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Yazan : Emeldi Koramiral 
Şeref KARAPINAR 

Modern balina avcılığının ılüııya ıioım.U'i'iııi' yayılması : 

Sven Foyn zıpkın topunun, icat edi ld ikten son ra evvelâ Norveç sahi l ler indeki 
bal inalar üzerinde tecrübe edilmiş o lduğunu evvelce yazmışt ık . Bu sahi l le rde h â l â 
F inback (Balaenoptera physa lus ) , Bo t t l enose (Hy p e ro o d o n r o s t r a t u s ) ve Sei (Ba-
laenoptera borealis) l Urleri av l anmak lad ı r . Zıpkın t o p u n u n başarıl ı net iceler gös-
t e rmes i ile istimali İskoçya ve diğer su l a r a yayıldı. 1904 de K a p t a n Larsen Güney 
k u t b u bal ina avcılığı kumpanyas ın ı lesis etli . B u n d a n s o n r a bal ina avı endüs t r i s i 
Güney k u t b u avcılığı ile süra t le gelişti. Norveç, İngi l tere ve Ar jan t in ş i rket ler i 
Güney k u t b u n d a çalışmağa başladı lar . F a k a t esas avcılık. Norveçliler t a r a f ı n d a n 
idare edildi. Bu faaliyetin merkezi olan Fa lk land ada la r ı South Georgia, Sou th 
Orkneys, Sou th Shetlands vo South Sandwich ada la r ında üsler kuruldu. Ve böylece 
Japonya har iç düny?. bal inp ist ihsalinin itele ikisi güney k u t b u n d a elde edildi. 
1927 1928 av mevsiminde b u z l a r u v . ; f ^ ^ n a l dağı lması net icesinde bal ina avcıları 



buz kitlelerinin kenarlar ını takip ederek daha güneylere inmek imkânını buldular. 
Ve bu mevsimde balina avı istihsali Güney ku tbunda 804.000 varile (136.000 ton) 
yükseldi. 1925 den i t ibaren Ross denizinde de bal ina avı yapılmağa başlanmışt ır . 

Açık denizlerdeki balina avcılığı fabr ika gemileri kullanılmağa başlandıktan 
i t ibaren a r tmı ş ve büyük kazançlar sağlamıştır . Güney ku tbu sular ından başka Af-
rika sahilleri de bu avcılığa sahna olmuştur . Bu sahil lerde Humpback (Megaptera 
nodoza) avlanan başlıca balina t ü rü o lmuştur . Avcılığın sahil istasyonlarından 
uzaklaşmasiyle balinaların imhası büyük ölçüde ar tmış t ı r . 

Avlanan balinaların ana gemisinde işlenmesi : 

Avlanan balinaları ırgat veya vinçlerle f ab r ika gemisinin içindeki geniş plat-
f o r m a çekilmeden evvel hayvanın geniş kuyruk kanat lar ı kesilir ve vücuduna bir 
zincir takı larak fabr ikaya çekilir. Bu fab r ikada s t im kuvvetinden faydalanılmak-
tadır . Balina gemisinin meyilli r ampas ından çekilerek parça lama mahall ine getiri-
lir. Burada gayet mahi r ve tecrübeli balina kasaplar ı hayvanın baş ından V şeklin-
de parça lar keserler ve sa rkan bu parçalar ı kancalar la emniyete alırlar. Bu kan-
calara bağlı halat vinçe takılmak suretiyle hayvanın b ü t ü n boyunca ensiz uzun 
yağ parçalar ı soyularak çıkarılır. Sonra bun la r tekrar kesilerek 20 şer kiloluk par-
çalar haline getirilir. Bu parçalar kazanlar ın içine atılır. Balinanın deri altı yağ-
ları bu şekilde a lmdıktan sonra en iyi etleri yiyecek maddes i olarak kullanı lmak 
üzere ayrılır. Geri kalan cesedin hepsi gayrı mun tazam şekilde doğranarak et - ke-
mik kazanlarına atılır. Bütün bu işlerde hokey sopalar ına benzeyen uzun bıçaklarla 
st imle çalışan bıçak ve tes tere makineler i kul lanı lmaktadır . Hayvanın bü tün par-
çaları kaynamağa a t ı lmadan evvel döner bıçaklarla, et makineleriyle çok ufak par-
çalar halinde kıyılmaktadır . Şimdiki modern kazanlar 65 libre tazyikle çalışan s t im 
kazanlarıdır . Bu kazanlar sabit p la t fo rmlar üzerine tesbit edilmiştir. Bir kazan 
günde 20 varil ( takriben 3.6 ton) yağ eritir. Her fabr ika gemisinde bu kazanlardan 
birçoğu faaliyet göstermektedir . İs t ihsal in seri yapılabilmesi ve bi lhassa fazla ih-
tiyaç görülen tatlı, su t a s a r r u f u için tedbir ler alınmıştır . Bu usullerle b i r f abr ika 
gemisinde günde et ve kemik bakiyesinden 150 varil ve deri altı yağlarmdan 225 
varil yağ istihsal edilmektedir . Eri t i len yağlar dökme halinde büyük tanklara dol-
durulur . Yağı tamamiyle al ındıktan sonra kalan et, kemik ve yağ küspeleri hayvan 
yeminde, insan gıdasında ve sun'î gübre imâlinde kul lanı lmak üzere f ı r ın larda ku-
ru tu lur ve övütülür. 

12.000 tonluk b i r ana gemisinde 7 yağ kazanı, 1 kemik kazanı, ve 12 et-kemik 
kazanı bulunmaktadır . Bir ana gemisi re fakat inde çalışan 3 av gemisi 180 müre t -
tebatı ile günde 12 balina avlayabilmektedir. Bugün eski yolcu gemilerinden tadil 
edilerek bal ina fabr ika gemisi haline getiri lmiş 17.000 tonluk tekneler vardır . 

Balinalardan istihsal edilen maddeler : 

Bir balinanın bu rnundan kuyruğuna kadar hiç bir yeri israf edi lmemektedir . 
Yağ sanayiinde, gıda sanayiinde, sun'î gübre ve hayvan yemi malzemesi olarak 



kul lanı lan ham: maddeler istihraç edilmektedir. İştial maddeler i için gliserin, mar-
garin, sabun, yağlama yağı, ve ha t ta p a r f ü m yapılmak üzere balina yağlarından, is-
t i fade edilmektedir. Bilhassa A vitamini bakımından çok zengin olan balina ka-
raciğerinden vitaminler elde edilir G u d d e l e r i n d e n insülin ve hormonlar istihsal 
edilir. Kanat lar ından tutkal sanayiinde kullanılan ham madde çıkarılır. Yalnız 
Sperwhale türünde ve nadir olarak bulunan Ambergris p a r f ü m endüstr isinde 
kokunun tesbiti için kullanılmakta olup çok az istihsal edildiğinden t icaret te yük-
sek fiyatlarla muamele görmektedir . 

Yapılan araşt ı rmalar neticesinde 80 - 100 ton ağırlığında bir bal inanın 300 
sığıra, muadil olduğu, ağırlığının % 46.3 üniin et, % 23 ünün yağ verdiği ve yalnız 
dilinden 600 kilo yağ alındığı tesbit edilmiştir. 

Balina eti Japonyada taze veya konserve gıda maddesi olarak kullanılır. Nor-
veçliler taze baline stekini çok severler. Bunlar 20 kiloluk parçalar halinde husu-
sî f r igorif ik vagonlarla nakledilir. Fiyatı sığır etinin takriben yarısına muadildir . 
Bal inanın yalnız en iyi et kısımları yenir. 50 kadem boyundaki bir ba l inadan insan 
yiyeceği olarak ancak iki buçuk ton et ist ihsal edilebilmektedir. Et ler indeki lezzet 
bal inanın yaşı ile alâkalı görülmektedir. Ergin çağa henüz gelmemiş olan fert ler in 
eti penbe olur ve lezzetlidir. Yaşlı fer t ler in etinde hoşa gitmeyen bir koku mevcut-
sa da konserve edildiği zaman bu koku zâil olmaktadır . Balina eti lezzet itibariyle 
dana eti ayarında kabul edilmektedir. Kam tamamiyle akıtılmış olan balinaların 
etleri daha makbul sayılmaktadır. Bal inalardan çıkarılan kaba etler hayvanat 
bahçelerinde, sirklerde ve kürkleri için beslenen ve üretilen tilki, vizon gibi av 
hayvanları çiftliklerinde yem olarak kullanılır. Kürkü pek pahalı olan vizonlar 
balina etini çok severler. Balinanın et vo' kemiklerinden elde edilen balık tozu da-
var ve tavuk yemi olarak kullanılmakta ve sun'î gübre istihsalinde büyük faydalar 
sağlamaktadır . 1948 de avlanan 32 met re boyunda, ve 136 ton ağırlığındaki bir Blue 
Whale (Sibbaldus musculus) tü rünü parça lamak için 80 kişi dört saate yakın ça-
lışmışlardır. Bu bal inadan or ta lama 20 ton yağ, 12 ton deri, 8.5 ton kemik (yalnız 
kafatas ı 4 ton), 61,5 ton et, 14 ton kan, ve 3 ton dil istihsal edilmiştir. 

Hemen bütün CETACEA'lardan ekle sâlih iyi et temin edilebilmektedir. Bir 
zamanlar bazı Yunus türlerinin eti makbul sayılır ve Roman katolik memleketler-
de et yenilmeyen perhiz günlerinde balık eti farz edilerek yenilmesine müsaade 
edilirdi. Common porpoise türü yunuslar eskiden bilhassa eti için büyük ölçüde 
avlamrlardı. 

Balinalardan istihsal edilen ve ticarî kiymeti bir zamanlar pek yüksek olan 
balina çubuğu ile bugün .dahi balina avcılığının esas hedefini teşkil eden bal ina 
yağları hakkında daha etraf l ı izahat vermeği faydalı görüyoruz: 

Balina çubuğu (Baleen veya Whalebone): 

Umumiyetle MYSTACOCETİ al tordosuna mensup TOOTHLESS WHALE guru-
b u n a dahil bal inalarda ve bilhassa BALAENİDAE familyasını temsil eden RİGHT-
WHALE'lerin ağzında bu lunan saçaklı, uzun süzgeç dişlere verilen isim olup ti-



caret te bu isimle muamele görmektedir . Hayvanın ağzının damak kısmında teşek-
kül e tmiş ve uzamış olup boynuz dokusu karakter inde olan balina çubuğu tica-
re t te üç cinse ayr ı lmaktadı r : 

1 — Greenland whale (BALAENA MYSTÎCETUS) türünden istihsal edilen cin-
se GREENLAND denir. 

2 — Güney kutbunda avlanan BLACK WHALE (BALAENA AUSTRALİS) tü-
ründen istihsal edilen cinse SOUTH SEA denir. 

3 — JAPANESE WHALE (BALAENA JAPONİCA) tü ründen istihsal edilen cin-
se ise PACİFİC yahut AMERICAN adı verilmiştir . 

