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CÎLT: XVI SAYI: 11 KASIM: 1968 

TÜRKİYE'DE MERSİN BALIĞI YAKALAMA ÂLETLERİ 

(Kısım 2) 

Dr. T. Mengi 

A ğ l a r 

Her nekadar kancalar mersin balığının tipik yakalama âleti iselerde uzat-
ma ağları ve fanyalı ağlar da aynı gaye için kullanılmaktadırlar. Kuvvetli 
akıntı ve nehir sularının sürüklediği birçok ağaç parçaları v.s. nin ağlara 
takılmaları, onları işlemez hale getirmeleri sebebi ile nehirde ağ kullanıl-
mamaktadır. Denizde 60 m derinliğe kadar atılırlar. 
Sezon köyü balıkçıları biri fanyasız, diğer ikisi fanyalı olmak üzere 
3 tip ağ kullanmakta iseler de bunlardan dar gözlü fanyalı ağ daha zi-
yade zamanına göre çeşitli türlerde balıkları yakalamakta kullanılmakta, 
küçük mersin balıkları da bazan bu ağlarda çıkmaktadırlar. 

U z a t m a a ğ l a r ı 

Fanyasız olan bu ağlar normal uzatma ağlim şeklinde olmalarına ve kul-
lanılmalarına rağmen yakalama tarzları oıüâ^dan oldukça farklıdır. Uzat-
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ma ağlarına aynı zamanda galsama ağları denmektedir. Burada bahse-

dilecek olan ağ genel olarak balığın takılması ile dolanmakta ve fanyalı 

ağlarda olduğu gî ji işlemektedir. Bu bakımdan balık yakalama metod-

ları sistematiğinde bu şekilde işleyen uzatma ağlarına da fanyalı ağlar 

gibi dolanan ağlar denmektedir. 

Kullanılan bu tip ağlarda uzunluğuna ve derinliğine göz adedi aynı ol-

makla beraber göz genişliği ölçülen ağlarda 130 ile 160 mm arasında de-

ğişmektedir. Donanım faktörü balıkçılar tarafından 1:2 olarak verilmek-

le beraber hakikatte bu verilenden biraz daha küçüktür, yani bir birim 

yakaya donanan ağ miktarı 2 olmayıp 2 den biraz daha fazladır. Yakada 

iki düğüm arasına iki göz tesbit edilmektedir (Şek. 15). Göz genişliği 130 

mm olan bir ağda donanım faktörü 1:2 ve iki düğüm arasındaki mesafe 

260 mm olması gerekirken bu mesafeyi tesbit etmek için kullanılan çu-

buk (ki ona «çaku» denmektedir) biraz daha kısa tutularak 230 mm alın-

mıştır. Nyloıı Td 210 x 18 kalınlığında materyalden yapılan bu ağda 350 

göz bulunmaktadır. 1:2 donanım faktörü ile 45,5 m olması gereken man-

tar yakası boyu 40,2 m gelmektedir. Bu donanım şeklinin tesiri ile geniş-

liğinde 14 göz bulunan ağ biraz fazla olarak 3,4 m derinlik vermektedir. 

Ağ durumu natikadır. 

Kurşun yakasında ise düğümler arasındaki mesafe 0,5 cm daha geniş 

tutturulmuştur. Yaka boyu 42,0 m dir. Mantar yakası sentetik materyal-

den olup 5 mm kalınlığındadır. Düğümler (Şek. 17) arası mesafeden bir 

tanesi boş bırakılmakta ikinciye 6 cm çapında ve 3,5 cm yüksekliğinde 

mantar takılmaktadır (Şek. 15). Kurşun yakası 3 mm kalınlığında sen-

tetik materyeldendir. Batma taş bağlanarak sağlanmaktadır. 

Denize takriben 15 m ye kadar ağ atılırken aynı kancada olduğu gibi 

kazık çakılır ve denize doğru geniş bir açı teşkil eden 3 kazığa iki ağ 

kancalarda olduğu gibi bağlanır. Ağ yeri aynı şekilde bir şamandıra ile 

markalanır. Kazıklar arasındaki mesafe (I. den II. ye ve II. den III. ye) 

ağ boyu kadardır. 60 m ye kadar atılan bu ağlarda kazık çakılamayan 

derinliklerde kazık yerine büyük taşlar kullanılır. Taşlar arasındaki ip 

bağlantıları ve markalama aynen kazıklarda olduğu gibidir. Kurşun ya-

kasına her 3 m de takriben 250 gr ağırlığında bir taş (Şek. 7) bağlanır. 

Ağlar sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere kontrol edilirler. De-

nizde kalma müddetleri parçalanma ve kirlenmelerine göre değişir. 

F a ny a 1 i a ğ (8 parmak ağ) 

Âğ üç kattır ve iki farklı göz büyüklüğü vardır. Ortada kalan ağ Td 

210x9 naylondan olup göz genişliği 68 mm dir. Ağ derinliğinde 50 göz 

mevcuttur. Bu ağın her iki tarafındaki ağlar ise Td 210 x 12 nylondur. 

Göz genişliği 220 mm dir ve ağ derinliğinde 7 göz vardır. Her iki cins 

ağın da durumu natikadır. Mantar yakasının uzunluğu 192 m, derinliği 
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Şek. 15 Uzatma ağı 

Şek. 16 Sudan çıkmış kancalar 

sivriltilirken 
Şek. 17 Donam bağı 
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2,7 m, kurşun yakası ise mantar yakasına nazaran 3,5 m daha uzun yanı 
195,5 m dir. Donanım faktörü 1:2 ve donanmamış her ağın boyu 384 m 
dir. 

Mantar yakasında düğümler arası mesafe 135 mm dir ve her 6 düğüm 
arasına yani 80 cm de bir mantar takılır. Şekil 18 de görüldüğü gibi her 
iki düğüm arasına yarı gözü çift kat alman iç ağın iki gözü takılmakta-
dır. Birer düğiim arası atlanmak suretiyle de dış ağlar takılmaktadır. 
Bu tip ağlarda normal olarak her iki fanya aynı düğümler arasına tes-
bit edilmesi gerekirken, sezon köyünde kontrol edilen ağlarda bu hususa 
pek dikkat edilmediği görülmüştür. Mantar yakası 6 mm kalınlığında 
sentetik materyaldendir. Kurşun yakası ve kenarları çevreleyen sentetik 
ip 5 mm kalınlığındadır. 

Balıkçıların ifadelerine göre yaka, ağırlığı 18 kg gelen 240 kurşun ile 
batırılmaktadır, ve her 4. düğümler arasına bir kurşun takılmaktadır. 
Sonradan yapılan bir hesap göstermiştir ki, her 4. düğüm arasına bir 
kurşun takıldığı takdirde 355 kurşun icabetmektedir. 
Ağ 30 m derinliğe kadar atılmaktadır. Ağın kurşun yakasının her iki 
ucuna matis bağı (Şek. 8) ile büyücek birer taş bağlanmaktadır. 
Ağla mersin ve kötek balıkları yakalanmaktadır. 

F a n y a l ı a ğ (4 parmak ağ) 

Bu ağın genel donanım ve çalışma tarzı 8 parmak ağın aynıdır. Gözlerin 
küçük olması sebebi ile genel olarak küçük balıklar için kullanılmakta-
dır. Sezon köyü balıkçıları tarafından kullanıldığından ve küçük mersin 
balıklarını yakalıyacağmdan konunun tamamlanması için rakamları ve-
rilmek suretiyle bahsedilecektir. 

Ortadaki dar gözlü ağ Td 210 x 6 nylon, göz genişliği 40 mm, normal 
uzunluğu 384 m ve genişliği 7 1/2 gözdür. Donanım faktörü 1:2 dir. Do-
nanmış ağda mantar yakası 192, derinlik 2,3, kurşun yakası 4 m man-
tar yakasından daha uzun yani 196 m dir. Mantar yakasında düğümler 
arası 105 mm dir ve diğer fanyalı ağda olduğu gibi her 6. aralığa bir 
mantar, kurşun yakasında ise her 4. aralığa bir kurşun takılmaktadır 
Mantar ve kurşun yakası 5 mm kalınlığında sentetik iptendir. Ağ kur-
şun yakasının her iki ucuna bağlanan büyük taşlarla sabitleştirilmekte, 
10 m derinliğe kadar atılmakta, kötek, kefal, lüfer ve mersin balıkları 
yakalanmaktadır. 

