
BALIK ve BALIKÇILIK 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Ham Petrolden «Protein» Elde Edilerek Yem Sanayiinde Kullanılmaktadır 
Su Ürünlerine Ait 1968/69 Av Yılına Mahsus ve Devamlı Yasak ve Tahditler 
Bir Amatör Gözüyle Tatlısu Balıklarımızın Değeri (3) 
Alabalıklar (XI) 
Mürekkep Balıkları 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Son Toplantısı Hakkında (Kısım 5) ... 
Dünya Balıkçılık Alemi •„ ... 

CİLT: XVII SAYI: 6 

ı 
4 
7 

13 
16 
18 
22 

HAZİRAN 1969 m i m 
TARAFINDAN YAYINLANIR 



j n i l M I I I I I I I I I I M I I I I I I I M I t l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I l H E l l l l l l l l l l l l t l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l : . 

I B A L I K v e B A L I K Ç I L I K 1 
1 Sahibi: ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 

Bu Sayıda yazı işlerini fiilen 
idare eden OBUAN KARAATA 

Adres ve Müracaat Yeri Abone Şartları 

ET VE BALIK KURUMU 
BALIKÇILIK 

MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
BEŞİKTAŞ — İSTANBUL 

Telefon: 47 39 30 

YILLIK 15 LİRA 

HARİCE 30 LİRA 

İlân Ücretleri Müdürlükle 

kararlaştırılır. 

5 Not : Basılmak üzere gönderilen yazılar, Heyetçe incelenir, uygun bulu- g 
5 nanlar basılır. = 
= Yazılarda belirtilen görüşler, yazarların kişisel düşünceleridir, jjj 
' J l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l i : : i M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ) l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r i 

Kapak Resmi : Batı Karadeniz sahillerimizde midye yataklarının mik-
tar ve mevkilerinin tesbiti çalışmaları sırasında midye 
haşatında kullanılan algarna 

Baskı T: 30/6/1969 



BALIK ve BALIKÇILIK 
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Et ve Balık Kurumu tarafından her ay yayınlanır 

CİLT: XVII SAYI: 6 HAZİRAN 1969 

HAM PETROLDEN «PROTEİN» ELDE EDİLEREK 
YEM SANAYİİNDE KULLANILMAKTADIR. 

EBK Balıkçılık Müessesi 
Gıda Tekn. Lal). Şefi 
Kimyager Fehmi Ersan 

Şu, son yıllarda, insanların bir vakitler ancak hayal mahsulü sandık-
ları bir çok düşüncelerin gerçek haline gelmekte olduğunu görüyoruz. 

Atom enerjisi, naylon sanayii, feza yolculuğu, aya gidiş-geliş kısa 
müddet öncelerine kadar olmıyacak şeyler sanılırdı. Bu defa yine batı 
tekniği her alandaki büyük reformlarına bir yenisini daha kattı. Artık 
ham petrolden gıda maddesi elde ediliyor ve bu mamul hayvan yem-
lerine katılıyor. 

Çok önceleri teorik olarak bilinen, üzerinde araştırmalara devam edi-
len fakat ticarî alanda inanılmayacak olaylar arasında sayılan bu tatbi-
kat büyük bir teknik zaferdir. 

Ham petrolden, odundan yiyecek temin etmek, kimyagerlerin uzun 
zaman zihnini yormuş, fakat ilk nazariyeler tesis edildikten sonra eko-
nomik tatbikat sağlanamamıştı. 
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Bilindiği üzere, protein maddesi vücut için en hayatî önemdedir. Bü-
tün organların yapı taşı olan bu maddeler, esas olarak karbon, hidrojen 
ve oksijen ile bir miktar da azot dan teşekkül ederler. Ayrıca, birleşim-
lerine kalsyüm, fosfor, kükürt gibi maddeler de katılırlar. Bu elemanla-
rın bir araya gelmesiyle önce amino asidler hâsıl olur. Bu olay ise bitki 
ve hayvansal bünyelerde cereyan eder. Sonra bu amino asidler de bir-
araya gelerek protein dediğimiz büyük moleküllü maddeleri meydana 
getirirler. Et, yumurta ve benzerleri, kendilerine göre ayrı ayrı amino 
asidlerden yapılmıştır. 

Ham petrol de bir karbonlu hidrojen karışımı olduğuna göre bu ele-
manlardan amino asidler yaparak onları da birleştirip protein elde etmek 
üzere yapılagelmekte olan uzun, yorucu çalışmalar nihayet olumlu sonuç 
vermiş olduğu «Fishing News International» dergisinin yayınlarından 
anlaşılmaktadır. Fransa'da bir fabrika pilot işletme ile imalâta başla-
mış olup elde edilen ürün Hollanda'nın bazı çiftliklerinde hayvanlara ye-
dirilmektedir. Ayrıca Amsterdam yakınlarındaki araştırma merkezinde 
domuz ve kümes hayvanları üzerinde yapılmış ve devam etmekte olan 
deneylerin sonuçlarına dayanılarak kurulmakta olan bir fabrikada 19T0 
yılında 20.000 ton «sun'î» protein üretilmesi öngörülmüştür. 