Bunlar ın içinde makbul olanı GREENLAND balina çubuklarıdır . Bu çubuklar 
kuzey bali na avcılığının büyük bir endüstr i kolu hal inde bulunduğu ilk zaman-
larda yüksek bir t icarî kıymeti haiz bulunuyordu. 

Balina çubuğu pazara temiz ve düzgün b i r halde sevkedilir. Bu maksat la ba-
lina çubuklar ı takr iben oniki saat kaynatı l ır ve yumuşak bir hale getirilir. Böylece 
icabında kullanılacağı maksada göre dar şer i t ler halinde veya kıl inceliğinde lifler 
şeklinde kesilmeğe müsa i t b i r hal alır. Balina çubuğu, hafif , fleksibıl, dayanıklı ve 
elyafh olup lifleri b i rbir ine dolaşmadan muvazi vaziyette teşekkül etmişt ir . En es-
ki ist imal sahası olarak XI I I . as ı rda miğferlerde sorguç tüyü olarak kullanıldığı 
bi l inmektedir . Çok eski devirlerden bugüne kadar kul lanı lmakta olduğu bir saha 
da şemsiye ve korse sanayiidir. Eugün kadın şapkacıları , terziler, ve mekanik mak-
satla kullanılan f ırça imâli gibi saha la rda hâla kul lanı lmaktadır . 

XVII. as ı rda balina çubuğu ilk defa İngiltere pazar lar ına geldiği zaman tonu 
700 sterl inden muamele görmüştü . XVII I . as ı rda tonu 350 -500 sterline satılmış, 
XIX. asr ın bidayetlerinde ise tonu 25 sterl ine kadar düşmüş tür . Bundan sonra 
uzun müdde t fiyatı tonu 200 - 250 sterl in aras ında muamele görmüştür . Son za-
manla rda bu cins balina avının azalması ile baline çubuklar ı nedret kesbettiğin-
den GREENLAND cinsi balina çubuklarının tonu 2000 sterl ine kadar yükseldiği 
vâki o lmuştur . Bir bal inadan or ta lama 300 libre civarında balina çubuğu istihsal 
edi lmektedir . 

Balina yağı (Whale oil): 

Modern balina avcüığmın esas hedefi bal ina yağı istihsalidir. Bal inalardan is 
t ihsal edilen yağlar iki esas sınıfa ayr ı lmaktad ı r : 

1 — SPERM WHALE yahut CACHALOT (PHYSETER CATODON) denilen ba-
lina tü rünün ve kısmen de< ZİPHİODİS genüsünün kafa tas ı boşluğundan çıkarılan 
SPERM OİL yahut SPERMACETİ denilen yağ. 

2 — Bütün CETACEA'lardan ve bi lhassa RİGHT WHALE (BALAENA genüsü) 
ve RORQUAL (BALAENOPTERA ve MEGAPTERA genüsleri) bal inalar ından istih-
sal edilen vücut yağları (bu yağlara BLUBBER denir) . 

Sperm oil, no rma l vücut yağlarından değildir. Çünki yalnız gliserin zerrecik-
lerini ihtiva etmektedir . Aynı zamanda yüksek MONOHYDRİC ALİPHATİC al-



kolle karışık y a ğ asidinden terekküp etmektedir . Bu yüzden sıvı halindeki bal-
m u m u (Sulu mum) katagorisine dahil edilmiştir. Ergin bir SPERM WHALE'den 
azamî 145 varil y a ğ i s t i h s a l e d i l i l , o r t a l a m a olarak dişilerden 25, erkeklerden 75 
90 varil yağ çikarılabilmektedir (beher varil 230 libre yağ ihtiva eder) . S P E n M 
WHALE'lerin vücudundan ve bi lhassa bas ından alman çiğ yağlarda büyük miktarda 
SPERMACETI vardır. Bu yağ hayvandan alınır alınmaz derhal berraklaş ı r ve sıvı 
haline gelir.Fakat sonra tekrar katılaşır. Tasfiyehanelerde bu yağ günlerce soğuk 
hava depolarında bıraküır . Bu depolarda ha ra re t 32 derece Fahrenhayt t ı r . Burada 
hidrolik preslerle tazyik edilir ve muhtelif testlere tabi tu tularak başlacı CETYL 
PALMİTATE'den ibaret bulunan ham SPERMACETI istihsal edilir. 

SPERM OİL soluk sar ı renkli ve hafif balık kokusu olan bir yağdır. Büyük 
ölçüde ince makine, aksamının yağlanmasında kullanılır. Takriben aynı evsafta 
olan ve POAR SPERM OİL adı verilen nevi BOTTLENOSE WHALE (HYPEROO-
DON ROSTRATÜS) adındaki balina tü ründen istihsal edilir. Burada her fe r t 
o r ta lama sekiz varil yağ vermektedir . Ticaret te hakiki SPERM OİL dan daha dü-
şük f iyat ta muamele görür. 

BLUBBER denilen hayvanın deri altı yağ tabakalar ından ist ihsal edilen yağ 
bü tün CETACEA'lardan al ınmakta olup bu evsafı itibariyle iıakiki hayvan yağıdır. 
Hemen hemen tamamiyle GLYCERİDES'den ibarett ir . Eskiden bu yağa TRAİN 
OİL denilirdi. Tamamiyle ergin çağa gelmiş fert lerden istihsal edilen BLUBBER 
yağ miktar ı muhtelif spesilere göre aşağıdaki cetvelde gösteri lmişt i r : 

fenııııımııııııııııımıııııtımımi! 

Balina cinsi 
İstihsal edilen yağ miktarı 
(31,5 galonlıık' varil, olarak) 

Right whale (Pacific) 
Right whale (Atlantic) 
Humpback whale (Pacific) 
Humpback whale (Atlantic) 
Finback whale (Pacific) 
Finback whale (Atlantic) 
Caiifornian gray whale 
Orca yahut Killer whale 
Beluga yahut White whale 

25 
25 
10 
10 

250 
150 
110 
100 

10 — 70 
20 — 60 
15 — 60 

1 — 6 
1 — 3 

Balinaların vücut, yağları tabii halinde soluk sarı renkli olur. Erit i ldiği zaman 
su rengini alır. Gayet hafif balık kokusu taşıyan b u yağ incelik derecesine göre 
s ı f ı r ve bir numara olarak sınıflandırılır. Bu yağlar al ındıktan sonra kalan posa 
t ekra r muamele görmek suretiyle daha koyu renkli olan iki n u m a r a yağ istihsal 
edilir. Bu da çıkarıldıktan sonra kalan posaya balinanın işe yarar bü tün kısım-
larından ar ta kalan cesedinden kalan et ve kemikleri ilâve edilmek suretiyle tek-
ra r kaynatılır ve 3 n u m a r a adım taşıyan en koyu renkli yağ elde edilir. 

Diğer deniz memelilerinden elde edilen yağlarla mukayesesinde balina, yağı 
umumiyet le daha fazla asidi ihtiva eder. En iyi kalite bal ina yağı yanıcı madde 
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olarak, veya sabun sanayiinde kullanılır. Faka t son senelerde bü tün balina işleyen 
memleket lerde bu yağı hidrojene e tmek suretiyle domuz yağı yerine margar in 
imalinde kul lanmağa başlamışlardır . En fazla istihsal yapan Norveçliler 1904 se-
nesinde avladıkları bal inalardan 51.400 varil ve 1907 senesinde ise 704.00 varil yağ is-
tihsal etmişlerdir . Dünyadaki balina yağı istihsali 1925 de 1.072.000 varil, 1926 da 
ise 1.120.000 varil civarında idi. Büyük Bri tanya 1926 da 51.000 ton balina yağı it-
hal etmişt ir . 

Avlanan balina spesileıi : 

Baiinacılık endüstr isi başlıca 9 spesiye istinat e tmekte olup bunlardan SPERM 
WHALE'd.en gayrisi tamamiyle WHALEBONE WHALE'lerdir. 

Atlantic r ight whale (EUBALAENA GLACİALÎS) tü rünün avcılığı ile başlayan 
baline, endüstr is i bi lhassa XII . ve XI I I . asır larda gelişmiştir. Ku tup avcılığı ilk 
defa 1611 de başlamış ve bilhassa Greenland whale (BALAENA MYSTİCETÜS) 
avını istihdaf etmişt i r . Sperm whale (PHYSETER CATODON) avcılığı ise takriben 
üç asır sonra başlamışt ı r . Southern r ight whale (EUBALAENA AUSTRALÎS) bu 
ava tahsis edilmiş olan gemiler t a ra f ından büyük ölçüde avlanmıştır . Pacific gray 
whale (RHACHİANECTES GLAUCUS) ilk defa XIX. asr ın ilk yarıs ında Kalifor-
niya sahilleri açıklarında önemli mik ta rda avlanmışt ır . 

Modern balina avcılığı başlıca iki RORQUAL spesisine ist inad etmekte olup 
bun la r Great blue whale (SİBBALDUS MUSCULUS) ile Finback whale (BALA-
ENOPTERA PHYSALUS) türleridir . Aym sahalarda Sei whale (BALAENOPTERA 
BOREALİS) t ü rü de daha az önemli sayı lmamaktadır . Humpback whale (MEGAP-
TERA NODOSA) bir zamanlar modern balina avcılığının en önemli avım teşkil 
etmiştir . Bazı yerlerde Bryde's whale (BALAENOPTERA BRYDEİ) türleri de 
yakalanmakta idi. Aşağıda isimleri yazılı balina cinsleri Great whale'lere nazaran 
ticarî kıymeti daha az olmasına rağmen bal ina avcıları veya balıkçılar t a ra f ından 
zaman zaman yakalanmışt ır . Bunlar : Narwhal (MONODON MONOCEROS), Belu-
ga (DELPHİNAPTERUS LEUCAS), Pilot whale (GLOBİCEPHALA. VENTRÎCOSA), 
Bottle nosed whale, (HYPEROODON ROSTRATUS) ve Common porpoise (PHO-
COENA PHOCOENA) ile diğer bazı yunus türler idir . 

(Devam edecek) 



NORVEÇ, ŞAHSÎ TEŞEBBÜSLER ÜLKESİ ( ' ) 

Yazan: Melville Dougall 
Çeviren: Haydar SÖZER 

E n güney ucu, aşağı yukarı Abeı-deen ve Kuzey yarısı da Şimal kutbu meda-
r ında bulunan bu memleket dünyada en canlı ve dramat ik bir manzara arzetmek-
tedir. Bu memleketin hemen hemen her şehri, her kasabasında endüstr i denize tabi 
bu lunmak ta olup; her sosyal seviyede her ticarî merkezde de beslenme deniz mah-
sulüne bağlıdır. Bu memleket Norveç'tir. 

Norveç;, kıyısı olan b i r memleket ten daha başka b i r şeydir. Sert , haşin dağ 
silsileleri, etekleri uzun, rüzgârlı f iyordlar halinde uzayıp, bir ccmiyeti, diğer bir 
topluluktan tamamile ayırmaktadır . 