A v V a s ı t a l a r ı 

Nehir ve denizde kullanılan kayık tipleri aynıdır. Boyları 640 - 680 ve en-
leri 165-185 cm olan bu kayıkların omurgaları kayın veya gürgen, ka-
burgaları ve diğer tahta kısımları kestane ağacından yapılmaktadır. 2 
veya 3 çift küreklidirler ve 7 - 9 PS motorları vardır (Şek. 12). 
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S o n uç 

Hernekadar memleketimizde 10 kg dan aşağı mersin balıklarının yaka-

lanması yasaksa da gerek mersin paraketası, gerekse uzatma (burada 

balığa dolanmak suretiyle işlemektedir) ve gerekse fanyalı ağlarla bir 

kalan fanyası gösterilmiştir. 

seleksiyon düşünmek oldukça zordur. 10 kg dan aşağı balıkların bırakıl-
malarını düşünsek bile kancalarla yaralanan veya ağlardan ölü çıkan 
bir balığın bırakılmasında fayda olmayacağı gibi, 10 kg dan aşağı olma-
sına rağmen havyarlı çıkan bir balığın, havyarın kıymeti göz önünde 
tutularak, balıkçı tarafından tekrar denize bırakılacağını düşünmek de 
biraz hayalperestlik olur. Havyar balıkçılar tarafından konserve edile-
rek toptancılara satılmaktadır. Aynı zamanda mersin balıkları memle-
ketimizde taze olarak alıcı bulmaktadır. 

Literatür : 

1. A K Ş I R A Y , F. 1954 : Türkiye Deniz Ba l ık lan Tayin Anahtarı. 

Hidrobioloji Araşt ırma Enstitüsü Yayınlarından Sayı: 1 

2. DEVEDJ IAN , K. 1936 : Pêche et Pêcheries en Turquie — Constantinople 

3. SLASTENENKO, E. 1955-56 : Karadeniz Havzası Balıkları — İstanbul 
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BALIKÇI TEKNELERİ İNŞAATINDA KULLANILAN 

MALZEMELER HAKKINDA KONFERANS 

Y. Mühendis 

M. Nihat Özerdem 

Kanadanın Montreal şehrinde 1-3 Ekim 1968 tarihlerinde, balıkçı 

tekneleri inşaatında kullanılan malzemeler hakkında bir konferans oldu. 

Kanada Balıkçılık Vekâleti ve Eyaletler Balıkçılık Teşkilâtları tarafından 

organize edilen konferansa, konu ile ilgili alanlarda, Kanadada ve Dün-

yada ün yapmış, Mühendisler, endüstri temsilcileri, tekne inşaatçıları, 

malzeme imalâtçıları, Uluslararası Kuruluş temsilcileri katıldılar. Konfe-

ransa iştirak 350-400 arasında oldu. 

Konferansta balıkçı tekneleri inşaatında kullanıla gelmiş bilinen 

malzemeler ile tatbikatı yeni, hattâ deneme devrinde olan malzemeler 

ele alındı. Malzemelerin, balıkçı teknesi inşaatında lehte ve aleyhteki özel-

likleri, temin edilme fiatları, işleme ve inşaatta kullanılan metodlar, bun-

ların leh ve aleyhteki faktörleri, teknelerin kullanılışında sağladıkları 

faydalar teker teker, herbir alanda uzun tecrübesi olan eksperler tara-

fından belirtildi. Her bölüm sonunda ayrıca tartışmalar oldu. Konferan-

sın önemli yönlerinden birinde inşaası düşünülen bir balıkçı teknesinin 

bahse konu malzemelerden herbirinden yapılacağına göre mukayeseli de-

ğerlerinin belirtilmesi ile ekonomik mukayese esaslarının belirtilmesi idi. 

Konferansta ele alınan esas inşa malzemeleri şunlar oldu: 

1 •—- Ahşap 2 — Çelik 3 — Kontrplâk 4 — Lamine ahşap 5 — 

Aluminyum 6 — FRP (Riberglass Reinforced Plastic) Fiberglas ile tak-

viye edilmiş plastik, 7 — Ferro - Cement (Beton arme). 

Bu arada bu malzemelerin muhtelif kombinezonları da tartışıldı. Me-

selâ, ahşap veya kontrplağın plastik kaplama ile korunması; FRP tekne-

lerde bazı elemanların, ahşap, çelik, alüminyumdan yapılmaları veya tak-

atisae 

çelik 
alfeminyum . _ 

EJBJ5 , ." 
ı Beton-arme 

'O 2Q _ _ . _4P_ _ _6_Q . . . _80 IQQ .120. J4C 
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viyeleri; ahşap teknelerde çelik, aluminyum, Plastik, çimento kullanıl-

ması gibi. 

Esas inşa malzemelerinin balıkçı teknesi inşaatında kullanılma li-

mitleri şekil 1 deki gibi özetlenebilir. 

Balıkçı tekneleri için bu malzemelerden birine karar vermede, tablo 

1 de belirtilen faktörler ele alınarak tetkiki belirtildi. 

TABLO 1 — BALIKÇI TEKNESİ İNŞAATINDA SEÇİLECEK 

MALZEMENİN TERCİH FAKTÖRLERİ 

I — MALZEMENİN FİZİK ÖZELLİKLERİ 

Mukavemet ağırlık oranı 
Dayanıklılık 

Tamir bakıma uygunluk 
İmal kolaylığı 

Ekleme (Birleştirme) kolaylığı 
İzolasyon özelliği 
Üniform oluşu 
Dimensiyonal stabilité 

II — İMALÂT ÖZELLİKLERİ 

Usta işçinin temin edilebilmesi 
İşçilik ücretleri ve prodüktivitesi 
Teknenin ebadı ve dizaynin özelliği 
İmalât süresi 
Kapital imkânı 

Açık havadan korunma zarureti 
Malzemenin temin edilme imkânları 
Malzemenin teslim edilmiş fiatı 

I I I — İŞLETME ÖZELLİKLERİ 
Coğrafî Faktörler 

Buz, tatlı su, tuzlu su kurt vurmaya dayanıklılık 
Tamir bakım imkânlarının mevcudiyeti 
Kapital mevcudiyeti 
Faiz yüzdeleri 

IV — MADDİ OLMAYAN FAKTÖRLER 

Tekne sahibinin peşin hükümleri 
Teknik data ve fiatların temin imkânı 
Dış görünüş 
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LÜFER ve AVCILIĞI 

(I) 

Sıtkı ÜNER 

Lüfer, Trachuridae familyasıııdandır. Bilim adı Temtıodon saltator'-

dur. Geçici balıklardandır. Yavru halinden itibaren azamî iriliğe erişin-

ceye kadar muhtelif isimler alır. Bu sebeple lüfere şu kadar büyüklükte 

veya uzunlukta bir balıktır diyemeyiz. Boylarına ve ağırlıklarına göre 

isimlerini aşağıda gösteriyoruz. 

İsim adet ağırlık Boy. Sm. 

Defneyaprağı 20 — 30 1 kilo 10 sm. kadar 

Çınakop 16 — 19 « « 11 — 15 

Kabaçınakop 13 — 15 « « 14 — 16 

Sarıkanat 9 — 12 « « 17 — 20 

Lüfer 3 — 8 « « 21 — 29 

Kofana 1 1/2 dan fazla 30 sm. yukarı 

Lüferin Akdenizde bir metre boyunda olanlarına tesadüf edilmek-

tedir. Ancak bunları Akya ile karıştırmamak icabeder. Zira her ikisi 

ayrı nevidendir. İrilikleri göz önünde tutulursa onbeş seneye yakın bir 

ömre sahip olduğu tahmin edilebilir. Şekil bakımından diğer geçici ve 

pelajik balıklara kıyasen başka bir özellik taşır. Füze biçiminde olmayıp 

yan taraflarından yassıdır. Sırtı koyu mavi, biraz yeşile yakın, bazen 

kirli sarıdır. Yanlariyle karnı beyazdır. Yüzgeçlerinin çoğu sarımtrak-

tır. Batıcı dikenleri yoktur. Pulları ufaktır. İri cüsseli olanlarının pulları 

vücudüne iyice intibak etmiştir. Çınakoplarda ise çok kolay çıkar. Ba-

şında pul yoktur. Fakat solungaç kapaklarında bulunur. Yan ve karın 

yüzgeçleri küçüktür. Birinci sırt yüzgeci ufak olup bir oyuk içersinde 

bulunur. İkinci sırt yüzgeci ile kıç yüzgeci kuyruğuna doğru incelenerek 

uzanır. Kuyruk yüzgeci mükemmel ve geniş teşekkül etmiştir. Bundan 

dolayı manevra kabiliyeti fazladır. Hatta geri geri gidebilir. Anüsünün 

dibinde iki adet batıcı diken vardır. Olgunlaştıkları vakit bu dikenler kör-

leşir. Kafa ve gözleri iricedir. Gözlerinin ön tarafında birer çift burun 

delikleri bulunur. Lüferin şöhreti etinin lezzet ve nefasetinden başka, 

çenesinin kuvvetinden, biraz da kurnaz olmasından ileri gelir. Ağzı bü-

yüktür. Alt çene, iistekine göre biraz daha uzundur. Her iki çenesinde 

sıra halinde küçüklü büyüklü sivri ve ustura gibi keskin dişler bulunur. 

