş; Barbunya 80 kg. 750 krş; Çipura 50 kg. 500 krş; 
Fangri 50 kg. 750 krş; İsparoz 25 kg. 300 krş; İşkine 100 kg. 300 krş; İzmarit 100 
kg. 300 Lrş; Kaya 150 kg. 300 krş; Kefal 100 kg. 500 krş; Lahoz 100 kg. 300 krş; 
Melanurya 75 kg. 500 krşç Mercan 150 kg. 750 krş; Mırmır 100 kg. 500 krş; Orfoz 
100 kg. 300 krş; Palamut 100 kg. 300 krş. 

O c a k 1 9 6 5 F a a l i y e t i 

o # o 
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C O N T E N T S 
Page 

SHRIMP TRAWL 1 
In this article the author gives account of shrimp trawl in particular 
and equipments involved. 

THE ROLE OF FISH IN ANIMAL FEEDING AND NUTRITIONAL 
CONTRIBUTION OF FISH PRODUCTS (PART III ) 7 
In this part the author describes the influence of the raw materials 
and processing operations on the quality of fish meal. 

1964 EXPORT OF AQUATIC PRODUCTS, FISH PRODUCTS AND 
BY • PRODUCTS 11 
This subject concerns with the statistical data as contained in the 
report of 1964 activities of the Istanbul Fish Exporters Union on 
the exportation of the aquatic products, fish products, by - products 
and sponges. 

GENERAL FISHERIES COUNCIL FOR THE MEDITERRANEAN 
(PART II ) , 17 
A brief review of the last three meetings held by the Council; the 
member and observator countries, international organizations and 
the Turkish delegations participated in these meetings of the Coun-
cil and the technical papers submitted; the election of the Charmen, 
First Vice - Chairmen and Second Vice - Chairmen of the Council 
for the 1952 - 1963 period; the Technical Committees set up. 
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Balık Yağı ve Un Satışları 
Kurumumuz Trabzon Balık Yağı - Unu Fabrikasında üstün vasıflı 

Yunus ve Hamsi yağı ile unları istihsal edilmektedir. 

İsteklilerin istanbul Beşiktaştaki Balıkçılık Müdürlüğüne veya Trab-
zon Fabrika Müdürlüğüne müracaatları rica olunur. 

ET VE BALIK KUKUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

, . ı ı ı ı m i l İ t l l l t l l l l l t l l l l l l M 1 l l l l l l ! ! l l ! M ( l ! l l f l t H ^ «I« İl l i İMİ II MIHI 

EBK 18/1965 

Balıkçılarımıza 
M. W. M. (Halk dili ile MARŞAL) deniz motorlarına ait yedek parçaların 

satışına Müdürlüğümüzde devam edilmektedir. İsteklilerin İstanbul, Beşik-
taş, Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Müdürlüğüne müracaatları rica olunur. 

ET VE BALIK KURUMU 
BALIKÇILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

EBK 19/1965 
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İ l i m i l l M I T I l l i m t l I l I t i m i H l l i m i l l H I l l İ l İ H I I I I M İ l l l I M t m i m 

BAŞAK 
SİGORTA A.Ş. 

Türkiyede Sermayesi ve Teşkilâtı En Büyük Sigorta Şirket, i 
Sermayesi : 3.000.000 

5 
YANGIN - NAKLİYAT - HAYAT - KASKO - TRAFİK 

FERDİ VE KOLLEKTİF KAZA - HIRSIZLIK 
CAM KIRILMASI - UMUMİ MES'ULİYET 

S İ G O R T A L A R I 1 i 

Çabuk İs — Kolay Ödeme 

TÜRKİYENİN HER TARAFINDA 
T. C. ZİRAAT BANKALARI, 
EMNİYET SANDIKLARI ve 

TURİZM BANKASI 

A C E N T E L E R İ D İ R 

EBK 20/1965 
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ŞEKER BANK 
Şekerbank her zaman bütün imkânlariyle halk ve memleket hizmetindedir. 

Şekerbank memleket hizmetinde yeni bir çığır açıyor. 
Şekerbank kültür alanında köylü hizmetinde. 

Şekerbank, 19695 yılında kurayla tesbit edilecek okulsuz 

5 köyde 5 okul yaptırıyor. 

Buna her yıl artan bir hızla devam edilecektir. 
Tasarruf ikramiyelerinden hiç bir kısıntı yapılmadan 
defter ve mümasili hediyelerden yapılan tasarruflarla 

5 köyde 5 okul 

1965 yılında tasarruf sahiplerine 1.100.000,— lira 

HER ÇEKİLİŞTE BİR KİŞİYE 100. 000.— 

Yüzlerce kişiye 100.000.— lerce liralık para ikramiyeleri 

Ş e k e r B a n k 
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EBK 31/1965 



— 31 — 

EBK 22/1965 



VİTA'yı çok seviyor... 
VİTA'n ın t a d ı o k a d a r nefis ki, V İTA i le p işen bir y e m e k t e n d a h a 
lezze t l i bir şey o lab i l i r m i ! 

V İTA, kalor is i bol v e k u v v e l s a ğ l ı y a n bir g ı d a d ı r . 

V İTA haf i f t i r , m i d e y i y o r m a z , çünkü f e v k a l â d e sâf v e as id i tes i a z 
o l a n n e b a t î y a ğ l a r l a imâl edi l i r . 

^ V İ T A savesinde 
kocanız yemekleri 

çok k o l a y h a z m e d e r . 
Keyfi yerinde 

olur. 

yemeğin lezzeti 
midenin dostudur. 

EBK 
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ÜVENEREK YİYECEĞİNİZ 
USTUN 

KALİTELİ 

EBK 24/1965 

JCUK SALAM FüMEDİ ELE.İSKEMBE 

ÇINAR BASIMEVİ 

İstanbul 
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