Kısmen toplulukların bu şekilde tecrit edilmesi, kısmen arazinin ser t olması 
ve kısmen de iklimin haşin sebebiyle; Norveç ırkının çok şiddetli ferdiyetçi tema-
yülünü meydana getirmiştir . Norveçliler; kendi soyları ta raf ından or taya konan 
kalıplara nadiren intibak etmekte olup Avıupadan gelebilecek kalıp ve örneklere 
çok zorlukla intibak ederler. Onlar ın yaşama tarzındaki kuvvet, onlara en uygun 
düşen ticarî sahanın gelişmesine bağlı bu lunmaktad ı r . Onlarca; uzun zaman iti-
m a t ve tecrübe edilmiş b i r sahanm muhtemel gelişmesini kabul e tmeme; bir za-
fiyettir . 

Norveç'te mesafe insanı şaş ı r tmaktadı r . Roma, Osloya Norveç'in en Kuzey-do-
ğusundaki Tromso'dan daha yakındır. Her fiyord, her koy ve körfeze ait tepe ve 
tümsekler i takip eden bir hat 'ın uzunluğunu şimdiye kadar hiç kimse hesap et-
memişt i r . Şose ve demiryolları devrinden evvel birçok nesiller için, deniz tek bir 
u laş t ı rma vasıtası idi. Hat ta , şimdi, gemiler medeniyet için lüzumlu malzemeyi 
binlerce u fak u fak uzak adalara veya sahildeki topuluklara taş ımaktadır . 

Endüst r i ile ilgili faaliyetler sahas ında en kuvvetli olarak hususi teşebbüs 
Norveç balıkçılık sanayii ile i fade edilmektedir . 53.000 balıkçı dahil, bu sanayi 
100.000 kadın ve erkeğe geçim sağlamaktadır . Norveç, balıkçı fi losu bakımından 
Avrupada en başta olup, gemi adedi yönünden dünyanın en ileri memleket lerden 
bir idir . 30 bin u fak tekne, avlanan deniz mahsul le r im; insanı şaş ı r tan sahillerdeki 
iki bin ayrı merkezlere boşal t ı rken; daha ziyade ananevi Avrupa modelleri üze-
rinde inşa edilmiş bir mik ta r uzak deniz tekneleri de uzak Kuzey l imanlarından 
açılıp Kuzey-batı Atlantik sahalar ında avlanmaktadır . 

(*) Bu yazı. Fishing News International adh derginin Ekim - Aralık 1965, Dör-
düncü sayısında yayımlanmıştır. 



Hususî Mülkiyet : 

Tamamen hususî teşebbüse ait bulunan, balıkçı gemilerinden meydana gelen 
bu f i lonun büyük, bir kısmı, Norveç'in Güney l imanlarından avlanmaktadır . Geçen 
seneki tahminlere göre bu gemilerin tona j ı 1.7 milyona baliğ olmaktadır . Filonun 
terkibi, hususî mülkiyet esasına dayanmaktadı r , son yapılan seçimlere kadar 30 
seneden beri iktidarda bulunan işçi hükümet i t a ra f ından takip edilen siyaset; bü-
yük şirket veya gruplar ın teşkiline karşı idi. Norveç' te yetkililerin ifadesine göre; 
balıkçı filosunun balıkçılar için muhafaza edilmesi is tenmektedir . İngiltere ve Al-
manya 'da olduğu, gibi balık sanayiinde bü tün avlanma cephesinin bir iki büyük 
şirket elinde bulunduru lmas ı i s tenmemektedir . 

Tahdit Edici Siyaset: 

Takip edilen siyaset Norveçliler a ras ında çok yüksek s tandardı , haiz denizci-
liğin gelişmesini teşvik ettiği gibi, balıkçılar için masraf l ı bir t icaretin mode rn hale 
gelmesini sağlamıştır . Halen ufak teknelerde değişiklik dizelde olmaktadır . 

Eski teamüle uygun uzak deniz f i losunun geliştirilmesi de tahdide tabii tu-
tu lmuştur . Birkaç sene evvel, Hükümetçe desteklenen bir komisyon, Kuzey liman-
larına uygun b i r mik ta r konvansiyonel trol gemilerinin inşasını tavsiye etmişti . 

' Üç tanesi t amamlan ıp hizmete girmiştir . Teşebbüs muvaf fak olmamışt ır . Tekneler 
iktisadî olmayacak nisbet te büyüktüler . İkisi hiç b i r kâ r b ı rkmadıklar ı için dışa-
rı sat ı lmışt ı r ve üçüncüsü ise halen bir f i rmaya kiraya verilmiştir . Yalnız bir tanesi 
fabr ika gemisi «Longva» Aalesun'da Liaaen tersanesinde tanınmış gemi inşaacıları 
t a ra f ından plânları çizilen, bu gemi devamlı k â r göstermişt i r , bu d u r u m eski ikti-
dardaki hükümet i bile hayre t te b ı rakmış ve aynı zamanda gemilerin mülkiyet 
esasın?, göre işletilmesi prensibini müdafaa eden bir çok münekki t ler i utandır-
mışt ı r . Aym tersanede, daha ufak, ikinci fr igorif ik fabr ika gemisi kızağa konmuş-
tur. 

Fakat esasında senede 50 milyon sterl ingten daha fazla değeri bulunan balık 
ve balık mamuller i ihracatında, Norveç u fak teknelere güvenmektedir ; bu husus; 
1960 da bu memleket in avlanma sınırlarını 12 mile teşmili hususunda aldığı ka-
rarda ağırlık merkezi o lmuş tur ; buna rağmen «Tarihi Haklar» maddesine uygun 
olarak; İngiliz teknelerinin son on senede sahilden altı mile kadar avlanma müsaa-
desi vardı. 

Geniş ihracat hacmine rağmen, Norveç halk'» bes lenme hususunda balığa bağlı 
bu lunmaktadı r . Halkının proteinli gıdasının °/o 60 ı denizden temin edilmektedir; 
tipik bir ailenin haftal ık gıda programı ; aiie yemeğinde esas gıdanın haf tanın 4 
gününde balık ve geri kalan 3 günü ise etle ilgili olduğu görülmektedir . Daima 
mevcut ringa, ha t t a mor inadan daha fazla olarak Norveç ımıtbak sanat ında esaslı 
bir mevki işgal etmektedir . 

Sınıflandırılmada Meyrianageleıı Müşküller: 

Balığın müteaddi t merkezlerden karaya al ınması ile, s ını f landırma mevzuun-



da kifayetli ve seviyeli bir sistemin sağlanması esaslı b i r müşkülâ t arzs tmek-
tedir. İhracat la haşır neşir olmuş bir piyasa için bu husus şüphesiz çok lüzumlu-
dur. Frionoı- adı alt ında frigorifik soğuk tesisleri ve Norveç'in soğuk mağazalar ının 
kısmı azamisini kontrol altında bulunduran frigorifik mağaza şebekesi ile bu is-
t ikamet te bazı muvaffakiyetl i tedbirler al ınmış bulunmaktadır; esasında b u gibi 
teşkilât bü tün Norveç sahilinde 150 frigorif ik tesis kurmuşur ; f aka t esas müşkülât,-
taze bal ık kalitesinde milli bir standardın istihsalinde ortaya ç ıkmaktadır . 

Norveç'te avlanan balıkların elden çıkarılma tarzının İngiltere ve diğer Batı 
Avrupa milletlerinden tamamile farklı okluğu unutulmamalarıdır . Meselâ; avlanan 
balıklar için tüccarlar ın rekabet edeceği büyük piyasa salonları ve bal ıkhaneler 
bu lunmamaktad- r . Norveç balıkçıların vazifesi mümkün olduğu .kadar çok bal ık 
avlayıp; piyasaya intikâl ett irmektir . Norveç balıkçısı için piyasayı yaka lamak kor-
kusu yoktur ; çünkü balığın fiyatı mahallî kooperatif ve bu ticaretin muhtelif sek-
törleri t a ra f ından tesbit edilmiştir. Ancak anlaşmamazlıklar halinde h ü k ü m e t ha-
kem olarak hareket etmektedir . 

Tipik, b i r Norveç balıkçı gemisinin kaptanı avladığı balık miktar ı kendisini 
ta tmin ettiği anda sahildeki üssü ile temas sağlayıp, hemen üsse döner. İs t ihsal 
ettiği muhtemel balığın cins ve miktarı civardaki en yakın ilgili tüccar ve d o n d u r m a 
tesisi t a ra f ından henüz kendisi l imana varmadan öğrenilmiş olur ve malın tama-
mını muhtemelen satın alacak tüccar gerekli formal i te ve malın tesellümü ve ka-
raya çıkarılması için hazır lanmış olur. Bu sistem istihsal edilen balık, mahal l inde 
tüket i lmek üzere iyi kalite veya ihraç edilecek birinci kalite veyahutta balık u n u 
ve yağı ile ilgili olmak üzere sanaiye verilen balıklar için tatbik edilmektedir . 

Ev kadınının ihtiyacı, birçok kasabalarda Bergen veya Stavanger gibi merkez-
lerde ( r ıh t ımlar üzerinde kuru lan) günlük pazar lardan temin edilir. Bu pazar ve 
merkezler mahall î ihtiyaçları karşıladığı gibi aynı zamanda cazip yerlerdir. Çeşitli 
tanklarda teşhir edilen canlı balıklar tezgâhlar üzerinde, ev kadını t a ra f ından se-
çilir. Bunlar içinde su tanker i bu lunan tekneler içinde sağlanmaktadır . 

Balık Kalitesi - Parola: 

Balık kalitesinin takip edilmesi sanayii için bir pa ra lo haline gelmiştir. B u 
husus bi lhassa Trondlıeim'de açılan bir sergide kral ve vekiller ta raf ından belirtil-
miştir . Balıkçı f i losunun, dünü, bugünü ve geleceği bü tünü ile müta laa edilmekle 
beraber ; avlanan balık kalitesinde gelişmenin endüstri için esas gaye olduğu beyan 
edilmiştir. 

Bugünkü mevcut f i losunun bünyesi içinde bu işin nasıl başarılacağını görmek 
kolay olmayacaktır . Kuzey Denizi ve yakın deniz sefer ler inden elde edilen, avlanan 
balıklar anbarda istiflendiği zaman muta t üzere hazır lanmaktadır , ince t abaka 
halinde buzlar avlanan balıkları iyi du rumda ve zedelemeden muhafaza etmektedir . 
Endüs t r i balıkçıları, üç veya dör t gün denişe açıldıklarında bu maksa t için hazır-
lanmış bir kimyevî terkipten istifade etmektedirler. Bilhassa ringa üzerinde ça-
Jişan motör lerde balığın sandıklanması şumullenmişt ir . Sandıklar için kullanılan 
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esas malzeme tahtadır . Bu şekilde amba la j edilen balığın evsafının fevkâlade ol-
masına rağmen plastik sandıklarla yapılan tecrübeler muvaffakiyetsizliğs uğra-
mıştır . 