Bu sanayiin kısa zamanda gelişmesi halinde, balık unu sanayiinin 
rekabet edip edemiyeceği münakaşası çok geniş bir ekonomi alanını et-
kilemektedir. Bilindiği üzere beş kilo balıktan bir kilo un elde edilme-
sine karşılık bir kilo maden yağından bir kilo «un» üretilmektedir. Bu 
durum Peru hamsi sanayiini ne derecede sarsacaktır? 

Bir vakitler, Dünyada rakipsiz olan şili küherçilesinin başına gelen-
ler bu defa balık unu fabrikalarını tehdit mi edecektir? 1920 yılında yıl-
lık istihsali 2.5 milyon tona kadar çıkmış olan şili küherçiyle rekoltesi 
birden sönüp tarihe karışıvermişti. Çünkü, o yıllarda Norveç hidro-elek-
trik santrallarınm bol enerjisinden faydalanarak hava azotundan, sun'î 
gübre ve sair sanayiinde kullanılan azotlu birleşikler istihsal edilmeye 
başlanmış bulunuyordu. 

Bu gün de durum bu ekonomik reformu andırmaktadır. Yıllardan-
beri kimya ilmini meşgul eden bu teorinin meyve vermesiyle bir hayva-
nın etini diğerine yedirip besleyerek onu yemek yerine ilk canlının ara-
cılığına lüzum kalmadan sun'î proteini doğrudan doğruya besicilikte 
kullanmak prensibi gerçek olmuştur. 

Verilen literatür bilgisine göre, ham petrolden protein elde edilmesi 
ameliyesi şöyledir: 

Ham petrol rafinerilerinde bulunan büyük distile kulelerinde biri-
ken gaz kısım bir tanka pompa edilmektedir. Henüz patent olup açık-
lanmadığı anlaşılan bir nevi «maya» vasıtası ile bu ağır yağ kısmı bu-
rada parçalanıp amino asidler ve onlardan da protein hasıl edilmekte-



dir. Bu mayanın faaliyetde bulunması için lüzumlu bazı maddeler katıl-
makta, ayrıca oksijeni fazla hava, kompresörlerle sevk edilmektedir. 
Daimi bir ajitatör kullanılan bu tankların ısısı da kontrol altındadır. 
Böylelikle «maya» iki misli çoğaldıktan sonra mal dışarı alınarak san-
trifüj edilir. Maya tarafından hazm olmamış yağ ayrılır. Buna rağmen 
vasatda kalan bir kısım yağ eritgenler ve bazı maddelerle tasfiye olunur. 
Elde edilen mal, kurutularak un haline getirilir. Kesif protein maddesi 
olan bu mamul fıçılara doldurulup Hollanda'ya sevk edilmektedir. An-
cak bu sun'î protein, hayvan besiciliği için lüzumlu bazı amino asidler 
bakımından fakirdir. Bu kısım ayrıca ilâve edilir. Methionine grubu olan 
bu amino asidler ise tabiî yer gazı işleyen petro-kimya sanayii tarafın-
dan ucuza mal edilmektedir. 

Bu istihsal, dünya çapında geniş etkiler yapmış, buna paralel çalış-
malar Amerika, Almanya, Çekoslovakya gibi memleketlerde hızlanmış-
tır. Yakın gelecekte daha gelişmiş ve olgunlaşmış olarak faaliyete geçe-
cek fabrikalar piyasaya girince bir yandan dünya ekonomisine yararlı ola-
cak, bir yandan da mevcut balık unu sanayii için zararlı bir rakip halini 
alacak mıdır? Bu soru ekonomistleri düşündürmektedir. Diğer yandan ise, 
dünya nüfusunun her yıl artarak doğurduğu huzursuzluk karşısında bazı 
tedbirler alınılması amacı ile kurulmuş olan «Dünya açlıkla savaş» teş-
kilâtı bu gibi haberler ile ferahlık duymuş olmalıdır. 

2000 yılında 7 milyarı bulacağı hesaplanan dünya nüfusunun bes-
lenme problemi için büyük ölçüde vaadde bulunan «sun'î protein» sana-
yiinin kurulması insanlık hayrına çok önemli bir olaydır. Ancak bu mad-
denin doğrudan doğruya insan yiyecek listesine alınabilmesi gelecekteki 
araştırma ve buluşlara bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Şimdilik şurası kesin suretle belirtildiğine göre, bir kaç yıl içinde bir 
çiftçi traktörüne mazot aldığı benzin istasyonundan yem varillerini de 
doldurup hayvanlarına yedirebilecektir. 