Ayrıca damağında da başkaca sıralanmış dişler vardır. Bu sebeple ba-

lıkçılar nezdinde diğer bir adı da D 1Ş L I dir. 
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Atılgan ve kabadayı bir balıktır. Kendi boyunda, hatta daha büyük 

balıklara pervasız saldırır. Meselâ çmakop; istavridi kolayca parçalayıp 

yiyebilir. Keza kofana 700 gramlık bir palamudun hakkından gelir. Da-

ha irice kofanalar, toriklere zaman zaman sarkıntılık ederek kuyruk ta-

raflarından parçalar koparmaya çalışırlar. Lüferin başlıca düşmanı Yu-

nus'tur. Etini lezzetli bulduğu için sürüleri izler. Fakat bâzı hallerde lü-

ferler bir araya gelerek yunusa saldırıp, derisini ısırmak suretiyle kaçır-

dıkları bir vakıadır. 

Sahil bölgesi balığı sayılır. Sürü halinde dolaşırlar. Karadenizde ve 

Marmarada miktarı çoktur. Ege Deniziyle Akdenizde, Atlantik Okyanu-

sunun ılıman sahillerinde, Hind Okyanusunun Endonezya adaları ve Af-

rikanin güneydoğu ve Madagaskar adası kıyılarında, Pasifikte Avustral-

ya civarında yaşarlar. Fakat memleketimiz sularında, Karadenizden Mar-

maraya iniş mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tutulanlar, diğer 

denizlerdeki emsaline kıyasen lezzet bakımından çok üstünlük taşır. Baş-

lıca gıdalandığı balıklar sırasıyle; İstavrit, izmarit, aterine, çamuka, ham-

si, istrongilos, uskumru, kolyoz, kefal, barbunya, tekir ve zargana'dır. 

Bununla beraber dişine elverişli olan her nevi balığı yer. Üremeleri ni-

san ortalarından haziran nihayetine kadar devam eder. Marmarada bu-

lunanlar Karadenizc çıkış esnasında muhtelif sahalarda yumurta bıra-

kırlar. Yaz mevsiminde 2 santim boyunda olan yavrularına kıyılarda, 

rıhtım kenarlarında, sığlık mahallerde sürüler halinde raslanır. Sonba-

harda 7-8 santim büyüklüğünde birer defne yaprağı olurlar. 

Bütün yaz mevsimi boyunca, Karadenizin bol gıdalı sularında bes-

lenen lüfer, sonbaharda çok nefis bir duruma gelir. Olta ile avlanılma-

sının zevkli olması, etinin de lezzeti dolayısiyle her sınıf halkın merak 

ve iştehasını eelbettiğinden balıklarımız arasında önemli bir yer alır. 

Rahmetli yazar Ahmed Rasim'in İstanbul'un özelliğini anlatan güzel ya-

zılarına bile konu olmuştur. Eski devir devlet ricalinden bir çoğu lüfer 

avına merak etmişlerdir. Sultan Aziz'iıı lüfer avına çıktığı hakikattir. 

Ekseriya geccleri yapılan bu meraklı av vesilesiyle, zevk erbabının san-

dallarında mangal vc ızgara tedariki suretiyle bu nefis balığın canlı me-

zesinden faydalanarak âlem yapmaları, mehtabın her saatinde türlü renk-

lere bürünen Boğaz kıyılarının efsanevî hâtıralarında yer almış bulun-

maktadır. Bu gün de aynı hatıraları yaşatmak hevesinde olan amatörle-

re rastlanmaktadır. 

Lüferin inişi, çıkışı: 

Karadeniz kıyılarında yaz hayatını geçirmekte olan lüfer, ağusto-

sun ikinci haftasına doğru, gece serinliklerinin, ayazların tesiriyle, İstan-

bul Boğazı istikametinde harekete geçer. Göç esnasında yem aramak için 
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Profesyonel ve amatör balıkçının olta kutusunda her boyda lüferi 
yakalamaya mahsus yedek oltalar, muhtelif kalınlıkta bedenler, değişik 
şekil ve ağırlıkta zokalar ile hırsızlar hazır bulundurulur. Hırsız; zoka-
nın ucundaki iğnenin dip tarafına, dört beş santim uzunluğunda çift kat 
35-40 numara kalınlığında naylon parçasıyle ilmek yapılmak suretiyle 
eklenmiş ve ucunda, lüfer, kofana için (Qual 1799) 2/0 - 3/0, çınakop 
için 1-2 numara büyüklüğünde iğne bulunan yardımcı bir âlettir. Hırsız 
zokaya gelen balığın yakalanmasını garanti eder. 

Lüfer Yemleri: İzmarit, istrongilos, istavrit, zargana, uskumru, kol-
yoz ve bunların vonozları (^yavruları) ile aterina, çamuka, hamsi, pa-
lamut gibi balıklardır. Bu yemlerden aterina, çamuka, hamsi zokaya bü-
tün, diğerleri yaprak (=fileto) olarak takılır. İzmarit ile istrongilos'un 
pulları ciltlerine fazla intibak ettiğinden kazınması lâzımdır. Öteki yem-
lerin ise pulları ufak ve derisine az yapışık olduğundan gidermeye ihti-
yaç yoktur. Yaprak yemler, balıkların yan yüzgeçlerinden itibaren kuy-
ruğuna doğrıı omurgası hizasından kesilerek hazırlanır. Umumiyetle tek 
yaprak bir yem teşkil eder. Şayet yaprak küçükse, zokadaki yemin sü-
lük gibi uzamış duruma getirilmesi için iki tane takılması gerekir. Us-
kumru ile kolyozun yaprağı büyükçe olduğundan iki adet yem çıkarıla-
bilir. Ancak balığın seyrek zamanlarında irice bir yaprak veya çift yap-
rak takılması çok iyi netice verir. Palamutun yaprağı -filetosu- büyük 
olduğundan lüferin irilikleriyle mütenasip parmak biçiminde müteaddit 
yem çıkarmak mümkündür. 

(Devam edecek) 
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ALABALIKLAR 

(IV) 

Yazan : Emekli Koramiral 

Şeref Karapınar 

KİNG SALMON (ONCORHYNCHUS TSCHAYVYTSCHA): -Devamı-

Den izden nehirlere girdikten sonra inanılmayacak kadar uzak mesa-
felere kadar yükselerek ufak dere kollarına vasıl olurlar. Nâdir olarak 
bazı fertlerin kendi dünyaya gelmedikleri tatlı sulara girdikleri vakidir. 
Bununla beraber kendi doğduğu dere kollarında olmasa bile denize çık-
tığı nebi re girmekte katiyen hata etmezler. Bazı ahvalde de balık kendi 
dünyaya geldiği dere kolunun herhangi bir sebeple içine girilemez hâle 
gelmiş olması yüzünden başka kollara girmeğe mecbur kalır. Bu hay-
vanların Okyanusun binlerce mü uzaklardaki muhtelif bölgelerine yayı-
iarak senelerce kaldıktan sonra kendi dünyaya geldikleri tatlı suları bu-
labilmeleri tabiatın bir hârikası olarak kabul edilmekte ve ilim buna he-
nüz kesin olarak bir cevap vermemiş bulunmaktadır. Bu hususta yapılan 
yegâne izah şekli hayvanların kuvvetli koku alma hassalarıyle dönüş 
noktalarından faydalandıkları şeklindedir. 

KİNG SALMON'larm üremek üzere normal olarak tatlı sulara gir-
dikleri mevsim sonbahardır. Bununla beraber bir kısım fertler yine bü-
yük sürüler halinde daha ilkbahardan itibaren nehirlere girmeğe başlar-
lar. Bunlar serin bir saha buluncaya kadar nehrin yukarılarına doğru 
yükselir ve buralara yerleşerek yaz aylarını geçirir ve yumurtalarını yi-
ne sonbaharda dökerler. Tatlısulara sonbaharda giren büyük kısım ise 
doğrudan doğruya yumurtlama sahasına giderek üreme vazifesini ya-
parlar. Bu tatlısuya giriş zamanının coğrafi sahalarla alakâsı olup bü-
tün mesele hayvanların düşük hararetli bol su bulabilmelerindedir. 

Erginlik çağma ulaşan erkek fertlerde diğer SALMON cinslerinde 
olduğu gibi bir takım fizyolojik değişikliklere uğramaktadır. Bunların 
da dişleri büyür, çeneleri genişler, uzar ve eğrilir. 