Balıkçı Filosu: 

Bugünkü balıkçı f i losu; ekseriya kuvvetli dizel m o t o r u ile teçhiz edilmeyen 
takr iben 50-75 ayak boyunda, 3 ilâ 10 müre t t eba t aras ında değişen u fak açık gü-
verteli balıkçı teknelerine istinat e tmektedir . Kışın, Norveç'in Kuzey Atlantik su-
larında u fak bir midye kabuğu gibi görülen bu teknelerin en büyükleri bü tün sene 
İzlandaya, Şetland ve Orkney'e kadar avlanmaktadır . Bunlar; İngilizlerin asgarî 
boyları 140 kadem olan, uzak deniz t rol gemileri ile mukayese edildiklerinde ha-
kikaten çok ufakt ı r lar . Buna rağmen ne bir gemi, ne de bir insan denizde kaybol-
muştur . 

Gemi yapım1, ile ilgili âtiye ait plânlar; memlekete uzun zamandan beri hizmet 
etmiş bulunan s tandard örnekten biraz farkl ı olacaktır . Balıkçı gemilerinin mülki-
yeti ile ilgili siyasetle bazı l iberalleşme; siyâsî değişikliklerle ortaya çıkmadıkça, 
avlanmanın, Tromso ve H a m m e r f e s t gibi Artik bölgesinde üslenen az sa-
yıda büyük gemiler hariç, u fak gemilerle devam edeceği anlaşı lmaktadır . Norveç'in 
en muvaf fak olmuş gemi inşaiyecilerinden bir inin ifadesine göre, balıkçılığın gele-
ceği, bazısı balığı taze olarak muhafaza eden ve mütebakis i de donduran küçük 
kıçtan trawl balıkçı gemilerinden müteşekki l b i r f i lonun meydana getirilmesine 
bağlıdır. 

Hicret Eden Halk: 

Diğer birçok memleket lerde olduğu gibi Norveç'in müştereken karşılaştığı b i r 
problem, gençlerin adalardan veya tecrid edilmiş vadilerdeki topluluklardan Gü-
ney doğuda Oslo'ya ve Güney bat ı sahillerindeki büyük l imanlara «Güney'e hicreti» 
dir. Bu temayül; son senelerde şehirler aras ında deniz ve hava nakliyat ında daha 
sür 'a t le ve ucuz u laş t ı rma vasıtalarının ortaya konmas ı ile çabuklaşt ır ı lmışt ır . Ba-
lıkçı gemilerinde aileden - müre t t eba t sisteminin tedricen or tadan kalkması neti-
cesi; değişik derecelerde endişeler or taya getirmektedir . Hususî mülkiyet; balık-
çı gemisinin esasında oğul ve yeğenler t a ra f ından işletildiği veya teçhiz edildiği 
manas ına gelmekte idi. Şimdi gençler; hayatın daha tatl ı taraf ını a ramakta olup; 
endüstr ide daha yüksek ücret peşinde koşmaktad ı r l a r ; sahillerdeki daha büyük 
merkezlerin endüstr i leşmesi ile, balıkçı f i losunun potansiyel elemanlarının birço-
ğunun ayrı lmasına sebep olunmaktadı r . Bu husus Norveç'in ânide memleket içi 
ve ihracat ihtiyaçlarını karşılıyabilecek d u r u m d a bulunan balıkçı f i losunun mü-
ret tebat bakımından teçhiz edilme işini zorlaşt ırabilecektir : 

Fakat bu düşünceye Norveç hükümet i iş t i rak e tmemekte idi. Balık endüstri-
sinden toplanmalar ı önliyecek hususi tekliflerin bulunmadığı bildiri lmektedir . Ma-
m a f i bazı bölgelerden nü fusun ar t ı r ı lmasını önlemek hususunda istek mev-
cuttur. Gençler balık t u tmasa bile kendi bölgeleri dahilinde onların tu tulması için 



alternatif endüstr i sahaları meydana g e t i r i l m e l i d i r . 

Hükümet ve ilgili ilmî müşavirleri tu tu lan halikta muvazene ve s toklarda inhi-
raflarla a lâkadar olmaktadır lar . Son senelerde lüzumundan fazla gemi münhas ı r an 
ringa t icaret i ile iştigal etmekte, netice olarak morina balığı avcılığı bundan zarar 
görmektedir . 

Hükümet in esas üzüntüsü morina balığının âtisi olmaktadır . Kuzey Denizinde 
ringa stoklarında azalmanın çok fazla balık avlanması ile meydana geldiğine inan-
mamaktad ı r la r . Tabii sebeplerin buna tesir ettiği kanaat i hasıl o lmaktadır . 

Barentz Denizinde çok fazla balıkçılık y a p ı l m a k t a d ı r . Hal ihazırdaki k o r u m a 
tedbirleri kifayetli değildir, diğerlerinin de nazarı i t ibare al ınması elzemdir. Bu 
bölgede denizlerde avlanan diğer memleketlerle işbirliğinde bu lunmak Norveçl i ler i 
memnun etmektedir . Misal olmak üzere; Sovyet Rusya son zamanlarda Barentz 
denizinde balıkçılık gayretlerinin kesafetini azaltmış bulunmaktadı r . 

Alınacak diğer tedbir olarak; bal 'kçıiıkla iştigal eden diğer milletlerin muta-
bakat ı alındığı takdirde bir kota sisteminin empoze edilmesini nazar ı i t ibare al-
maktır . Norveç'in avladığı balık miktar ında düşüş olmayacağı şüphesizdir. 

İyimser manzara ; 

Norveç'in ihracat ticareti; balık (tâli mahsul ve dondurulmuş) ve deniz gıdası 
arasında hemen hemen eşit bir ahenk sağlamıştır . Son senelerde konserve tica-
retinde yükselme ve alçalma olmuştur. Dondurma ticaretinden ayrı olarak koope-
ratif olmayan konserve endüstrisi mevcuttur , bu bakımdan bu sahada teşkilâtlan-
dırılmış pazar lamada eksik olan bir şey vardır. 

Buna ilâveten ringa balık, yağı ile ilgili olarak kıymetli bir ihracat mevzuu 
vardır ; bu endüstr i 1923 de kurulan ilk yağ çıkarma tesislerinin kuru lmasmdan 
bsri şumullü bir şekilde tekâmül etmiştir . Senenin bir kısmında balık yağı ve geri 
kalan zamanlarda balık, unu istihsal eden bir çok fabrikalar Güney sahillerinde 
birçok merkezlerinde kurulmuştur . Bergen'de bulunan en büyük merkezlerden 
biri kooperatif olarak 74 atelye işletmektedir . Fazla miktarda ringa yağı stimlp 
çıkarı lmakta olup, Norveç ve hemde ihracat için margarin imalâtında kullanıl 
maktadı r . Buna ilâveten balık unu. ve yağı İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Hol-
landa, Belçika ve Yunanistan'da hazır piyasa bulmaktadır . Ticaretin Doğu Alman-
ya, Polonya ve İtalya'ya teşmili için gayret sarf edilmektedir. İh raca t f ia t lar ı 
hükümetçe tesbit edilmekte birçok fabr ikalara hanı madde balıklar; balıkçılar ta-
raf ından mukaveleye bağlanarak doğrudan doğruya fiyordlarda bulunan fab r ika 
r ıht ımlarına getirilmek suretiyle sağlanmaktadır . 

İh raca t ticaretinde, İstakoz, deniz hayvanları, karidesle temsil edilen deniz gı-
daları yıldız mahsullerdir . Bu çeşitlerden İstakoz en birinci sırayı a lmaktadı r , 
ihracat ında canlı veya cansız olarak kolaylık ve lüks gıda oluşu kıymetini art ır-
maktad ı r . 

İs takoz çiftlikleri veya mağazaları uzak ada topluluklarında tesis edilmektedir, 
İstakozlar mahall inde temin edilip, canlı muhafaza edilmekte, taşmıncaya kadar 
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bu vaziyette bekleti lmektedir . 

İs takoz için merkez olarak kullanılan birçok topluluklardan biri Kvitsoy olup, 
burası adalar g rubudur ve mahall i balıkçı kooperat i f ler inin mühim İstakoz topla-
ma is tasyonu vaziyetindedir. Bu gruba ait 400 u fak adacıklarda ayakları suya isti-
na t eden sundurmalara , balıkçılar binlerce İstakoz get i rmektedir . 

Sundurmala r 80 ayaklık yapılar olup, yalnız uçları kil i t lenebilmektedir; az 
mik ta rda güneşin girebileceği iskaraları bu lunmaktadı r , sundurmalar ın içersine 
başka şey konmamaktadı r . Duvarlar ve çatı yekparedir . Döşeme denize uzanmak-
tadır. İçersinde canlı İstakoz bulundurulur . Büyük, küçük, her cins İstakoz sun-
d u r m a d a kumla ra t ı rmanmakta . Bunlar sundurmada u fak ringa balıkları ile bes-
lenmektedir . Bunlar burada muayyen bir n isbet te beslendikten sonra umumiyet le 
canlı olarak İngiltere, Fransa , Almanya'ya havadan nakledi lmektedir . 

Esrarengiz Has alık : 

Kendi kendilerini bi rer ilim adamı gibi yet iş t i rmiş olan Kvitsoy balıkçıları 
• ' ¡eklerine ait bazı şeylerden bahse tmektedi r le r : yüksek olmayan f ia t la rdan 
(2.5 librelik bir İstakoz 17.50 Türk lirasına sa t ı lmaktad ı r ) ; İstakoz 
sepetleri için en müsai t zeminlerden ve Güney doğudan gelen tehdi t ten; meyilli 
cahilleri kuşatan şiddetli rüzgâr lardan ve İstakoz yavrularını ö ldüren esrarengiz 
hastal ıktan. Bu hastalığa deniz ilim adamlar ın ın henüz teşhis edemedikleri bir 
virüs sebep olmaktadır . Bu virüs; ko runmak için ve evvelce İstakoz yemi olarak 
çü rümüş balığın elden geçirilmesinde balıkçıların kullandığı eldivenlerden geç-
mektedir . 

Balıkçı kabuklaşmamış İstakozu yumur ta la r ı ile sundurmaya a lmakta ve ga-
yet tabii t ekrar denize a tmaktad ı r . Fakat zaman kaybına sebep olunmaktadır . Ka-
buksuz İstakoza bir şey o lmamakla beraber , yumur t adan çıkan yavru İstakozlar 
esrarengiz hastalığa duçar o lmakta ve ancak bir kaç h a f t a yaşamakta ve hiç bir i 
canlı ka lmamaktadı r . 

Ada topluluğu, Birleşmiş Miiletlere bir model teşkil e tmektedir . Cinayet olma-
dığından polis te yoktur. Bu ufak topluluk i s t ik rara inanmaktadı r . H a m maddenin 
fahiş masra f la r ı mecbur etmedikçe mal. veya depo f i a t l a rmda a r t ı rma yapmamak-
tadır lar . Onların tek. dünyası deniz ve t icaret mihverleri denizdir. İkl im çok gayri 
müsai t t i r . Hemen hemen hiç ağaç yok ve büyük baş hayvan nadira t tandır . Deniz 
tekesi ve İstakoz onların «büyük baş hayvan»iarıdıı\ 

Adaların 7 uzak deniz purse-seine gırgırdan müteşekki l filosu 18 saat te Şet-
land. veya Orkney'e geçebilirler ve üç glinde 6 saatl ik avlama ile seyahatlerini ta-
mamlar lar . Keza 30 u fak karides teknesi b u r a d a n Kuzey Denizi av sahalar ına açı-
lırlar. 