Yurdumuzda da gelişmekte olan rafineri yanında tesis edilmekte 
olan petro-kimya sanayiimizin bu konu ile ilgilenmesi hayvancılığımızın 
gelişmesi hayrına olacaktır. 
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SU ÜRÜNLERİNE Aİ'I 1968/69 AV YILINA MAHSUS VE 
DEVAMLI YASAK VE TAHDİTLER 

Ticaret Bakanlığının su ürünleri avcılığının düzenlenmesine dair 24 
sayılı Sirküleri aşağıya çıkarılmıştır: 

Su ürünlerimizin nesillerinin korunması, miktarlarının arttırılması 
ve iktisadî ölçü ve özelliklerde yetiştirilebilmeleri amacıyla tabi tutul-
dukları yasak, tahdit ve kayıtlar: 

I. 8/9/1943 tarih ve 2/20509 sayılı Kararname ve 5639 sayılı Kanun-
la Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanılarak geçici süreler için ve mu-
taden her yıl ve ayrıca lüzum hasıl oldukça tesbit edilip su ürünleri av-
cılığının tanzimine dair sirkülerle tebliğ ve ilân olunanlar, 

II. Yukarıda bildirilenler dışında olup devamlı surette yürürlükte 
bulunanlar, 
olmak üzere iki grupta mütalâa olunabilir. 

Bu gruplara ait yasak, tahdit ve kayıtlar sırasiyle aşağıda bildiril-
miştir. 

I. Aşağıda yazılı av alanları ve su ürünleri cinslerine ait 1969-1970 
av yılı (yani 15 Nisan 1969-15 Nisan 1970) devresinde carî olacak av re-
jimleri ve uygulanacak yasak, tahdit ve kayıtlar şu şekilde tesbit olun-
muştur : 

A. Göl, baraj ve akarsular itibariyle (Bu grubun diğer bölümlerinde ya-
zılı hususlar nazara alınmak şartiyle): 

a) Kuşgölü (Manyas), Ulubat (Apolyont), Mermere, Taşkısı, Poy-
razlar, Akgöl golleriyle rakımı 900 metreden az olan diğer göl, 
baraj gölü ve akarsularda 1 Mayıstan Ağustos nihayetine ka-
dar avlanmak yasaktır. 

b) Beyşehir, Eğridir, Bayındır, Yarışlı, Salda, Akgöl (Konya Ereğ-
lisi), Hazar gölleri ve Karasu, Murat nehirleri ile rakımı 900 
metrenin üstünde olan diğer göl, baraj gölü ve akarsularda 1 
Hazirandan Ağustos nihayetine kadar avlanmak yasaktır. 

c) Balık üretimi yapılmakta olan Burdur Gölü ile bu göle dökülen 
akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanması yasaktır. 

ç) Sapanca, îznik, Hotamış, Süleyman Hacı ve Gölcük (Ödemiş) 
göllerinde, ayrı av tahdidine tabi tutulmuş olan kerevit hariç 
olmak üzere normal vasıtalarla bütün sene avcılık yapılabilir. 

B. Su ürünleri cinsleri itibariyle: 
a) Aşağıdaki (ç) bendinin (2) nci fıkrasında yazılı istisna dışında 

641 gramdan küçük sazan balıklarının avlanması yasaktır. 
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b) Yılan balıkları ile aşağıdaki (e) ve (ç) fıkralarında yazılı tah-
dit ve istisnalar dışında sudak, yayın ve turna balıkları normal 
av aletleriyle bütün sene her suda avlanabilir. 

c) Sudak balıklarının Marmara ve Eğridir göllerinde I. bölümünün 
(A) kısmında bildirilen yasaklar süresince avlanmaları mem-
nudur. 

ç) Kuşgölü (Manyas) ve Ulubat (Apolyont) golleriyle bu gölleri 
birleştirerek denize kadar' uzamakta olan Karaderede: 

1. Her ne boy ve ağırlıkta olursa olsun yayın ve turna balıkları-
nın avlanmaları bütün sene için yasaktır. 

2. Her boy ve ağırlıktaki sazan balıklarının, yasak av şekilleri 
dışında, her çeşit av aletleriyle bütün sene avlanmalarına müsaade edil-
miştir. Ancak bu sulardan avlanacak 641 gramdan küçük sazan balık-
ları, Maliye makamlarıyle bu dere ve göllerin mültezimleri arasında ak-
dolunan mukaveleler gereğince münhasıran Et ve Balık Kurumunun İs-
tanbul Zeytinburnundaki Et Kombinasına satılacak ve nakil ve teslim-
lerinde ilgililere, miktarlarını ve hangi göl veya dereden avlanmış olduk-
larını bildiren, mahallî makamlardan alınmış bir menşe şahadetnamesi 
ibraz edilecektir. Bahis konusu küçük sazan balıklarının bu suretle de-
ğerlendirilmesi dışında her hangi bir suretle tüketilmesi, nakli ve satışı 
yasaktır. 