KİNG SALMON'larm yumurta mikdarı mahalli şartlara göre de-
ğişmektedir. Birleşik Amerikada yapılan istatistiklere göre Sacramento 
River nehrinde yaşayan dişi fertler ortalama 6000 yumurta dökdükleri 
halde Kalifornia'nm diğer tatlı sularında 4000 yumurta bırakmaktadır-
lar. Yumurtaların kuluçka müddeti 50-60 gün isede harareti daha fazla 
olan sularda bu müddet azalmaktadır. 

Yavru safhası diğer SALMON'larda olduğu gibidir. Ancak KİNG 
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SALMON yavruları tatlı sularda uzun müddet kalmazlar. Meselâ Kali-

fornia nehirlerindeki yavrular hayatlarının beşinci ayında Pasifiğe hic-

ret etmeğe başlarlar. Pek ufak bir kısmı en fazla bir yaşma gelinceye 

kadar tatlı suda kalır. Denize muhaceret geceleri yapılır. Bu muhaceret 

esnasında akıntılara kapılarak sulama kanallarına düşmek suretiyle bü-

yük zayiât olur. Bir kısmı karşılaştıkları büyük balıklara yem olurlar, 

Ve bu gibi tehlikeler yüzünden Okyanusa sayıları oldukça azalarak ula-

şırlar. Bir yaşına kadar tatlı sularda kalarak Okyanusa hicret eden yav-

rular 7-10 pus boyunda olur. Ve ekseriya olta avcıları tarafından TROUT 

zannedilerek yakalanır. 

Okyanusta umumiyetle kendi dünyaya geldikleri nehirlerin mansa-

bı civarında yaşamağa mütemayil iselerde bir kısmı çok uzak mesafele-

re yayılırlar. Bunlar Okyanusta 2-6 sene müddetle kalırlar. Normal ola-

rak 3-4 sene sonra olgunlaşarak üreme çağına erişir ve yumurtlamak 

üzere tekrar kendi doğdukları tatlı sulara dönerler. Denizde beslenmeleri 

çok kuvvetli olur. Denizde avlanan 1000 KİNG SALMON'un mide muh-

teviyatında çeşitli deniz hayvanları bulunmuştur. Bunların yüzde 92 sini 

ANCHOVY (Hamsi), ROCKFÎSH (kaya), HERRÎNG (Ringa), SQUlD 

(Mürekkep balığı), CRAB (yengeç) ve EUPHAUSİÎD larvaları teşkil et-

mektedir. 

ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) : 

SALMO balıkları içinde iktisadî önemi ve av sporu bakımından en 
başta gelen türlerdendir. Vatanı Atlas Okyanusu olduğundan ismini bu-
radan almıştır. Kuzey Atlantikde Avrupadan Amerika sahillerine kadar 
yaygın bulunur. Amerikada Cape Cod'dan Kuzeye doğru Hudson Bay'e 
kadar olan bütün nehirlere girer. Hem denizde ve hem de tatlı suda ya-
şadığından Avrupa ve Amerikanın Atlantiğe akan bütün tatlı sularında 
bulunur. Karadeniz, Hazer denizi ve Aral golleriyle Akdeniz havzası ne-
hirlerinde Fırat nehrinin yukarı kısımlarında yaşayan muhacir ve yerli 
birçok formları vardır. Karadeniz havzasında, bir tür ve iki tatlısu çeşidi 
bulunur. Arasıra İstanbul balıkhanesine SOM balığı adiyle getirilen ba-
lıklar arasında bunların da bulunması muhtemeldir. SALMO SALAR 
OUANANİCHE, SALMO SALAR, SALMO SALAR SEBAGO vesaire 
gibi tatlı sularda yaşayan bir çok alt spesileri vardır. 

ATLANTİC SALMON balıklarının başı konik biçimde iğ şeklinde-

dir. Ağzı oldukça büyük, dişleri çenelerde, damakta ve dil üzerinde yer-

leşmiştir. Pulları küçük ve beyzidir. Galsama kapaklarının ön kenarı 

muhaddep ve sathı çizgilidir. Vücudu uzun, baş tarafı kalındır. Renkleri 

sırtta siyaha çalar yeşilimsi mavi, yanlarda gümüşîdir. Karnı kızılımsı 

sarı renktedir. Başında, vücudunda, kanatlarında bariz lekeler vardır. 
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Zamanla renkleri bir takım değişikliklere uğramaktadır. Meselâ erkek 

fertlerin renkleri üreme zamanı parlak, karnı ve bazı kanatlan erguvanı 

bir renk alır. Vücudundaki lekelerin kenarlarında beyaz çizgiler hasıl 

olur. Dişi fertler ise yumurtalarını dökdükten sonra renklerini kaybe-

derek soluk bir renk alırlar. Anal yüzgeç kısa ve 9-12 radyaslıdır. 

Üremeleri diğer SALMON'larda olduğu gibidir. Erginlik çağına ula-

şınca yumurtlamak üzere tatlı sulara girerler. Tatlı sularda yukarı doğ-

ru çıkış bir intizam içinde ceryan eder. Evvelâ büyük balıklar tatlı su-

lara girer daha genç olanları onları takip eder. Tatlı sulara akınları Ey-

lûl-Şubat ayları içinde olmakla beraber senenin her mevsiminde giren-

ler vardır. Fakat tatlı suya ne zaman girerse girsin Nisan-Mayıs ayların-

dan evvel üreme faaliyetine girişmezler. Dişi fert ortalama 9000 yumur-

ta döker. 21000 yumurta ile rekor kıran bir dişi fert literatürde kayıt-

lıdır. 

Üreme zamanı vücutlarında husule gelen değişiklikler meyanın-

da derileri de kalınlaşır ve pulları deri içine gömülür. Bu tür de büyük 

kısmı ile üreme faaliyetinden sonra ölmektedir. Fakat bir kısmı ölmez 

ve tekrar denize dönerek beslenirler. Çok azı 10 seneden fazla yaşar ve 

bunlar 3 hatta 4 defa yumurta dökebilirler. 

ATLANTİK SALMON yırtıcı ve obur bir balıktır. Denizde Ringa, 

Uskumru ve Sand-eel vesaire gibi balıklarla ve krüstaselerle beslenirler. 

Avrupa sularında 25-30 kiloluk fertler avlanmaktadır. 40 kiloluk fert-

lere de arasıra tesadüf edilir. İskoçya sularında avlanan 55 kiloluk bir 

fert rekor teşkil etmektedir. 

Bazı fertlerin denizde bir sene kaldıktan sonra henüz erginlik ça-

ğma erişmeden tatlı sulara girdiği görülmektedir. Bunlar erginlik çağı-

na tatlı sularda erişir ve yumurta dökdükten sonra ölmeyerek tekrar de-

nize dönerler. 

Bu türün eti çiğ iken turuncu, pişirildikten sonra kırmızı renkte olur. 

Çok lezzetlidir. Üreme mevsiminden sonra etleri bu rengini kaybeder ve 

bir müddet yenilmez hâle gelir. 

Yumurtaları iridir. Yapışkan değildir. Ortalama 7 milimetre çapın-

da olur. Yavrular bir iki sene tatlı suda kalırlar. Yapılan deneylerde bu 

safhada denize bırakılanların öldükleri görülmüştür. Yavrular haşerat, 

balık yumurtası ve larvalarıyle beslenirler. İki yaşında 6 pus boya ula-

şırlar. Bu yaşta. denize iner ve bol gıda ile beslendiklerinden bir kaç ay 

içinde 1-2 kilo kazanırlar. Birleşik Amerikada hâlen bilhassa güneydeki 

sularda fazla avlanmaları, nehirlerde inşa edilen barajlar vesaire gibi se-

beplerle bu türün nesli azalmağa başlamıştır. Kanada nehirlerinde ise 

Birleşik Amerika ölçüsünde baraj inşa edilmediğinden miktarları daha 

boldur. 
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TATLISU ALABALIKLARI (TROUT) (CHAR) 

SALMON balıklarını ihtiva eden SALMONÎDAE familyasının eıı 

önemli kolunu teşkil eden tatlı su balıklarıdır. Avrupa ve Amerika tatlı 

sularında çok cazip bir av konusu olan bu balıklar dünya balıkçılık en-

düstrisinde en kıymetli balıklardan sayılmaktadır. 

Familyanın bütün mensuplarında olduğu gibi bunlarda da sırtta dor-

sal yüzgeç ile kuyruk arasında tam ortada bir yağ yüzgeci (ADİPOSE) 

vardır. 

Tatlı su alabalıklari oksijeni fazla olan soğuk, berrak ve çağlaya-

rak akarı süratli sularda yaşamayı severler. Bu sebepledir ki bütün dağ 

çaylarında, duru sulu nehir ve ırmaklarda, içinden akarsu geçen veya di-

binde kuvvetli kaynaklar olan göllerde yaşarlar. Hızlı akan suları aşa-

rak yüksek dağların ufak derelerine kadar çıkarlar ve 3000 metreden 

yüksek dağ dere ve göllerinde yaşayabilirler. Bir kısım türler denize mu-

haceret eder bir kısmı ise göllere geçerek göl hayatına intibak ederler. 