Ealık avcılarının, tüccarların, işlemecilerin ve dondurucular ın arkas ında Nor-
veç'in ikinci büyük şehri ve bir zamanlar ın hükümet merkezi Bergen'de ikamet 
eden ilim adamlar ı da bulunmaktadı r . Bunlar, burada , Deniz Balıkçılık Araştır-
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tabii durumlarını araştırır-ına Enstitüsünün ayrı 9 seksiyonunda, av sahalarının mercilere bilgi ve-
lar, tetkiklerinin sonuçlarını yayımlarlar ve endüstr i ile y® l a n y u m u ş a k c a l a r , 
lirler. Çalışmaları, yenilebilecek balık, kabuklu deniz i y

o s i n o g r a i i p r o b ! e mler i -
ay.'. balığı üzerinde biyolojik araştırmaları kapsamakta ve ., ° . .j u i 

' -ı i fi-7VOİOİİ V6 uiujı & 

ni, plankton, balıkların davranışı ve prodüktivitesi, ı w 
tetkikleri içine almaktadır . , , n pc a s mesele; Kuzey Doğu At-

Bugün ilim adamlarının zihinlerini meşgul eden & y ^ ^ a v e yavru-
lant ikte ringa ve morina stoklarında azalmadır . Bu D • ^ a r a ş t ı rmada 
l a rma ait ihtimaller üzerinde, Barentz denizinde üç araşt ^ _ Torry ve Lowes-
bulunmaktadır . Enst i tü ; Milletlerarası Deniz Araşt ırma onse R u g 

to f t ' t ak i İngiliz Deniz Araşt ırma İs tasyonlar ı ile sıkı ılış > e r ^ ^ e n s ü t ü n ü n 

ilim adamları ile de temas halindedirler. İlim adamlar ^ ^ ^ ^ 
idare masrafları ile araştırma gemilerinin idame masraıımı ^ ^ 
350.000 sterlinglik bütçe ile Norveç için iyi bir iş yapmak a .11 -. 

Purse-seine Avcılığında Gelişme: 

Norveç'in balıkçılığında refah için paralo purse-seine ile avdır. Esasında ringa 
için kullanılan torba ağın fazla tatbiki neticesi yalnız Kuzey Denizinde 400.000 ton 
balığın avlanması neticesini ortaya koymuştur , bu miktar avlanan toplam miktar ın 
yarısıdır. Ancak iki senedenberi ta tbik edilen purse-seine avcılığında Güney sahille-
rinde 200-300 tekne, Kuzey sahillerinde 50-60 tekne ve İzlanda açıklarında ise 25 
gemiden ist ifade edilmektedir. 

Norveç.'liler gelecek yıl purse-seine avcılığında çalıştırılacak gemilerin 400-450 
ye varacağına inanmaktadır lar . Balıkçıların dediğine göre; Hollandalılar, deniz 
dibinde ringaya tesadüf edememişler ; İngilizler yüzeyde bulamamışlar ; kendileri 
purse-seine'den ist ifade ederek hemen hemen or ta su derinliklerinde bulmuşlardır . 
İl im adamları balığın neden yeni derinlikler aradığı hususunda müta laa vermekten 
kaçınmışlar ve balıkların beslenmiş bulundukar ı p lanktonlar ın izahı m ü m k ü n 
olmayan bazı hareketleri ancak takip etmekle yetinmişlerdir. Bu husus ve bunun 
sebepleri balık avlayanlara, ne de bu t icaretin âletlerini sa tan power block ima-
lâtçılarına üzüntü teşkil etmiştir . Bunun tesiri kendileri için iyi olmuş ve âniden 
onlara sihirli re fah sağlamışır. 

Norveç bir sahil memleketidir ; yaşamak için araşt ıracağı denizden başka bir 
şeyi yoktur. Denizden Norveç çok şey elde etmişt ir ; külliyetli balık, çok bilgi, ehil 
ve cesur gemiciler ve 3,5 milyonluk halkı için yüksek s tandar t hayat. Gelişen ihra-
cat t icareti vasıtasiyle Norveç elân yükselmekte bulunan refaha doğru ilerlemek-
tedir. 

O 



BATI AFRİKA AÇIKLARINDA BALIK ÜRETİMİ ONBEŞ 
YILDA YÜZDE ALTIYÜZ ARTMIŞTIR 

«La Peche Maritime»den 

16-18 Mart 1966 iarihleri arasında Tenerif'te İspanya - Afrika işbirliği ve ti-
careti konuEundc, '«lir Kongre yapılmıştır. Bu toplantı İspanyol makamlarını, İs-
panya Yarımadasındaki endüstriyel hareketlerin delegelerini ve siyah Afrikanın yük-
sek temsilcilerini, biraraya getirmiştir. Toplantının 'hedefi, tropik bölgelerin geliş-
mesini sağlamak maksadiyle, müşterek bir işbirliği ve ticaret faaliyetinin lıatla-
ı ını meydana çıkarmaktı. 

Î!tj kıta arasında bir hat ve Afrikanın Atlas Okyanusunda Birleşik Amerika 
Devletlerine doğru ileıi bir karakol olan Kanarya Adalarında toplanmış olan bu 
Kongre, hem İspanyol Yarımadasını hemde Afrikayı alâkadar edebilecek temaları 
üyelerinin tetkikine sunmuştur. 

— Böylece içme suları, hidrolik çalışmalar, yapım teknikleri, endüstriyel soğtı 
ve teşebbüs âmirlerinin yetiştirilmesi meselesi tedricen ele alınmıştır. 

La Peche Maritime dergisi, Raıııon C. Garcia Cabrera'nm Kongreye sunmuş 
olduğu «Batı Afrika Balıkçılığı» hakkındaki raporunun önemini belirtmek istemiş-
tir. 

Balık avı durumuna, kullanılan usullere, elde edilen sonuçlara ve bunlardan 
çıkarılabilecek perspektiflere deyinen geniş bir tablo mevzııubahstir. 

P. C, 

Okyanus balıkçılığı Bat ı Afrika ülkeieri ekonomisinde ve hat ta siyasetinde bü-
yük önem kazanmışt ı r . Son birkaç sene içersinde mil let lerarası bir pazar açılmış 
tır. Yeni organizasyon pazar lar ın istikrarsızlığım, taş ıma güçlüklerini, teknik prob 
lemleri, iklim değişikliklerini v.b. karş ı lamaya imkân vermiştir . 

Afrikanın, Atlas Okyanusun doğusundaki balıkçılığın tarihine kaMmış olma-
sından bahse tmek hemen hemen imkânsızdır . İspanyol, Fas, Fransız ve Portekizli-
lerin Galgo koyu sınır larına kadar uyguladıkları geleneksel balık avcılığı, müstes-
na, Dakar ile Kap arasındaki balık avcılığının, rantabl bir balık avcılığına uygun 
olmayan teknik V3 usuller kul lanan kayık ve u fak gemilerin faaliyetinden ibaret 
olmuş olduğu söylenebilir. Ara sıra, Avrupalılara âit b i rkaç gemi hatt ı üstüva su-
larında az veya çok olumlu sonuçlarla av lanmakta idiler. 1950 den itibaren balık 
avcılığı teşkilâtlandırılrmştır . Artık bugün tekne sahipleri , bilgi olarak sadece ken-
di teşebbüs zihniyetleri ve m a h d u t vasıtalarla meçhul bölgelere gitmeye cesaret 
eden macerperes t ler değillerdir. Bugtin balıkçı filoları önemli mik ta r la rda bal ık 
avlayıp getirmek, üzere, t a m teçhizatlı olarak, Dakar 'dan denize açı lmaktadır lar . 



Kuzeyde Fas, İspanyol Sahrası, Moritenya açıklarında, ve Güneyde Angola, Kap 
açıklar ında balıkçı filoları modernleşt i r i lmiş ve sayısı gittikçe a r t an memleketler 
bal ık avlamak üzere bu sulara balıkçı gemileri göndermektedir ler . 

Dünya nüfusu açlık ve protein yokluğu gibi bir problemi çözümlemeye uğraş-
tığı b i r sırada, ve bağımsızlıklarını elde e tmiş olan ülkelerin ekonomilerini sağlam 
temellere istinat et t irmeleri gerektiği bir sırada, önemli bir olay meydana çıkmak-
t ad ı r : Okyanusun zenginlikleri esaslı beslenme ve endüstr i leşme problemlerinin 
çözümlenmesine yardım edebilir. 

Okyanusun kıyısında kurulan yeni Devletlerin balıkçılık ekonomisi anarş ik bir 
devreden, mahalli balıkçılık ile milletlerarası balıkçılık aras ında müş te rek b i r ça-
lışmaya temayül eden bir organizasyon safhasına geçmek üzere bu lunmaktad ı r . 

Pazarlar, taşıma ve u laş t ı rma mevzuubahist ir , ve aşırı mik ta rda taze, muame-
leye tabi tu tu lmuş balık ithalâtı, yalnız mahall î ihtiyaçları karş ı lamaya değil, fakat , 
aynı zamanda, Avrupa Amerika ve Asyanın klasik pazarlar ını besleyen şirket lere 
sa tmaya muktedir mahallî ve modern balıkçı f i loların meydana getirilmesile telâf i 
olunmaktadır . 

Başlıca Batı Afrika ülkelerinin balıkçılık endüstr isi du rumu aşağıda açıklan-
mış t ı r . 

MORİTANYA 

Pek az Afrika memleket i balıkçılık alanında Mori tanyanm geleneğine sahiptir . 
Mor i tanyanm ekonomisinde balıkçılık esaslı b i r unsurdur . Hernekadar Moritanya 
Port-Et ienne gibi l imanlara sahip ise de ekonomik güçlükler birinci derecede bir 
balıkçılık endüstrisinin meydana getiri lmesine engel o lmuştur . Su yokluğunun 
sebep olduğu mühim probiem yakın zamanda çözümlenecek ve Galgo koyu açık-
larındaki ehemmiyetli kaynaklar bu ülkeye gırgır avcılığı bakımından büyük im-
kânlar bahşetmektedir . 