d) Abant (Bolu), Balık (Ağrı) golleriyle alabalık bulunan diğer 
göl, baraj gölü ve akarsularda 1 Kasımdan 1 Nisana kadar ala-
balık avlanamaz. Bu devre dışında kalan zamanlarda da ya-
lancı yem kullanılmak şartiyle yalnız olta ile alabalık avlana-
bilir. 

e) 15 kilogramdan aşağı kılıç balıklarının avlanması yasaktır. 
f ) Yunus balıklarının Haziran iptidasından Eylül nihayetine ka-

dar avlanmaları yasaktır. 
g) Boyu 28 santimden küçük kalkan balıklarının avlanması ya-

saktır. Pareketa veya kalkan ağlarına takıldığı görülen bu boy-
daki balıkların derhal serbest bırakılması lâzımdır. 

C. Van gölüne dökülen sularda av yasakları: 
Tatvan İlçesi dahilindeki Güzeldere ve Van Merkez İlçesindeki Mer-

mit çaylarında ve bunların mansaplarında balık avlanması, avlanma ser-
best olan diğer çaylarda 20 Nisandan evvel avcılığa başlanması yasaktır. 

Ç. Siyalı havyar balıklarına ait av yasakları: 
Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya nehirleriyle bu nehirlerin ağız-

larında veya denizde avlanan siyah havyar balıklarından havyarlarını 
döküp denize dönmekte olan her yaştaki balıklarla her ne zaman ve ner-
de olursa olsun kolan ve karaca gibi mahallî adlarla anılanlar ayırt edil-



meksizin genel olarak şip balığının 15, mersin balığının 10 kilodan kü-
çük olanlarının avlanmaları yasaktır. Oltaya takıldığı görülen bu balık-
ların derhal serbest bırakılması lâzımdır. 

D. Kerevitlere ait av yasakları: 
Kerevit adı verilen her boyda tatlısu İstakozlarının 15 Nisandan Ma-

yıs sonuna kadar avlanmaları yasaktır. Kuyruk ucundan burnun önün-
deki diken ucuna kadar boyu en az 11 santimetreden ve ağırlığı en az 
40 gramdan az olan krevitler bu devre dışında da avlanamaz. 

Yukarıki paragrafta yazılı ölçüler, özellikle siyaha yakın koyu ye-
şilimsi esmer renkleriyle açık gri yeşil veya esmerimsi yeşil renklerdeki 
diğer bölgeler kerevitlerinden ayırtedilen ve avlandıkları gölün adı, avlan-
ma tarihi ve avlanan miktarı bildirir mahallî yetkili makamca düzen-
lenmiş bir menşe şahadetnamesi ile tevsik edilen Samsun ili dahilindeki 
göller mahsulü kerevitler için en az boy 9,5 santim ve en az ağırlık 25 
gram olarak kabul edilmiştir. 

II. Zabıtayı Saydiye Nizamnamesi ile bu Nizamnameye bazı mad-
deler eklenmesi hakkında 721 sayılı Kanun, 815 sayılı Kabotaj Kanunu, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanunun tadili hakkın-
daki 6829 sayılı Kanun, İstanbul ve Tevabii Balıkhane İdaresine dair 
19/4/1898 tarihli Nizamnamenin 13. maddesi ve 8/9/1943 tarihli ve 
2/20509 sayılı Kararname ile mevzuatta yer almış bulunan su ürünlerine 
müteallik âmir hüküm, yasak ve tahditlerden bazılarının burada belir-
tilmesinde fayda görülmüştür. 

Bu mevzuata göre: 
— Deniz, göl ve derelerde balık saydı her mahalde müstamel olan 

alât vasıtasiyle icra olunur (Zabıtai Saydiye Nizamnamesi: Madde 27), 
— Avlanması menedilen su ürünlerini yasak süresince nakletmek 

ve satmak (Zabıtai Saydiye Nizamnamesi: Madde 25, 26 ve 8/9/1943 ta-
rih ve 2/20509 sayılı Karaname: Madde 1 ve 4), 

— Balık avında torpil, dinamit ve benzeri patlayıcı maddeler kul-
lanmak, (Zabıtai Saydiye Nizamnamesi: Madde 27 ve 721 sayılı Kanun: 
Madde 1 ve 2), 

— Geceleri karbür ve asetilen gibi kuvvetli ziya neşreden vasıta-
lardan faydalanarak zıpkınla balık avlamak (721) sayılı Kanun: Mad-
de 1 ve 2), 