Yaşadıkları sulara göre dağ alası, göl alası, nehir alası, deniz alası gibi 

mahalli isimler alırlar. Kuzey yarım küresine yayılmış olan bütün ala-

balıkların ilk çağlarda buzullarla güneye geldiği ve dağlardaki akarsular-

da vc göllerde mahsur kalarak yaşamalarına devam ettikleri zannedil-

mektedir. 

Tatlı su alabalıkları boyları ve renkleri itibariyle çok çeşitli olurlar. 

Bu yüzden birçok spesi ve alt spesi ismi taşımaktadırlar. Fakat bütün bu 

cinslerin bir ana türden dalbudak saldığı tahmin edilmektedir. Büyük 

göllerde 50 libre ağırlığında alabalıklar mevcut olduğu gibi bazı ufak 

dağ çaylarında 120 gram ağırlıkta olanları da vardır. Fakat ekserisinin 

boyu 20-25 santimetre, ağırlıkları 250-500 gram olur. Nadiren 2 kilo-

luğa kadar avlananları vardır. 

Tatlı su alabalıkları ormanlar içindeki derelerde renkten renge gi-

rerek tabiata ziynet veren güzel balıklardır. Bulundukları muhite ve ha-

yat şartlarına göre renkleri zeytûni yeşilden gümüşî beyaza kadar deği-

şik olur. Karın tarafları açık griden sarıya veya gümüşî renge kadar ta-

havvül eder. Üzerleri yaldızlı, altm parıltılı lekeler ve beneklerle süslü-

dür. Yüzgeçleri koyu sarı, sırt yüzgeçleri köşeli ve beneklidir. Vücutla-

rındaki lekeler ve benekler az veya çok olabilir. Yıldız şeklinde veya yu-

varlak, siyah, kahverengi veya kırmızı renkte olabilir. Denizdeki alabalık 

ise gümüşî renklidir üzerinde X şeklinde siyah benekler vardır. Bunlar 

yumurta dökmek üzere tatlı sulara girer ve bu sularda ve göllerde bazı 

tatlı su formlarını meydana getirirler. 

Tatlı su alabalıklarında genel olarak baş ve gözler büyükçe, burun 

genişeedir. Ağızlarında sivri dişler bulunur. Kuyruk kanatları az ça-

tallıdır. Vücutları ufak pullarla kaplıdır. Umumiyetle sırt yüzgeçleri 14, 
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aııus yüzgeçleri 11 ve karın yüzgeçleri 13 radyaslı olur. Vücutları güzel 

ve tipik bir balık şeklinde olup ağızları Sazaıı balıklarındaki gibi başın 

alt kısmında değildir. Başın tam ucunda ve oldukça bityükçedir. Derileri 

sert ve kalındır. Bunlarda da diğer balıklardaki bütün yüzgeçler mev-

cut isede yerleri biraz farklıdır. Meselâ pektoral yüzgeçler her iki yanda 

başın hemen gerisinde ve vücudun altına doğru yeralmıştır. Bir çift vent-

ral yüzgeç vücudun altında baş ile kuyruk arasındaki mesafenin tam or-

tasında bulunur. Halbuki birçok balıklarda bu yüzgeçler daha ilerdedir. 

Bütün tatlısu alabalıkları boyları 2 pusu geçene kadar büyüdükten 

sonra vücutlarında pullar hasıl olur. Bazı türlerde meselâ BROOK 

TROUT ismindeki alabalıkta bu pullar çok ufak olduğundan gözle tef-

rik edilemez. Erkeklerde baş dişiye nazaran daha büyük olur. Dişler gay-

rı muntazam ve çok kuvvetlidir. Etleri ekseriya beyaz, bazı cinslerde kır-

mızı renkli olur. Zemini açık renk kum ve çakılla döşeli tatlı suların ala-

balıkları koyu renk zeminli sulardaki hemcinslerinden daha beyaz etli 

olurlar. Bununla beraber oksijeni az sularda üreyen • alabalıkların etleri 

kırmızı renk almaktadır. Alabalıkların yaşadıkları sular nekadar soğuk 

ve berrak olursa vücut renkleri o kadar güzel olur. Etinin lezzeti de o de-

rece artar. 

Alabalıkların büyüklükleri de renkleri gibi bulundukları sulara bağ-

lıdır. Küçük ve süratli akan derelerde mahdut bir su ile iktifâ etmek 

mecburiyetinde kaldıklarından boyları 30-40 santimetreyi ve ağırlıkları 

bir kiloyu tecavüz etmez. Suyu bol olan nehir ve göllerde ise çok büyür-

ler. İstatistiklere göre 73 santimetre boyunda 7.5 kilo, 88 santimetre bo-

yunda 15 kilo ve S2 santimetre boyunda 71 kilo ağırlıkta alabalıklar av-

lanmıştır. 

(Devam edecek). 
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Diiıtva Balıkçılık Âlemi 

İÇ HABERLER 

•k Memleketimizde oşinografi alanında çalışmalar yapan kuruluş-

lar temsilcilerinin tanışmalarını ve işbirliği imkânlarını sağlamak üzere 

merkezi Ankara'da Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (T. 

B.T.A.K.) bu şehirde 7 ekim 1968 de bir toplantı yapmıştır. 

Et ve Balık Kurumunun da temsil edildiği bu toplantıda alınan ka-

rarlar şunlardır: 

1. Oşonigrafi ve deniz bilimleri alanında memleketimizde muhtelif 

kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaları geliştirmek, koordine etmek ve 

işbirliği sağlamak amacıyla Kurum bünyesi içindev"«Oseanografi ve De-

niz Bilimleri Araştırmaları Komitesi» nin ihdası. 

2. Bu Komitenin teşkil olunabilmesi için gerekli hazırlık ve ön ça-

lışmaları yapmak üzere 4 kişilik bir alt - komisyonun teşkili. 

3. Alt - Komisyonu Prof. Remzi Geldiay, İlham Artüz, Yzb. Şev-

ket Güçlüçr ve Nedret Utkan'm seçilmeleri. 

4. Alt - Komisyonun çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlıyarak 

hazırlıyacağı raporu Komisyona sunulmak üzere T.B.T.A.K. Mühendislik 

Araştırma Grup Sekreterliğine tevdi etmesi. 

* İstanbul Vilâyetinde 23 Ekim 1968 günü balıkçılığımızın gelişti-

rilmesi konusunda bir toplantı yapılmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgili uzmanları ile Et ve Balık Kurumu, 

Ticaret Odası, ihracatçılar, konserveciler, depocular, kooperatifler, üre-

ticiler ve Balıkhane temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda üretimde 

modern metodların kullanılması, ürünün işlenmesi, taze dondurulmuş ve 

işlenmiş olarak ihraç imkânlarının sağlanması için üretici, tüccar, ihra-

catçı, depocu ve nakliyecilerin örgütlenmesi öngörülmüştür. 

Toplantıda, balıkçıların bugün örgüt halde bulunmadığına işaret 

edilmiş, kooperatifçiliğe Veya şirketleşme yoluna gidilmesinin zorunluğu 

üzerinde durulmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının da bu görüşü öngördüğünü açıklayan 

Teşkilât uzmanları, sularımızdaki ilmî araştırmalar yanında konunun bü-

tün ayrıntıları ile incelendiğini ve 1968-1972 İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı ve 1968 yılı uygulama programındaki tedbirler uyarında, balıkçı-

lığın geliştirilmesini, üretimin arttırılıp değerlendirilmesini sağlamak 
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amacı ile düzenli bir pazarlama sisteminin meydana getirilmesinin ge-

rektiğini söylemişlerdir. 

Balıkçılığımızın geliştirilmesi ve diğer su ürünlerinin en iyi şekilde 

değerlendirilmesi için üretici, ihracatçı, tüccar gibi konu ile ilgili bütün 

iş kollarının bir arada örgütlenmeleri fikri benimsenmiştir. 

Bu arada, yılda ortalama 120 bin ton balık üretiminin ancak 15-20 

bin tonun ihraç edildiği belirtilmiş, mevcut soğuk depoların ihtiyaca yet-

mediği, Karadeniz'de avlanan balıkların bazen 48 saat motorlar içinde 

kaldığı ve denize döküldüğü ileri sürülmüştür. 

Konuşmacılar bu sebeple Karadenizdeki Karaburun ve Şile limanı ile 

Kefken ve İğneada'da soğuk hava depoları, gerekli merkezlerde balık 

•unu ve yağ fabrikaları kurulması zorunluğuna değinmişlerdir. 