SENEGAL 

1962 senesinden evvel Dakar 'da orkinoz üre t imi yılda 500 tona u laşmakta idi. 
1961 - 1962 mevsiminde 7.000 ton scombridae istihsal edilmiştir . Senegal sularımla 
en çok orkinoz üret iminde bu lunmuş iki memleket Japonya ve Fransa 'dı r . Avlan-
mış ola», diğer cins bal ıklar 10.000 tona ulaşmışt ı r . Dakar bir Fransız ve Japon ba-
lıkçı üssüdür, fakat , Leh, Rus, Portekiz, İspanyol ve birkaç Yugoslav, Danimarka, 
Norveç v.b. gemisi de bu üsten ist ifade etmektedir . Dakar 'da b i r f r igor i f ik endüstr i 
vardır ve fr igorif ik yük gemileri ü re t imin bir k ısmım konserve yapılarak Birleşik 
Amerika Devletlerine sevk edildiği Porto-Riko'ya nakledi lmektedir . Üretimin bir 
kısmı da Ortak pazar memleket ler ine ihraç edilmektedir . 

GİNE 

Gine'nin balıkçılık, a lanında yapılan yat ı r ımlardaki hissesi önemlidir, ve ba-
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lıkcılık endüstr is i Fransa 'dan ithal edilmiş balıkçı fi losu ile başlamışt ı r . Gine ba-
ğımsızlığa kavuştuktan sonra, Polonya, Baltik denizinde ringacılıkta kullanılmış 
teknelerden müteşekkil bir filo göndermişt i r . Zira ulusal bir endüstr inin meydana 
getirilmesi mevzuubahist i . Bugün, üret imi ve pazarı başarı l ı suret te geliştirmek 
imkânsız olduğundan, yabancı memleket ler in ve özellikle Japon şirketlerinin ya-
t ır ım yapmalar ına müsaade edilmiştir . Konakry 'de donatı lan ve bir kaç gün denizde 
kalabilen endüstriyel balıkçı gemileri SOGUIPOL'a ait on ve özel ş irketlere ait 
dör t gemiden ibaret t i r . 

Gine ile Japonya aras ında bir t icaret anlaşması aktedi lmiş ve balık unu, don-
duru lmuş balık istihsal edecek fabr ika lar inşa edilecektir. Japonya, Gineye balıkçı 
gemileri satacaktır . Ana para iki memleket) a ras ında eşit olarak bölünecektir . 

Gine'nin yıllık balık üret iminin yaklaşık 6.500 ton olduğu tahmin olunmakta-
ret imin üçte ikisi kıyı balıkçılığından ve geri kalanı da Polonyalılar ile 

Ginelilerin müş te rek işlettikleri ş i rket in üre t iminden temin olunmaktadır . 

Japon tekniğinin uygulanması sebebiyle, geçen sene üre t imde çok büyük b i r 
' dedilmiştir . Bu üre t imin 10.000 tona u laşmış olduğu m ü m k ü n d ü r . Bu 

art ış Japonlar t a ra f ından tu tulan orkinoz bal ıklar ına müteal l ikt i r . 

Hükümet in hedefi 20.0C0 tonluk bir üre t ime er işmekti r . Kıyı balıkçılığı halkın 
ihtiyaçların', karş ı lamaya yetecek, ve 10.000 ton imalât endüstri lerine, Avrupa, 
Amerikan pazarları için tazo balık ihracat ına tahsis olunacaktır . Yeni f r igor i f ik 
tesisler Konakry l imanına özel bir önem kazandıracakt ı r . 

SİERRA LEONE 

Bundan birkaç sene evvel, Sierra Leone'nin balıkçılık endüstr is i pek ilkel idi. 
Amerikalıların ve Japonlar ın scombrid.ae'ler üzerinde yapmış oldukları etüdler bu 
nevi balıkçılık için şiddetli b i r alâkaya sebep olmuştur . 1961 senesinde Van Canip 
Seafood adlı Amerikan şirketi Japon ve İspanyol orkinoz balıkçı gemileri müba-
yaa etmiş ve başka gemilerin üret imini satın almıştır . Free town şehrinde konserve 
fabr ikalar ı ve fr igorif ik depolar inşa edilmiştir . Kissy adlı İ talyan şirketi üreti-
mini Birleşik Amerika Devletlerine sa tmaktadı r . Belki, Freetown bağımsız Afrika 
ülkelerinin en mühim balıkçı l imanıdır. İspanyollar, mevcut avan ta j la rdan yâni 
ikmal işleri, r ıh t ımlar ve hizmetlerden dolayı Frestovm limanını ve ha t ta Monrovia 
limanım da tercih etmektedir ler . 

Bununla beraber , üre t im memleket ihtiyaçlarını karş ı layamayacak kadar ki-
fayetsizdir. İs tat is t iklerde görülen istihsallerin büyük bir kısmı t ransi t geçirilmek-
te ve bunlar başka memleketlere tahsis o lunmuştur . 

FİLDİŞİ KIYISI 

Bu memleket te balıkçılık endüstri lerine iş t i rak eden müteaddi t şirketler mev-
cuttur . Abidjan 'da donatı lan orkinoz balıkçı gemilerinin kâffesi başka ülkelerin 
bayrağı a l tmda seyrüsefer e tmektedir . Fildişi Kıyısı sadece kıyı balıkçı gemilerine 
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sahiptir. Orkinozculuk yabana teşebbüsler t a r a f ı n d a n yapılmaktadır. 

Mezkûr teşebbüslerin s n önemlilerinden biri İtalyan - Japon müşterek şirket-
tir. 1961 senesinde b u ş i r k e t dört gemi d o n a t m ı ş t ı ve istihsal edilen scombrıdae'ler 
Ortak Pazarın himayesi altında Fransa'ya ihraç edilmekte idi. Sözü edilen Şirket 
Abidjan'da daha büyük bir Us inşa etmek için önemli yatırımlar yapmıştır. 

Abidjan limanında bulunan diğer önemli bir şirket de Fransız «SOGIT» şir-
ketidir. Mezkûr şirket frigorifik tesislere sahip olup hesabına balıkçılık yapan 
gemiler için günde yaklaşık 40 (on buz imal etmektedir. SOGIT Japon, Fransız ve 
İspanyollardan, bazan Polonyalılardan, fakat çok seyrek olarak Sovyetlerden balık 
alımlarında bulunmaktadır. 

Şirketin Müdürü Bir. Milos, Abidjan'da vermiş olduğu bir mülâkat ta 1964-1965 
mevsimi thonidae istihsalinin 10.000 tonu bulduğunu açıklamıştır. 

İtalyan. - Japon müşterek şirketin gemileri Ekvator Afrikası açıklarında işletil-
mekte olan gemilerin en büyükleridir. 

Fransız, İtalyan, Japon, Sovyet, Polonya ve Amerikan şirketleri arasında bir 
dereceye kadar rekabetin bulunduğu görünmektedir. Ancak üretimin kâffesine 
mahreç bulunduğunu söylemek gerekir. Balık her zaman vasat veya ta tminkâr 
fi atlar üzerinden satılmakta, asla düşük fiatlar üzerinden elden çıkarılmamakta-
dır. Abidjan'daki diğer büyük bir şirket de CALİFORNİA'dır. Adı geçen şirket 
Fransız ana paraları ile desteklenmektedir, Fakat Amerikan Birleşik Devletlerine 
ihraç edilmek üzere, orkinoz balıklarının dondurulması üzerinde önemli tecrübe-
ler yapmıştır. Şirketin tesisleri günde 81 tona kadar buz imâl etmekte ve depolama 
kapasitesi yaklaşık. 1.500 tondur. Fransız ve İspanyol balıkçılık gemilerinin tuttuk-
ları orkinoz balıklarının bir kısmı CALIFORNIA şirketine satılmaktadır. 

Abidjan sularında veya bu sulara yakın bölgelerde balık avlayan orkinoz balık-
çı gemileri Fildişi Kıyısına ait değildir. Hükümet açık denizde denemeler yapmak 
için bir tuna-clipper satın almıştır. Bu denemeler Abidjan balıkçılık servislerine 
mensup teknisyenlerin yönetiminde yapılacaktır. 

Fildişi Kıyısı limanlarına tescil edilmiş bulunan gemilerin hepsi eskidir ve 
modern teçhizattan mahrumdurlar . 1965 senesinde adı geçen memlekette 80 tonluk 
modern bir gırgır teknesi mevcuttu. 

Balıkçılık filosunun eskiliğine rpğracn, avcılık iyi ve çok kârlıdır. Durumu , ve 
tesisleri sayesinde Abidjan, Afrikanin en iyi l imanlarından biridir. Buz tedariki, 
av gereçleri, tamir ve erzak, ile ilgili birçok problemler çözümlenmiştir. 

Kıyı balıkçılığı üretimi yılda 20.000 tona baliğ olmaktadır. İstihsal edilen başlı-
ca balıklar şunlardır: mahallî sardalyalar, genç orkinozlar, uskumru, soma, den-
ton, köpek balığı, guitarra, deniz alası, bacoreta, goura ve çok sayıda ticarî değerî 
haiz başka cinsler. 

Ülke, denizde birkaç gün kalabilecek iki veya üç gemiye sahiptir. Ancak diğer 
yirmi geminin teçhizatı ağ ile balık avcılığına ve kara sularında balık avcılığına, el-
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verişlidir. Bu balıkçılıktan elde edilen sonuçlar t a tminkârd ı r . 

Yukarıda zikredilen balıklara, özellikle Büyük Bassam ve Sassandrs 'daki sayı-
sız küçük koylarda avlanan önemli miktar la rdaki ta t l ısu balıklarını ilâve etmek 
gerekir. 

GANA 

Gana çok iyi b i r balıkçılık siyaseti izlemektedir. Gana hükümet i memleket 
sahillerinin arz ettiği zenginliği ve imkânlar ı anlamış ve siyasetini büyük bir ba-
lıkçıl ık endüstr is inin ku ru lmasma doğru yöneltmiştir . 

Mitsui Shipbuilding and Engineering Co. tersanesi , hükümet in kontrolü alt ında 
bu lunan Ghana Fishing Co. ile balıkçı gemisi yapımı ile ilgili bir anlaşma aktet-
mişt i r . Bu anlaşma, 1967 senesinde bitirilecek olan 1250, 1350 ve 1800 gros tonluk 
üç gemi ve iki taş ıma gemisinin yapımını öngörmektedir . Ödeme yedi senelik bir 
devre üzerine kademelenmişt i r . Japonlar gemileri dona tmak üzere iki yüz Ganalıyı 
yetişt irmeyi taahhüt etmişlerdir . Diğer t a r a f t an yüz kada r Ganalı makinis t Mosko-
va'da yetiştirilecektir. Bir Japon şirketi hâlen büyük bir ağ dokuma fabr ikası inşa 
etmektedir . Bu fakr ikanm imâl edeceği ağlar ithal o lunanlardan daha ucuz ve aynı 
evsaf ta olacaktır. 1963 senesinde Japonya, Gana'ya 14.000 ton balık sa tmış t ı r . Ame-
rikan Star-Kist şirketi Tema l imanında evvelce görülmemiş bir balıkçılık üssü 
kurmuş tu r . Sovyetler Birliğinin de Gana 'da bir üssü vardır ve istihsalini Japonla-
rmkinden daha ucuz sa tmaya eğilimlidir. 