— Deniz, göl ve derelerde her mahalde müstamel olmayan alât va-
sıtasiyle balık avlamak, nehir ve derelerde sıhhate muzır bataklıklar mey-
dana getirecek surette çit ve set yapmak, kimyevî terkip istimaliyle ba-
lıkların tohum ve yumurtalarını bozmak ve yoketmek (Zabıtai Saydiye 
Nizamnamesi: Madde 27), 

— Boğaziçiııde ve Marmara denizinin Akdeniz boğazı haricine ka-
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dar olan bütün sahalarında ve diğer yerlerde sahilden itibaren 3 mil açı-
ğa kadar, sürütme ağı (tröl) ile balık ve kangava ile sünger avcılığı yap-
mak (Zabıtai Saydiye Nizamnamesi: Madde 29), 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 35. Maddesinde tesbit edilmiş 
olan ölçülerden ufak gözlü ağlar kullanmak, 

— Hamsi göçü mevsimi olan Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarından 
maada diğer aylarda, ağlarda hamsi kurnaları kullanmak (İstanbul ve 
Tevabii Balıkhanesine ait Nizamname: Madde 13), 

yasak olup aksine hareket edenler hakkında yukarıda kaydedilen mev-
zuatta bildirilen hükümler tatbik' edilecektir. 

Bilumum idare ve zabıta teşkilâtı ve liman reislikleri su ürünleri-
ne müteallik yasak ve tahditlerin uygulanmasiyle görevlidir. Zabıtai Say-
diye Nizamnamesinin 49. ve 721 sayılı kanunun 3. maddeleri gereğince 
bu yasak ve tahditlere ait suçlara müteallik hükümlerde nahiye ve za-
bıta müdürlerinin, polis, Jandarma, orman memurları, arazi ve emlâk 
korucuları, ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevli bulunanların 
takrir ve şehadetleri, aksi sabit olmadıkça muteber olduğu gibi bu me-
murlarla liman reisleri yukarıda yazılı suçlar hakkında tutanak tanzimi-
ne yetkilidirler. 

o O o 

BİR AMATÖR GÖZÜYLE 
TATLISI! BALIKLARIMIZIN DEĞERİ 

(3) 

Yazan: İbrahim BİLGE 

Tatlısu Hanisi: Bütün tatlı sularımızda yabana atılmıyacak kadar 
çoktur. Birçok göllerimizle bu göllere dökülen sularda solucan ve hamur 
yemi ile yakalanır. İstanbul çevresinde Çekmece, Terkos bilhassa Sapan-
ca Gölünde pek boldur. 

Yarım kiloluk fertleri yakalanmakla beraber genellikle 25-30 santi-
mi pek aşmazlar. Ağzı kayabalığı gibi büyüktür. Hanilerin de tatlısu lev-
reği gibi sırtından karnına doğru hareler iner. Bu hareler tatlısu levreği-
nin aksine çift iner. Hattâ balığın derisi tulum çıkarılınca hare izlerinin 
etinde de olduğu görülür. 

Derelerin dönemeç yaptığı akmtısız yerlerle durgun göletlerde solu-
can ve hamur yemli dip oltalariyle tutulur. Şamandıralı olta ile de çalışıl-
sa yemin dibi bulması lâzımdır. Zira balık, denizdeki adaşı gibi diplerde 
bulunur. Ağzı büyük balık olduğundan 4-5 cm. boyundaki hani yavruları 
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dahi 8 numara iğnedeki yemi rahatça yutar. Hakiki amatörler bu küçük 
yaramazları incitmeden iğneden kurtarır ve suya atarlar. 

Tatlısu hanisinin ufaklarının tavası, büyüklerinin haşlaması çok gü-
zel olur. Sazanda bulunan kılcal kılçıklar tatlısu hanisinde yok denecek 
kadar azdır. Tavası yapılınca bunlar da kavrularak kaybolur. 

Yayın Balığı: Tatlı sularımızın en büyük balığıdır. Başı büyük, 
vücudu kaygan, çirkin bir balıktır. Sırt rengi, mavi karışık koyu yeşil, 
yanları sarılı beyaz, karnı kirli beyazdır. Pulsuz ve kaygan bir vücudu 
vardır. Baş tarafı üstten basık, karnından sonraki kısımları yanlardan 
basıktır. 

Üst çenesinde iki uzun, alt çenesinde dört küçük bıyığı vardır. İki 
uzun bıyığını her tarafa oynatarak radar gibi kullanır. Bulunduğu sular 
ekseriya bulanık olduğundan yönünü ve avını radarları vasıtasiyle bulur. 
Büyük göllerimizle nehirlerimizin çoğunda vardır. 15-20 kilolukları bol 
olmakla beraber 200-300 kilo olanları sık yakalanır. 