Örgütlenme şeklinin tesbiti için, Et ve Balık Kurumu, Ticaret Oda-

sı, Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü, balık ihracatçıları, konserveciler, 

üreticiler ve diğer balıkçılıkla ilgili kollardan meydana getirilen 16 kişi-

lik bir müteşebbis hey'et konuyu derinlemesine gözden geçirerek Devlet 

Plânlama Teşkilâtına bildirecektir. 

Böylece, bulunacak örgütlenme sistemi sonunda devlet gereken yar-

dımı yapacak ve balıkçılığımız bugünkü başı boş durumundan kurtarıl-

mış olacaktır. 

Sözü edilen müteşebbis hey'et 31 Ekim 1968 günü Et ve Balık Ku-

rumunun İstanbul'daki Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğünde ve 7 Kasım 

1968 günü İstanbul Balık Hâlleri Müdürlüğünde toplanarak çalışmala-

rına devam etmiştir. 

-k Et ve Balık Kurumu, balık unu üretiminde ham madde olarak 
kullanılmak üzere, Ekim 1968 ayı içersinde 19.2 ton balık alımında bu-
lunmuştur. Aynı dönemde Trabzon mamulü 11.3 ton hamsi yağı ve İs-
tanbul mamulü 1.2 ton balık unu satmıştır. 

-Ar Et ve Balık Kurumu frigorifik taşıt gemileriyle 1968 Ekim ayın-
da toplam navlun değeri 90.234 lira tutarında 286.3 ton çeşitli yiyecek 
maddeleri taşımıştır. Bu maddelerin 269.2 tonu yabancı limanlar arasın-
da, mütebakisi memleketimiz limanları arasında taşınmıştır. 

-Ar Et ve Balık Kurumu soğuk depolarında Ağustos 1968 de 173.5 
ton soğutulmuş, 37.3 ton dondurulmuş olarak toplam 210.8 ton bütün 
halinde çeşitli deniz ve tatlı su ürünleri muhafazaya alınmıştır. Soğu-
tulmuş olarak muhafazaya alınan ürünlerin hepsi balıktır; dondurulmuş 
muhafazaya alman ürünlerin ise 36.0 tonu balık, 9.9 tonu kerevit ve 0.4 
tonu karidestir. 

• Et ve Balık Kurumu soğuk depoları Ağustos 1968 ayında top-
lam 3623 ton buz üretiminde bulunmuş ve 3545 ton buz satmışlardır. 
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* Et ve Balık Kurumu Yunus, Kılıç ve Gümüş av gemileriyle 7-20, 

23-26 Ekim 1968 tarihlerinde Batı Karadeniz ve Marmaranın Büyükçek-

mece kısmına kadar olan bölgesinde avcılık yapmıştır. Bu avcılık faali-

yetleri sırasında palamut tutulmuştur. 

•k Et ve Balık Kurumu Sazan ve Turna av gemileriyle Batı Kara-

deniz bölgesinde 8-19, 23-28 Ekim 1888 tarihlerinde av faaliyetinde bu-

lunarak palamut avlamıştır. 

* Et ve Balık Kurumu Batı Karadeniz bölgesinde Pisi balıkçı ge-

misiyle 8-10, 14-16, 24 ve 25 Ekim 1968 günleri troculuk yapmıştır. Kı-

yıdan üç mil açıkta yapılan bu avcılık sırasında mersin, kalkan, tekir, 

mezgit, kırlangıç olmak üzere çeşitli balıklar tutulmuştur. 

•k Et ve Balık Kurumu midyelerimiz üzerinde yaptığı çalışmalara 

Ekim 1968 de de devam etmiştir. 

•k İstanbul Balık Hâlleri Müdürlüğünce verilen bilgiye göre Eylül 

1968 ayında Hâllere 4.390.725 Türk lirası değerinde 1.211.648 kilogram 

ve ayrıca 30.400 adet çeşitli deniz ve tatlı su ürünleri gelmiştir. Ürünlerin 

cinsleri, miktarı ve aylık otalama toptan kilogam satış fiatları (bazı ürün-

lerin fiatları adet üzerinden) aşağıda verilmiştir. 

Deniz Balıkları : Barbunya 2068 kg 3682 krş; Tekir 50868 kg 802 

krş; Kalkan 11520 kg 719 krş; Dil-Pisi 1685 kg 1744 krş; Levrek 1649 

kg 3582 krş; Kefal 7940 kg 625 krş; Gümüş 921 kg 1520 krş; Kupes 161 

kg 870 krş; Mezgit 172 kg 248 krş; İskorpit 239 kg 700 krş; Mercan-

Sinagrit 1993 kg 3182 krş; Hani, Lâpina, İşkina 379 kg 730 krş; Lüfer 

4-9390 kg 846 krş; Kaya 30 kg 390 krş; Minakop 1849 kg 1716 krş; 

Hamsi 10682 kg 344 krş; Kılıç 1234 kg 2108 krş; İstavrit 19731 kg 276 

krş; İzmarit-İstrongiloz 310 kg 461 krş; Sardalya 1556 kg 648 krş; Zar-

gana 4 kg 850 krş; Gelincik 493 kg 1630 krş; Uskumru 5775 kg 451 krş; 

Karagöz 1299 kg 1200 krş; Kolyoz 2430 kg 634 krş; Kırlangıç 420 kg 

1267 krş; Çitari 112 kg 2538 krş; Torik 65318 kg (8064 çift) 248 krş; 

Palamut 947727 kg (729021 çift) 257 krş; Keler 2 adet 2100 krş; Marya 

685 kg 616 krş. 

İstanbul Balık Hâllerine Eylül 1968 de gelen torik ve palamut balık-

larının beher çiftinin ortalama ağırlığı sırasiyle 8100 ve 1300 gramdır. 

Tatlı sıı balıkları : Mersin 1120 kg 1270 krş; Sudak 11012 kg 643 krş; 

Yılan balığı 122 kg 756 krş; Turna 45 kg 193 krş; Sazan 122 kg 281 krş; 

Yayın 956 kg 318 krş; 

Krüstaseler : Karides 9445 kg 1680 krş; İstakoz 2724 adet 2255 krş; 

Böcek 436 adet 3956 krş; Pavurya 13783 adet 172 krş; Çağanoz 1100 

adet 19 krş. 
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Molüskler : Istridye 1105 adet 6 krş; Tarak 1350 kg adet 12 krş. 

DIŞ HABERLER 

F A O 

* Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı FAO Teknik Yardım 

faaliyetleri çerçevesinde Rus Hükümetiyle müştereken «Akdenizde Ba-

lıkçılık biyolojisi ve Oşinografi» konulu bir deniz üstü grup çalışma ge-

zisi tertiplenmiş olup, gezi 1 Kasım 1968 Tunus şehrinde başlamış ve 

dört hafta sonra Roma'da sona erecektir. Karadaki konferanslar Rus 

Yugoslav ve FAO Uzmanları tarafından verilecek olup Tunus'daki «Sa-

lambö», Cezair'deki «Alger» ve İtalya'daki «Napoli» Enstitüleri ziyaret 

edildiği zaman Tunus, Cezayir ve İtalyan Uzmanları tarafından da ders 

verilecektir. Denizdeki çalışmalar Rus uzmanları rehberliğinde, geçen yıl 

Haziran ayının 27 ve 28 inci günleri İstanbul'u ziyaret etmiş olan Rus 

araştırma gemisi «Academic Knipovich» de geçecektir. 

Bu çalışma turunun amacı balıkçılık uzmanlarını balıkçılık araştır-

malarının organizasyonu ve bu araştırmaların fiilen nasıl yapıldığı hak-

kında bilgi sahibi kılmak, aynı zamanda pratik olarak bazı tecrübe ma-

hiyetinde gösterilerde bulunmaktır. 

Sözü edilen geziye memleketimizden Et ve Balık Kurumu Balıkçılık 

Müessesesinde biolog Neclâ Gürtürk ve İstanbul Üniversitesi Hidrobiyo-

loji Araştırma Enstitüsünde biyolog Gazi Sun katılmıştır. 

Formoza 

if Formoza'nın açık deniz balıkçı filosu halihazırda doksanı 1967 

de hizmete girmiş ikiyüz seksen gemiden mürekkeptir. 1968 ortasında 

elli kadar balıkçı gemisi Abican ve Monrovia, elli sekiz balıkçı gemisi 

Port-Louis, otuz balıkçı gemisi Penang, yüz balıkçı gemisi Samoa, yirmi 

balıkçı gemisi Fiji adaları, on ve onbeş kadarı da Karaip'lerden itiba-

ren balık av faaliyetinde bulunmaktadır. 

1967 de Formoza balıkçı filosu, yarısı açık denizde hasat edilmiş 

80.000 ton balık karaya çıkarmıştır. Üretim beş yıllık plân sonunda yâni 

1972 yılında 200.000 tona ulaşacaktır. Bu üretimin büyük bir bölümü 

ihraç edilecektir. 