Sovyetler, ha t ta Japonlar ve Amerikalılar ist ihsallerinin büyük kısmını Avru-
pada, Asyada ve Kuzey Amerikada sa tmaktadı r . Hernekada r elde istatistikler yoksa 
da, Sovyet fabr ika gemileri çok müessirdir ler . Bu gemilerin adedine göre kara r 
verilecek olursa — İspanyol Oşinografi Ens t i tüsü bilimsel personeli bunla rdan 
dördünü b i ra rada görmüştür — rantabil i tenin yüksek olduğu düşünülebilir . Hali-
hazırda Gana'da satışlar Japonlar ın sat ışlarının al t ındadır . Bir Japon şirketi özel 
tipte gemileri balıkçıların emrine müheyya bu lundurdu ve bun la rdan b i rkaç tane 
daha inşa etmektedir . 

Gana'nın balıkçılık endüstr isi diğer Afrika ülkelerinin endüstri lerine nazaran 
çok, önemlidir. Son senelerde hayat seviyesi bariz bir şekilde yükselmiş ve balık-
çılık endüstrisi alanında geleneğe sahip memleket ler in yaptıkları ekonomik 
yardımlar sayesinde fabr ikalar aralıksız çal ışmaktadır . 

Bu hususta memleket in siyaseti iyimserdir ve ilişkilerini idame ett ir irse balık-
çılık endüstr is i seviyesinin yakın b i r ât ide çok yükseleceği düşünülebil ir . 

NİJERYA 

Yakın zamanda, Lagos l imanında ağ ile balık avcılığı yapmak üzere b i r üs ku-
ru lmuş tur . Geçen senenin birinci mevsiminde üre t im 8.000 tonu aşmışt ı r . Japon 
hükümet i 500 ton kapasi tede fr igorif ik tesis yapımı için 14.400.000 lira kredi ver-
mişt i r . 1961 senesinde ağla donat ı lmış iki balıkçı gemisi Nijerya sular ında balık 
av lanmakta idi. Bugün, bu sularda 100 gros tonluk ve daha yüksek tona jda on gemi 
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balık avlanmaktadır . Döndürülmüş balık dağı tmak üzere, Nijerya'lılar bir ş i rke t 
kurdular . Alçak suhunet te 1000 ton balık depolayacak fr igorif ik tesisler, b i r İs-
kandinav şirketinin yardımı ile inşa hal indedir . 

Hernekadar Sovyetlerin işletme merkezler i Gana'da bulunuyorsa da hat t ıüstü-
va sular ındaki balıkçılık üsleri Lagos' tur. 

Star-Kist şirketinin gemileri ve Danimarka, İngiliz, Norveç ve İspanyol gemi-
leri de Nijerya l imanlarına uğramaktadı r la r . Nijerya, ihtiyaçlarını karşılayacak, 
mik ta rda balık istihsal edememekte ve böylece Gana gibi Avrupa ve Japon gemi-
leri için enterasan bir pazar olmaktadır . 

ANGOLA 

Birçok fabr ika gemiler Angola sular ında işleti lmektedir. Bu gemiler yazın Be-
ring boğazında çalıştırıldıktan sonra kışın Angola açıklarında balık avlamaktadır . 

Japonlar , Angolalı bal ıkçılardan avladıkları balıkları fabr ika gemileri için sa-
tın almayı temenni etmektedirler , faka t Portekiz makamla r ı bu p lâna engel ol-
maktadı r . Hernekadar b u fabr ika gemilere balık verilmesi kanun ile yasaklanmış-
sa da son seneler zarf ında balık sa t ı lmaktadır . 1962 - 1963 mevsiminde Renshin-
I s r u adlı Japon fabr ika gemisi tüket ime hazır 500 ton balık ist ihsal "etmiştir. Ya-
pılan bir etüd, hat t ıüs tüva Afrikası balığının Pasifik bal ığından % 7 daha fazla 
protein ihtiva ettiğini göstermiştir . Bahis konusu etüd Ekvator sardalyasma (Sar-
dinella eba) müteall ikt ir . Özel oşinografik koşullar sebebiyle, bu cins balık Angola 
açıklarında pek. çok istihsal edilmektedir . Bu sebeple, balıkçı gemilerinin istihsal, 
ettikleri balıkları satın a lmak üzere fabr ika gemilerinin bu bölgede bulunması ge-
rekmektedir . Deniz tabanı yapısı sebebiyle gemiler dibi ta rayamadıklarmdan, fab-
rika gemiler Angola ve diğer memleketlerin gemilerinin avladıkları balıkları sa-
tın a lmak zaruret indedirler . 

Ancak tesl imattaki istikrarsızlık dolayısiyle, Japonla r fabrika gemilerini Ango-
la sular ından geri çekmeyi karar laş t ı rmış lardı r . Bering boğazmdaki kötü av sonuç-
ları Angola açıklarındaki av yerlerinde bilimsel b i r e tüd yapmaya zorlamıştır . Bu 
etüd Portekiz makamlar ın ın yardımı sayesinde başa r ı ile yapılmıştır . Japon şir-
ketleri bü tün bir yıl t ropik sularda, sonra Mozambik açıklarında ve sonunda Hint 
sularında avlanmayı düşünmektedir ler . 

Takriben 75 Afrika balıkçı filosu Angola açıklar ında Japon gemilerine hemen 
hemen hergün sardalya, u s k u m r u ve genç orkinoz tesl im etmektedir . Bu cins ba-
lıkların İberik. yar ımadası sular ında bulunanlar ın aynı olmadıklarını, fakat bir-
birlerine benzediklerini vo balıkçıların bunla ra verdikleri isimlerin hemen hemen 
doğru olduğunu u n u t m a m a k gerekir. 

Prensip itibariyle, Renshin-Maru gemisini inşa e tmiş olan tersane, Angola 
da yat ır ım yapmaya eğilimli değildi. Başka şirketler hükümet le müş te rek çalışa-
rak sermaye yat ırmışlardır . Reııshin-Maru, Angola'da ilk seferinden sonra ve geçen 
sene içersinde dördüncü veya beşinci defa Luanda'ya uğramışt ı r . Japonlar ın Ango-
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İP,'lı balıkçılardan satın aldıkları cinsler arasında «kırmızı etli balık»» ı zikretmeli. 
Japonlar bu balığı gemilerinde muameleye tabi tutmakta ve deseler balık unu ve 
yağı, vitamin ve başka yan ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. 

Luanda'da Japon ve Portekiz ana paraları ile büyük bir fabrikanın yapımına ait 
proje yakın zamanda açıklanmıştır. Keza, büyük fr igorif ik depoların, ağ ile avla-
nacak balıkları muameleye tabi tutacak tesislerin, dondurma tesislerinin yapımı 
ve insan taraf ından tüketilecek proteinlerin hazırlanışı ile balık unu ve başka yan 
ürünlerin üretiminde kullanılacak teçhizatın yapımı öngörülmüştür. 

Japonlar, Amerikalılar ve Danimarkalılar arasında aktedilen bir anlaşma muci-
bince, dondurulmuş ve dezhidrate balıktan müştak gıda üretimi ile ilgili çalışma-
lara devam olunmaktadır. Danimarkalılar teçhizat verecekler, Japonlar personel 
ve gemi verecekler ve balığı muameleye tabi tu tma işleri ile balık avcılığını deruhte 
edecekler. Amerikalılar sürümü ve taşımayı sağlayacaklar. Balıkları dezhidrate 
etmek için Japon balıkçı gemilerine vakumlu fr igorif ik üniteler konulacaktır. 

Hatt ıüstüva saraalya üretimi yılda 15.000 tonu aşmakta olup dip balıkçılığı 
bakımından imkânlar çok büyüktür. Yalnız, bundan birkaç sene öııcs orkinoz ve 
thonid.aler işletilmemişti. Angola, yabancıların menfaatlerine tâbi olmayan ba-
ğımsız bir orkinoz balıkçı filosuna henüz sahip değildir, fakat, genellikle, durum 
hatt ıüstüva Afrikasınm diğer ülkeleri için hemen hemen aynıdır. 

KONGO (Brazavüle) 

Bu yeni cumhuriyet Hatt ıüstüva bölgesinin en iyi orkinoz av yerlerine yakın 
bulunmaktadır . Star-Kisc şirketi Punto-Negıa 'da (Karaburun) muhteşem bir fabri-
ka inşa etmiştir . Denizde vukua gelen hareketler sebebiyle, Kongo kıyıları efsa-
nevî zenginliklere sahiptir. Fransız arazilerinin balıkçılık siyaseti bariz bir şe-
kilde iyi idi. Japonlar da meydana çıkıverdiler ve scombridae balıkçılığı yapmak 
amacıyla Punta-Negra'da yerleştiler. Kongo'nun dip balık üretimi önemli değildir. 
Bu. ülkenin istikbali açık deniz orkinosu ve hat t ıüstüva sardalyası avcılığındadır. 
Pazar hergiin İslah edilmektedir. 

Geniş arazilere sahip ve iki büyük müstahsi l ve iki büyük müstehlik ülke var-
dır. Bunlardan biri Fas, diğeri Kap arazileridir. 

Kap arazileri mükemmel av üsleridir. Fakat bu üslere ulaşmak için müessir 
bir filoya ihtiyaç vardır. Ancak, mütehassıs bir balıkçı f i losuna sahip olan mem-
leketler, modern ve müessir gemilerin gidebileceği bu kadar uzak sularda balık 
avlayabilirler. Güney arazileri önemli miktar larda balık avlamakta ve önemli mik-
tar larda balık da iyi beslenen pazarlarda satı lmaktadır. 

Sahraya gelince; üret im ve dağıtım merkezlerinin tesisinde raslanan başlıca 
müşkülât her zaman susuzluk olmuştur. Güç ve melce vermeyen bir kıyı üzerinde 
bulunan muhteşem ve mahfuz limanı ile Villa-Cisneros iyi kötü günler görmüş 
bir balık imalathanesine bir müddet sahipti. Sonunda İspanyol mühendislerinin 
gayreti sayesinde su bulunmuştur . O derece bol su elde edilmiştir ki kuyulardan 
çoğunu kapatmak gerekmiştir. 
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Pek az yer Villa-Cisneros kadar yat ı r ımlara elverişlidir. Gelecekte bir fr igorif ik 
endüs t r in in ve bir balık unu fabrikasının kurulması , yosunlardan endüstriyel şe-
kilde faydalanılması , 150 gros tona kadar gemileri alabilecek havuzlar ve balıkçı 
gemilerinin ikmali için ideal bir yer, Villa-Cisneros'un birinci derecede b i r balık-
çılık merkezi haline gelmesine yardım edecektir . 

Villa-Cisneros sadece 1500 ki lometre tü lünde bir kıyı üzerinde bir tek üs değil, 
fakat , aynı zamanda çölün heyeti umumiyesi için b i r dağıt ım merkezi olacaktır. 
Aynı zamanda, Villa-Cisneros'un yeni krüstase ve nıolüsk av yerlerinin aranması-

nı na baş lanmak üzere uygun bir üs teşkil edeceği düşünülebil ir . Bir oşinografik etücl 
ve balıkçılık a raş t ı rma laboratuar ının kuru lmas ı çölün b u büyük l imanım, Sahra 
sahili deniz faunası biyolojisi üzerinde çalışacak b i r a raş t ı rma merkezi halin-3 
getirecektir . 