Sapanca, İznik, Terkos gibi bir çok göllerimizle Meriç, Sakarya, 
Porsuk, Büyük ve Küçük Melen, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes gibi 
nehirlerimizde yaşarlar. 

Çok uzun ömürlüdürler. 100-150 sene yaşadıkları tesbit edilmiştir. 
Kışın kendilerini nehir veya göllerin dibinde çamura gömerler. Bu vazi-
yette radarları vasıtasiyle avlarım yakalar, ekseriya kış uykusuna ya-
tar gibi soğuktan korunurlar. Yazın sular ısınınca yemlerini aramak 
için derin ağaç gölgeliklerine, akmtısız kuytu derinliklere sokulurlar. 
Kurbağa, su sıçanı, büyük solucan ve iri sülükleri severler. Küçük balık-
ları kaçırmaz, kerevidesleri ihmal etmezler. 

4 yaşında yavru yapmaya başlar, bir seferinde 400-500 bin yumur-
ta dökerler. Üreme zamanları Mayıs-Haziran aylarıdır. İlkah gören yu-
murtalardan yavrular bir hafta zarfında çıkarlar. 

Yayın balığı büyük vinter ağlariyle, yayın paraketesi de denen bir 
nevi bırakma olta ve uzun olta ile yakalanır. Vinter ağı, bir kaç kasnağa 
gerilmiş büyük bir tora benzer. Tabiî bu kasnaklar her balığa göre de-
ğişir. Yayın, gece akışı esnasında bu tora girer, torun ağzını bulup bir 
daha çıkamaz. Vinter ağları, küçük yayınlar içindir. 

Bırakma oltada, büyük bir iğneye takılan canlı yem mümkün oldu-
ğu kadar uzağa bırakılır. Oltanın kıyıya gelen kısmına küçük, bir kaç 
kulaç sonrasına da daha büyük bir taş bağlanır. Oltanın en ucu bir 
ağaca veya kazığa raptedilir. Yayın yakalandığı zaman evvelâ küçük 
sonra da büyük taşı suya çeker. Oltayı gerdiği zaman taşlar bir ağırlık 
yapacağından balık çabuk yorulur ve kıyıya düşer. 

Bazı yerlerde iğneye bağlanan canlı kurbağa, suyun yüzünde geze-
cek şekilde ayarlanarak, suya sarkmış bir ağaç dalına üç susak kabağı 
ile beraber bağlanır. Balık yaklaştıkça kurbağ çırpmır, yerini belli eder. 
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"Yemi kapan balık daldan susak kabaklarını da kopararak suya dalar ve 
kabaJvlar suya tatmadığı için yorularak kıyıya düşer. Yayın balığı da-
ha siyade .gece ^balığıdır. GüMüz avı sabah çok erken veya akşam geç 
"«âkit yapılmalıdır. Bu tiir avlarda makaralı olta tavsiye edilir. 

Bir çok göl ve nehirlerimizde bulunmakla beraber, Terkos, Sapan-
•ca, îznik gaîteriyle Porsuk, Sakarya ve Meriç nehirlerinde çok büyük ya-
yınlar varfır. An a,dolunun bir çok yerlerinde yayın balığına (galyanos) 
adı verilir, Adapazarı 'çevresinde de adı (çılpık) tır. 

Y a p a balığının efâ çok lezzetlidir. Kılçıksız lop ettir. Büyük parçalar 
halinde ttavası, haşlaması yapılır. Etinin yağsız yerleri şiş dahi olur. İs-
tanbul'un bir çok lokantalarında kılıç yerine ikram edilir. 

Yılan Balığı: Şekil itibariyle her ne kadar kara ve su yılanına ben-
zerse «le onlarla hiç bir akrabalığı yoktur. 

Doğduğu ve öldüğü yer Meksika Körfezidir. Yavrular üç senede an-
cak 9-10 santim olurlar. Bu devrede bir çok istihaleler geçirirler. Büyü-
yen yavrular, üç sene evvel ana ve babalarının geldikleri yola Avrupa-
ya doğru yola çıkarlar. Yol boyundaki nehirlerle denizle irtibatı olan bü-
tün göllere girerler. Bizim de bir çok nehirlerimizle denizle irtibatı olan 
kıyı göllerimizde vardır. 

Solungaç hususiyetleri sebebiyle uzun zaman karada yaşayabilirler. 
Rutubeti çok uzaktan hissederler. Bulundukları sulardan dağ aşırı göl 
ve akarsulara göç ettikleri çok görülmüştür. Yaş darı ve yaş nohut al-
tında çöreklenmeye bayılırlar. 