Formoza 50-60 kadarı adanın tersanelerinde ve yirmi kadarı yaban-

cı ülkeler tersanelerinde olmak üzere 1968 de yetmiş ile seksen kadar 

orkinos balıkçı gemisi yaptıracaktır. Yabancı ülkelerde yapılan gemiler 

250 gros rejister tondur. Gemiler bir kaç yıl önce Milletlerarası İmar ve 
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Kalkınma Bankası tarafından bahşedilmiş 39 milyon frank (70.200.000 

TL civarında) lık bir ikraz sayesinde inşa edilecektir. Formoza'da inşa 

edilen gemiler 150 ilâ 200 gros rejister tonluktur. 

«La Peche Maritime»deıı 

Fransa 

* Altı büyük Alman ve Fransız kamu frigorifik Depolama Şirketi 

sıkı bir işbirliği yapmayı kararlaştırmıştır. 

Fransız grubunda Frigorifik Depo ve Garlar Kumpanyası ile Frigori-

fik Taşıma ve Depolama Şirketi - Lyon Frigorifik Depolar bulunmakta-

dır. Üç Alman Şirketi de şunlardır: Gesellschaft für-und Kühlhallen, 

Linde Şirketi, Külhaus Köln Şirketi. 

Bu karar bir yönden Frigorifik Depo ve Garlar Kumpanyası ile M. 

U.K. ve diğer yönden adı geçen Kumpanya ile frigorifik Taşıma ve De-

polama Şirketi arasında yapılmış anlaşmaları genişletmektedir. Altı Şir-

ket Fransız ve Alman arazilerinin tümü üzerinde seksenaltı frigorifik 

depoya ayrılmış yaklaşık 1.500.000 metreküp kapasiteli soğuk odayı grup-

laştırmıştır. 

Anlaşmanın hedefi müşterilere yapılan hizmetleri artırmak ve islâh 

etmek ve böylece Avrupa Ekonomik Topluluğu çerçevesinde iki ülke ara-

sında çabuk bozulabilen yiyecek maddelerinin mübadelesinin geliştiril-

mesini kolaylaştıracak nitelikte uluslararası bir soğu zincirini gerçek-

leştirmektedir. 

«La Peche Maritime» den 

İngiltere 

•k ingiltere'deki «White Fish Authority» Iskonto haddinde yapılan 

değişikliklerden dolayı balıkçı gemileri, yeni motorlar, ağlar ve balık av-

lama gereçleri için aşağıdaki faiz hadlerini 29 hazirandan itibaren uy-

gulamayı kararlaştırmıştır: 

-— 5 yıldan az vadeli ikrazlar için % 8.5 (evvelkine oranla % 0.125 

artış). 

— 5 ilâ 10 yıl vadeli ikrazlar için % 8.75 (% 0,125 artış). 
— 10 ilâ 15 yıl vadeli ikrazlar için % 8.25 (%. 0,125 artış). 

— 15 ilâ 20 yıl vadeli ikrazlar için % 8.25 (% 0.125 artış). 

İşleme tesislerine mahsus ikrazlara uygulanacak faiz hadleri şunlar-
dır: 

— 5 yıl vadeli ikrazlar için % 9.25 (% 0,25 artış). 

— 5 ilâ 20 yıl vadeli ikrazlar için % 9.125 (% 0,375 artış). 

«La Peche Maritime»deıı 
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Japonya 

• Japonya kıyılarının açıklarında yapılan orkinos (germon) av 

kampanyasının felâketli denilecek kadar az verimli olmasından ve Ja-

pon konservecilerinin karşılaştıkları daimi ham madde azlığından dolayı 

bir takım Japon balıkçı gemi sahipleri Angola açıklarında tutulan or-

kinosları (germon) Japonya'ya götürmektedirler. Yakında bir şirket bu 

bölgede hasat edilen 600 ton orkinosu bir Japon konservecisine tonu ge-

mide teslim 441 dolara satmıştır. Japonya'da mevcut acil talep, bazı ba-

lıkçı gemi sahiplerini tuttukları orkinosları ihraç etmek yerine tercihan 

memlekete göndermeye sevk etmektedir. Aynı zamanda tutulan orkinos-

lar küçük boyda olduğundan (ortalama 13 kg) ve düşük kalitelerinden 

dolayı ihracat pazarları tarafından reddedilmektedir; fiatları ise düşük-

tür. Bununla beraber Japon konservecileri Angola açıklarında tutulan 

orkinosların (germon) beher tonuna 428 ilâ 454 dolar ödemekte, balığın 

ancak % 50 sinden natürel ton imalinde faydalanılabildiğinden orkinosun 

veriminin konserve imalinde düşük olduğunu iddia etmektedirler. Japon 

balıkçı gemilerinden yeteri miktarda orkinos temin edilemediğinden bazı 

şirketler başka ülkelerin balıkçı gemi sahiplerine müracaat etmektedir-

ler. Japon Marubeni Iiada şirketi Las Palmas ve Monrovia açıklarında 

faaliyet gösteren Formoza ve Güney Koreli yirmi kadar geminin avla-

dığı orkinosun mübayaasını öngören bir mukavele imzalamışlardır. Di-

ğer yönden adı geçen şirket Las Palmas ve Abican üslerinden itibaren 

Atlantikte işletilmek maksadiyle Formoza'da iki orkinos balıkçı gemi-

si yaptıran Formozalı bir balıkçı gemi sahibi ile bir mukavele imzala-

mıştır. Toya Menha da Formoza ve Güney Koreli balıkçı ğemilerile mua-

mele etmeyi nazarı dikkate almaktadır. Japon şirketleri yabancı balıkçı 

gemi sahiplerine ikrazlarda bulunmakta véya, hattâ tutulan orkinosları 

Amerika Birleşik Devletlerine veyahut başka ülkelere satmak imkânla-

rı dahil, balıkçı gemisi ve mürettebat vermektedirler. 

«La Pêche Maritime» den 

Pakistan 

•k Pakistanlı Av Ürünleri Ltd Şirketi temsilcileri altı trol balıkçı 

gemi mubayaasını Danimarkalı tersanelerle görüşmüşlerdir. Gemiler kı-

yı karidesciliğinde kullanılacaktır. Gemiler yaklaşık 22 metre boyunda 

olacak ve ihraç ettiği suyun ağırlığı 80 gros rejister tondur. Tahrik 240 

beygir gücünde Danimarka menşeli motorla sağlanacaktır. 

Altı geminin Pakistan'a toplu halde gönderilmesi düşünülmektedir. 

Her gemide ortalama bir veya iki Danimarkalı balık avcısı bulunacak-

tır. Danimarkalılar Pakistanlı mürettebatı yetiştirmek için bir süre Pa-

kistan'da kalacaklardır. 

«La Pêche Maritime» den 



— 24 — 

Seylan 

* Seylan hükümeti kurutulmuş balık ithalâtı için Toptan Satış 

Kooperatifine verilecek 10 milyon rupilik bir ek tahsisatı onaylamıştır. 

Bu tahsisat, ithalât Kontrolörünün Toptan Satış Kooperatifine ver-

miş olduğu 55 milyon rupiye ilâvedir. 

Ek tahsisat verilmesinin başlıca sebeplerden biri Parlâmento üye-

lerinden çoğunun bölgelerinde kurutulmuş balık yokluğundan dolayı Baş-

bakanı protesto etmiş olmasıdır. Kurutulmuş balık Seylan köylülerinin 

başlıca gıdasıdır. 

Adı geçen Kooperatif bu ek tahsisatı kurutulmuş daha iyi cins ba-

lık alımında kullanacaktır. 

«Fishing News International »den 

Peru 

* 9.5 milyon metrik ton üretimde bulunulduktan sonra 1967/68 
Peru hamsi av mevsimi 31 mayıs 1968 de kapanmıştır. Hamsi unu üre-
timine 1968 başlarında rekor seviyelerde devam edilmiştir. 

Umulandan daha çok olan artış, 1967/68 hamsi av sınırının Hükü-
met tarafından 8 milyon metrik tondan 9.5 milyon tona yükseltilmesini 
aksettirmektedir. Av şartları Mayıs ayında da iyi geçmiştir. 