(Devam edecek) 



Dfinva Balıkçılık Alemi 
# 

İÇ HABERLER 

E t ve Balık Kurumunun İs tanbul Bölge Müdürlüğü lağvedilmiş ve Kurumun1. 
Beşiktaş Soğuk Deposu binasında İ s tanbul Şube Müdürlüğü kuru lmuş tur . 

Ayrıca, İs tanbul Balıkçılık ve Beşiktaş Soğuk Depo Müdürlükler i de kaldırı lmış 
ve E t ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde bir Balıkçılık Müdürlüğü ihdas edil-
mişt ir . Eski İ s tanbul Balıkçılık Müdür lüğünün İs tanbul 'da bırakı lan servisleri ye-
ni ku ru lmuş bu lunan ve 1 Kasım 1966 tar ihinden i t ibaren çalışmaya başlayan İs-
tanbul Şube Müdürlüğüne bağlanmışt ır . 

İ s tanbul Şube Müdürlüğüne K u r u m u n müfet t i ş ler inden Hulusi Utkan, ve An-
kara 'daki Balıkçılık Müdürlüğüne eski İ s tanbul Balıkçılık Müdürü Muzaffer Ey „t 
oğlu a tanmış t ı r . 

•k Birinci Beş Yıllık Plânın uygulanması ile ilgili olarak ihdas edilen Balıkçılık 
Özel İh t isas Komisyonunun İ s tanbul Alt Komisyonu, 012 Kasım 1966 tarihlerinde 
E t ve Balık Kurumunun İs tanbul Şubesi Müdürlüğünde toplanarak, 1968-1972 İkin-
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili su ürünler i üre t im, dış talep ve sadece özel 
sektöre ait yatır ım projeksiyonlar ı ve bu hedeflere erişebilmek için öngörülen ted-
birleri hazırl ıyarak Devlet Plânlama Teşkiiâtı Müsteşarlığına sunmuştur . 

•k E t ve Balık K u r u m u Eylül 1966 ayında Zeyt inburnu E t Kombinasında balık 
unu ve yağı üret iminde bu lunmak üzere 1.9 t on balık sat ın almış ve mezkûr Kom-
binada 0.3 ton balık unu imâl etmişt i r . K u r u m aynı ay içersinde Trabzon Balıkyağı 
- Unu Fabrikası imalâtı 4.9 ton yunus yağı ve 66.4 ton hamsi yağı ile Zeytinburnu 
Et Kombinası imalâtı 0.3 ton balık unu satmışt ı r . 

+ E t ve Balık Kurumu Eylül 1966 ayı içersinde 4218 çif t pa lamut satrrtıştır. 

-jSt E t ve Balık K u r u m u n a ait f r igorif ik nakliye gemileri Eylül 1966 ayında nav-
lun bedeli toplamı 138.075 Türk Lirası karşı l ığında 700.6 ton çeşitli gıda maddesi 
taşımışt ır . Bu yükün 24.675 Türk Lirası kıymetindeki 293.4 tonu memleket liman-
ları arasında ve 113.400 Türk Lirası kıymetindeki 407.2 tonu yabancı l imanlar ara-
sında taşınmışt ır . 

Taşman gıda maddeler inin 13.4 tonu et, 94.2 tonu tereyağ, 280.0 tonu Tusloğ 
ve 313.0 tonu peynirdir . 

i ( E t ve Balık K u r u m u n a ait Soğuk Depolarda Ağustos 1966 ayında 121.2 ton so-
ğutulmuş olarak ve 26.3 ton donduru la rak toplam 147.5 ton çeşitli su ürünleri mu-
hafazaya alınmıştır . Dondurulmuş olan s u ürünler inin hepsi deniz ve tatlısı balık-
larıdır. 

Eylül 1966 ayında 248.2 ton soğutulmuş olarak ve 18.6 ton donduru la rak toplam 
266.8 ton çeşitli su ürünler i muhafazaya alınmıştır . Mezkûr ay içersinde dondurul-
muş olan su. ürünlerinin 1.7 tonu kar ides geri kalanı deniz ve tatlısu balıklarıdır.. 
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if E t ve Balık K u r u m u Soğuk Depoları Temmuz - Eylül 1966 üç aylık döneminde 
toplam 9894,6 ton buz imal ve 9877,6 ton buz sa tmış t ı r . Soğuk Depolarda dönem 
sonunda s tokta kalan buz mik ta r ı 73.8 tondur . 

DIŞ HABERLER 

İspanya 

* İspanyol balıkçı filosu Batı Avrupanın en büyük ve en modern f i losu haline 
gelmiştir. 1951 senesinden bu yana., toplam günlük işleme kapasitesi 2500 ton olan 
97 fr igorif ik t rawl gemisi hizmete girmiştir . Bu gemiler uzun yol İspanyol balıkçı 
f i losunun toplam gros tonaj ının dör t t e birini teşkil etmektedir . Balıkçı Fi losunu 
Kalkındırma Kanunu mucibince,' İspanyol Hükümet i 283 aded yeni gemi yapımı 
için 1961-1965 döneminde 702 milyon Türk Lirası kredi açmıştır . 1965 senesinde, b u 
gemilerden 173 tanesi denize indirilmiştir . 

«Commercial Fisheries Review»den 

Romanya 

* Romanya'nın Gıda Endüst r is i Bakanlığı müsteşar ı , kıçtan ağ döküp toplayan 
Romen trawl gemilerinin seferlerini 120 günün altına indirmeye muvaf fak olduk-
lar ım ve programlaşt ı r ı lmış olan miktar lar ı avladıklarını beyan etmişt i r . 1966-1970 
döneminde balıkçı f i losuna iltihak edecek balıkçı gemileri için halen müre t teba t ye-
t işt ir i lmektedir . 

Köstence adlı kıçtan ağ döküp toplayan t rawl balıkçı gemisi Atlantikte 110 gün 
süren seferinden sonra avladığı balıkları boşa l tmak üzere, Temmuz 1966 da mem-
lekete dönmüştür . Mezkûr gemi yakında Newfoundland '«! güneyindeki av bölgeleri-
ne hareket edecektir. Romanyanm Galati adlı ikinci trawl balıkçı gemisi New-
foundland 'm güneyindeki Georges Bank açıklarında ringa avlanmakta idi. 

Tuna deltasında ve mezkûr nehir boyunca balık çıkarmaya mahsus yeni yu-
valar vardır. 1966-1970 Beşinci Beş Yıllık Plânın sonuna doğru Tuna Deltasında 
tatlı su balık, üret imi 25.000 tona yükselecektir . 1965 tatl ı su balıkları üre t imi 9000 
ton olmuştur . 

«Commercial Fisheries Review»deıı 

Yugoslavya 

i t Yugoslavya'nın ilk açık deniz orkinoz balıkçı gemisi, Gaboıı açıklarındaki 
Annoban Adası yakınma yaptığı seyahat ten sonra 9 Ağustos 1966 tarihinde Fildişi 
Kıyısının Abidjan l imanına varmışt ır . Adı Jugoat lant ik I. olan mezkûr gemi 50 ton 
yellowfin ve skipjack avlamıştır . Yugoslavyanın Pula tersanesinde inşa edilmiş 
olan bu gemiye iki kardeş gemi Batı Afrika açıklar ında ilt ihak edecektir. 

Jugoatlantik sınıfı gemiler 47 me t re boyunda ve 9.5 met re genişliğindedirler. 
1100 met re tülünde ve İ l i met re eninde purse seine'ler, power block, hidrolik vinç 
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dizel ile çalıştırılan 15 tonlu saç gırgır motor la teçhiz edilmişlerdir. Eos anbar ın 
kapasi tesi 425 tondur . 

Yugoslavlar 3 orkinoz gemisinin tutacağı bal ıklar ı Abijdan, Monrovia,. 
Freetown ve Dakar l imanlar ında yâni av sahasına yakın bulunan l imanda karaya 
çıkaracaklardır . 

«Commercial Fisheries Review»clen 

İs 'a ı ıbul Boğazının Oıtaköy ile Beylerbeyi arasında 18 Kasım 196G Cuma 

sabah: saat 5.40 da Romen bandıral ı 7158 tonluk «Ploiesii» tankeri içinde 

10 kişi bulunan 30 - 40 tonluk balıkçı motori i «Bereket»e ça rparak batırmış-

tır. Kaza sonunda 7 kişi kaybolmuş ve üç kişi e t r a f t an yetişen 'balıkçılar 

t a ra f ından kurtar ı lmışt ı r . 

Ölen balıkçıların ailelerine baş sağlığı dileriz. 

BALIK VE BALIKÇILIK 
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Kurumumuz Trabzon Fabrikasında en yeni ve teknik 
metodl-arla istihsâl olunan : 

NATUREL YUNUS 
w T YAĞI 

devamlı olarak iç ve dış piyasaya satılmaktadır. | 

Sanayici ve tüccarlarımızın doğrudan doğruya Et ve ı 
Balık Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü, Beşiktaş veya I 
Balık Yağı ve Unu Fabrikası Müdürlüğü, Trabzon adresle- I 
rine müracaat lar ı rica olunur. V 

ET VE BALIK KURUMU i 
İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 
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M.W.M. (Halk dili ile Marşal) deniz motorlar ına ait 
yedek parçaların satışına Et ve Balık Kurumu İstanbul 
Şube Müdürlüğünde devam edilmektedir . 

İsteklilerin Et ve Balık Kurumu Şube Müdürlü-
ğü, Beşiktaş, İstanbul adresine müracaat lar ı rica olunur. 

ET VE BALIK KUMUMU 
İSTANBUL SUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

I 
EBK 85/1966 
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i BAŞAK t 
| SİGORTA A.Ş. | 
i 

1 Türkiyede Sermayesi ve Teşkilâtı En Büyük Sigorta Şirketi | 
I Sermayesi : 3 .000.000 i 

I YANGIN - NAKLİYAT - H A Y A T - KASKO - TRAFİK İ 
| FERDİ VE KOLLEKTİF KAZA - HIRSIZLIK I 
| CAM KIRILMASI - UMUMİ MES'ULİYET İ 
I S İ G O R T A L A R I I 

; Çabuk İş — Kolay Ödeme j 
• 3i 

i TÜRKİYENİN HER TARAFINDA f 
j T . C. Z İ R A A T BANKALARI, j 
İ EMNİYET SANDIKLARI ve i 
I TURİZM BANKASI | 
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VİTA'nın tadı o kadar nefis ki, VİTA ile pişen bir yemekten daha 
lezzetli bir şey olabilir rni! 

VİTA, kalorisi bol ve kuvveî sağlıyan bir gıdadır. 

VİTA hafiftir, mideyi yormaz, çünkü fevkalâde sâf ve asiditesi az 
olan nebatî yağlarla imâl edilir. 

f e n ı e g ı ı 
midenin dostudur. 
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