Sırtları boz yeşil, karınları sarılı beyazdır. Sırt ve karın yüzgeci 
yan vücudundan sonra fasılasız şekilde devam ederek kuyruğunda bir-
leşir. Balığın yarısını bir saçak gibi kuşatır. Bu sebeple hayvan kıvrıla 
kıvrıla suda rahatça yüzer. 

Boyları genellikle 1-1.5 metredir. Daha büyüklerine de rastlanır. Obur 
hayvandır. Küçük balık, kerevides, kurbağa ve su sıçanlarını yerler. 
Büyüklerinin yaban ördeklerini suyun içine çekerek yuttukları çok vaki-
dir. Balık yumurtalarına bayılırlar. 

Yılan balığının denizlerde yaşayan mığrı, mırmır, müren gibi akra-
baları varsa da deniz ürünü addedildiğinden konumuzun dışındadır. 

Yılan balığı avlamak için hususî dalyanlar vardır. Vinter ağları ve 
parakete ile yakalanır. Çok sert hayvandır. Yakalandıktan sonra iyi mu-
hafaza etmek lâzımdır, geç ölür. 

Olta ile avcılığı gece yapılır. Hayvan gündüzleri diplerdeki kovuk-
larda saklanır. Yemini geceleri arar, avcılığı düz olta ile yapılır. Oltaya 
solucan, böcek, karides gibi yemler takılır. Hayvan ışık istemez, gürül-
tüden ürker. Amatör karanlıkta çalışır. Balık önce yeme vurur, çalmma-
malıdır. Şüpheci hayvan yemi derhal kusar. Emniyet geldikten sonra da 
yemi karnına kadar yutar. O kadar ki balık yakalandıktan sonra bedeni 
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feda etmek lâzımdır, en az bir metrelik balığın karnından iğneyi çıkar-
maya imkân yoktur. Bu sebeple amatör yanında hattâ bir kaç adet ye-
dek beden taşır, zira karanlıkta beden hazırlamak zordur. 

Yılan balığının eti çok yağlıdır. Çoğunlukla fümesi yapılır. Bizde, bel-
ki yılana benzediği için, pek yenilmez. Daha çok ihraç malımızdır. 

Alabalık: Son zamanlarda alabalık hakkında bir çok yazılar yazıl-
mıştır. Balık hakkında umumî malûmat vermekle beraber biz, daha zi-
yade sportif amatörlüğünden bahsedeceğiz. 

Alabalık avcılığı, amatörü dağ tepe dolaştırır. Çam ve meşe orman-
larının yeşillikleri içinde bütün dünyasını unutturur. Amatör bu güzel 
havaya kendini o kadar kaptırır ki bütün dünya gailelerini unutur, canı 
radyo çalmak istemez. Bir kelime ile bakir sulardaki alabalık avcılığı ve 
onun tabiî neticesi 3-4 gecelik piknik amatörü mutlak bir istirahate sev-
keder. 

Alabalık tatlısu balıklarının incisi, kıraliçesidir. Tabiat sahibi ba-
lıktır. Billûr gibi temiz suları arar. Oksijene bayılır, hayatiyetini âdeta 
oksijenden sağlar. Alabalığın yaşadığı suda yüründüğü zaman amatö-
rün ayağının altından çamur kalkmaz, su bulanmaz. Bu sularda cıvık yo-
sun yoktur, hatta kurbağa bulunmaz. İşte alabalık bu kadar temiz ve 
asil bir hayvandır. 

Dağ alası, göl alası, deniz alası olarak üçe ayrılır. En makbul ala-
balık dağ alasıdır. 

Üç yaşında kâhil olur. Yumurtasını bırakmak için bulunduğu su-
yun yukarılarına, ince sulara çıkar. Bu çıkış esnasında hiç bir engel ta-
nımaz. Bulunduğu yerden zıplar, kendini üst kademedeki suya düşürür. 
Ufak şelâlelerin dökülen sularının içine girerek öylesine kuyruk vurur 
ki dökülen suyu yendikten sonra üst gölete girer ve yoluna devam eder. 

Temiz, kumluk ve çakıllık, sakin yerlere yumurtasını döker. Peşin-
den gelen erkek ala, sperması ile ilkahı tamamlar. Yavrular 5 santim ka-
dar olduktan sonra bulundukları yerlerden aşağı inerler. Bu ezeli yolcu-
luk her sene devam eder. Her nesil bu suretle vazifesini yapar. Netekim 
herhangi bir suyun sakin ve sığ yerlerinde doğan yavrular 3 sene sonra 
tekrar aynı yere gelip doğdukları yere yumurtalarını bırakacaklardır. 

Memleketimizde dağ ve göl alalarına doğrudan doğruya alabalık ve-
ya mercan denir. Deniz alası somun balığı ismiyle anılır. Bizim suları-
mızda pek bulunmaz. 