17 Şubat - 16 Mart kapalı mevsime rağmen Ocak-Mayıs dönemi üre-
timi 1967 yılının aynı dönem, üretiminden 34.556 ton daha fazla olmuş-
tur. Bununla beraber bu beş aylık dönem zarfında ihraç edilen 888.706 
ton balık unu 1967 yılın aynı döneminde ihraç edilen 610.350 tonun çok 
üstünde bulunmaktadır. Stokların miktarı çoktur. 1 Haziran 1968 tari-
hinde elde 727.916 metrik ton balık unu stoku bulunmakta idi. Bir yıl 
evvel aynı tarihteki stok ise 751.636 ton idi. Üretim 1968/69 mevsimi 
zarfında büyük ölçüde empoze edilen hamsi av sınırının seviyesine bağlı 
olacaktır. Şayet daha çok fabrika kurutma teçhizatı kullanırsa daha 
fazla un üretilebilecektir. Bu teçhizat suda eriyen proteinli maddeleri 
kazandırmaktadır. Hükümet, stickwater plantilerin ithalâtında üç yıl sü-
re için bazı gümrük resmi muafiyeti tanıyan bir kanunu 20 haziranda 
kabul ve tasdik etmiştir. 

Balık ununun dökme halinde sevkiyatma 19C3 de başlamıştı. Haber 
verildiğine göre topak şeklinde balık ununun dökme halinde nakliyatında 
masraflarda ton başına 7 dolar tasarruf sağlanabilecektir. 

31 Mayıs 1968 de balık unu stoku 727.916 tonla mevsimlik bir re-
kor seviyesinde bulunuyordu. İ5 ve 30 nisanda ise sırasiyle 714.578 ve 
712.506 metrik ton balık unu stoku mevcuttu. 

31 mayısta 138 balık unu fabrikası faaliyette idi. 53 fabrika kapa-
tılmış, 8 fabrika boşaltılmış ve 1 fabrika nakledilmişti. 
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1968 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihraç edilen balık unu miktarı son 

yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 1967 de 610.350 ton, 1966 da 

626,744 ton ve 1965 de 785.817 ton ihraç edilmiştir. 

Peru'nun Ocak-Mayıs 1968 döneminde ihraç ettiği balık yağı mik-

tarları aşağıda gösterilmiştir: 

Ham yağ Metrik Ton 

Batı Almanya 24346 

Danimarka 4719 

Ekvador 800 

Hollanda 52530 

Norveç 3017 

Toplam 85412 

Semi Kafine 

Batı Almanya 12293 

Kolombiya 7776 

Danimarka 5627 

Ekvador 779 

Hollanda 61277 

Birleşik Krallık 1184 

Toplam 89936 

«Commercial Fisheries Review»deıı 

Tunus 

•k 1968 kampanyası için Zebib burnunda, Sidi Daoued, El Haouria 
ve Monastır'da dört dalyan kuran Ulusal Balıkçılık Ofisi'nin sarf ettiği 
çabalara rağmen mezkûr mevsimde orkinos avcılığından beklenen so-
nuçlar tam elde edilememiştir. Buna sebep kötü geçen havalar ve av sı-
rasında Tunus kıyılarına düşen şiddetli yağmurlardır. Üretim yaklaşık 
300 tona yani tahminlerin % 50 sine ulaşmıştır. 

Bununla beraber Eylül 1968 ayında uygulanmaya başlanan yeni or-

kinos avlama usulleri 1968 yılı ilkbaharında yapılan kampanyanın ziya-

nını kapatmaya imkân verecektir. Bu av başka ülkelerde kullanılan ve 

gerek canlı yemlere gerekse çevirme ağlarına ait tekniklere göre Akde-

nizde yapılacaktır. Bu usul Tunus balıkçı filosunun iki büyük gemisi ta-

rafından çekilecek her biri bir kilometre uzunluğu mütecaviz iki ağın is-

timalinden ileri gelmektedir. 
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Sözü edilen gemiler bütün bir yıl Akdenizde orkinosculuk yapacak-

lardır. Dalyancılık ve açık deniz avcılığı dahil yılda 1000 ton orkinos ha-

sat edileceği umulmaktadır. Bu miktar mahallî ihtiyacı karşılaşmaya yet-

miyecektir. Bu yeni av usulü sayesinde, çıplak 14 ton gelen bir ağın çe-

kilmesine imkân veren power block kullanılabilecektir. Mavi balıkların 

avında da kullanılacak bu gemiler balık sürülerinin bulunmasına imkân 

veren deniz iskandil cihazları ve önemli frigorifik ambarlarla teçhiz edil-

mişlerdir. 

Bu avcılıktan elde edilecek ürünler doğruca Mahdia, Sidi Daoued ve 

Gabes'teki işleme fabrikalarına teslim edilecektir. Kelibia'daki gemiler-

den birinin kuzeye doğru ve ikincisinin güneye doğru yaptığı açık deniz 

avcılığındaki bu ilk tecrübe Tunuslu balık avcılarına «büyük» ava alış-

malarına imkân verecektir. 

Bundan böyle Ulusal Balıkçılık Ofisi, mürettebatına Atlantik'te ba-

lık avcılığında idman yaptırmayı öngörmektedir. Bu suretle Tunus en-

düstriyel balıkçılığa geçecektir. 

«La Peche Maritime» den 
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M.W.M. (Halk dili ile Marşal) deniz motorlarına ait» 
yedek parçaların satışına Et ve Balık Kurumu Balıkçılık • 
Müessesesi Müdürlüğünde devam edilmektedir. J 

: 
İsteklilerin Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Müesse- * 

si Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul adresine müracaatları® 
rica olunur. • 

• • 

ET VE BALIK KURUMU î 
BALIKÇILIK MÜESSESESİ • 

MÜDÜRLÜĞÜ • 
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Vita'nızı 
simdi 
5 kg.iık 
kutularda 
alınız... 

Vita'nın 5 kg.İık kutuları kolayl ığınız için düşünülmüştür. 

• plastik kapak Vita'nızı taptaze olarak muhafaza 
eder. 

• Madenî kulp taşımayı kolaylaştırır. 

Evet Vita'nızı 5 kg.İık kutularda a lmakta istifâdeniz vardır. 
Vita yemeğin lezzeti, midenin dostu. 

EBK: 1968/61 
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BAŞAK 
SİGORTA A.Ş. 

Tıirkiyede Sermayesi ve Teşkilâtı En Büyük Sigorta Şirketi 
Sermayesi : 3.000.000 

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 

Çabuk İş — Kolay ödeme 

TÜRKİYENİN I IER TARAFINDA 

T.C. ZİRAAT BANKALARI, 

EMNİYET SANDIKLARI ve 

TURİZM BANKASI 

A C E N T E L E R İ D İ R 

Telefon: 471256 - 473854 - 475676 

30000000000000000000000CX500000CXX5ÎXX)0<XX>000€K)000<X)0000000000 

EBK: 1968/62 



â m Y ü m ü 
* HAFİFTİR * YANMAZ 
* ELASTİKİDİR % ASİTLERE MUKAVİMDİR 
* KIRILMAZ * FİRESİ YOKTUR 

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş-
BANKALAR CAD. TÜRKELİ HAN KAT 3 
TELEFON: 49 84 51 -52 

E B K : 1968/63 



ET ve BALIK KURUMU 

TELGRAF : ETBALIK ETBALIK BEŞİKTAŞ 
TELEFON : 11 60 00 47 51 98 

A N K A R A İ S T A N B U L 

ET VE BAL IK KURUMU, YURT İÇİ VE YURT D IŞ I P İYASALARA TAZE 

VE DONMUŞ ET, DERİ , BAĞIRSAK, ET YAĞLAR I , ET MAMULLERİ , Dİ-

ĞER H A Y V A N İ Ü R Ü N L E R İLE BALIK, BAL IKUNU VE BAL IK YAĞ I 

ARZETMEKTEDİR. A Y R I C A FR İGORİF İK NAKL İYE GEMİLERİNİ İÇ 

VE D IŞ SEFERLER İÇİN K İ R A Y A VERMEKTEDİR . ET VE DİĞER 

Ü R Ü N L E R İÇİN A N K A R A : BALIK, BAL IKUNU, B A L I K Y A Ğ I VE GEMİ-

LER İÇİN İSTANBUL ADRES İNE MÜRACAAT EDİLMELİDİR . 

ET VE BAL IK KURUMU OFFERS F R E S H A N D FROZEN MEAT, H IDES 

A N D SKINS, SHEEP AND BEEF CASINGS, FATS, MEAT PRODUCTS 

A N D OTHER AN IMAL BY PRODUCTS; ALSO FISH, F ISH MEAL A N D 

F I SH OIL, TO THE DOMESTIC AND F O R E I G N MARKETS. IN ADDITION 

R E F R i G i R A T E D VESSELS A R E CHARTERED FOR CARRY ING CARGO 

TO TURKISH AND FORE IGN PORTS FOR MEAT A N D OTHER PRO-

DUCTS PLEASE CONTACT OUR A N K A R A H E A D OFFICE, FOR FISH, 

F ISH MEAL, F ISH OIL AND VESSELS OUR ISTANBUL ADDRESS MUST 

BE CONTACTED. 

EBK: 1908/64 

Ç I N A R MATBAAS I 

Fiatı: 125 Kuruş 