Dağ alcıst: Rakımı 1000 metreyi bulan yayla ve ormanların pınar 
sularında bulunur. Istranca ormanları, Bolu ormanları, Ege ormanları ile 
Erzurum, Kars'ın berrak sularında ve Karadenizin yayla sularında bolca 
bulunur. 

Dağ alasının bulunduğu yerler çok sarptır, Yüksek yerlerden akan 
dağ suları küçük küçük gölcükler yaparak aşağılara akarlar. Kıyıların-
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da hemen hemen rahatça olta atılcak yer pek bulunmaz. Bu şartlar al-
tında balığı avlamak bayağı maharet ister. Buralarda makaralı olta çok 
rahat çalışır. Zira en ufak bir gedikten meps fırıldığını istediği tarafa 
fırlatan amatör, yakalanan balığı gene makara vasıtasiyle rahatça çeke-
bilir. 

Suların büyücek havuzcuk yaptığı yerlerde uzun kamışlarla ve şa-
mandıralı olta ile de alabalık avlamak mümkündür. En makbul yem, so-
lucandır. 

En makbul ala, dağ alasıdır. Köpüklü sulardan bol oksijen aldığın-
dan eti hafif ve lezzetlidir. Sarıkanat ve porsiyonluk lüfer boyunda olan-
ları makbuldür. 

Göl alası : Rakımı yüksek dağ göllerinin hemen hepsinde vardır? 
Aband gölü, Mudurnu ormanlarmdaki Sünnet gölü, Yedi göller, Şarkın 
bazı krater golleriyle bir çok küçük ve soğuk göllerde bulunur. 

Avcılığı, daha çok fanyalı ağlarla ve serpme ile yapılır. Amatörler 
için en zevkli av, basit şamandıralı olta iledir. Burada da sandaldan ve 
kıyıdan makaralı oltayı tavsiye ederiz. Makaralı oltanın, düz kamışa 
faikiyetine sebep, yemliden gayrı meps ile çalışma kolaylığıdır. 

Göllerdeki alabalık avcılığında sun'î sinek yemi ile avcılık da çok 
verimlidir. Suların çok durgun ve kaim olduğu yaz aylarında suyun 
yüzündeki sineklere alabalık çok atılır. 

Deniz alası: Dağlardan dik yamaçlar yoliyle denize dökülen sular-
da bulunur. Yumurtalarını bırakmak için bu sulara girerek yukarılara 
kadar çıkar. Deniz alasının asıl vatanı Kuzey Amerikadır. Maamafih dün-
yanın bütün yarım kuzey sularında vardır. Denizlerimiz ılıman deniz 
olduğundan bizde deniz alası pek bulunmaz. 

•k 

Türkiye içsularmda çok kıymetli Alabalık türleri vardır. Vatanı-
mızın yayla iklimi taşıması bu güzel balığı her tarafa yaymıştır. Şarkın 
yüksek yaylalarından Trakyanm Vize ormanlarına kadar bütün temiz, 
soğuk pınar sularımızda mevcuttur. Asıl yenecek alabalıklar 250 gram 
ağırlığında ve 35-40 santim boyunda olanlardır. 

Alabalık çok kurnaz, o nisbette ürkek bir hayvandır. En hafif bir 
gürültü ve gölgeden ürkerek kaçar. Bir gölette 3-4 balık yakalandıktan 
sonra diğerleri yakalanan balıkların çırpınmalarından korkarak sinecek-
lerinden fazla ısrar etmemek, ancak 15-20 dakika sonra oraya tekrar 
gelmek lâzımdır. 

Müthiş bir seziye sahiptir. Yağmur yağacağını saatlerce evvel his-
sederek bulanık suların erişemiyeceği, nisbeten derin yerlere sokulur. 
Çamurlu sularla hiç başı hoş değildir. Suyun dibinden dışarıda uçan si-
neği görür ve yıldırım gibi sudan fırlayarak kapar. 
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Alabalık avına giden amatör, katiyen frapan elbise ve kasket giy-
memelidir. Haki renk elbise en muvafık renktir. Güneşi arkasına alıp 
gölgesini suya düşürmemelidir. Bulunduğu derenin yanları geçit ver-
mediği takdirde sığ kenarlardan ve suyun içinden yürümek icabettiği 
zaman akıntı yukarı çıkmalı katiyen derenin içinden aşağı inmemelidir. 
Suyun nakil olması yüzünden balık tehlikeyi haber alır. 

Alabalık bünye itibariyle lüferin bütün hususiyetlerini haizdir. En-
se ve yanaklarmdaki etten kuyruk dibinin kalınlığına kadar lüfere ben-
zer. Beyaz etli ve kılçıksız balıktır. 

Tavası, ıskarası, buğulaması, pilâkisi yapıldığı gibi ufak doğran-
mış havuç, soğan ve patatesle beraber büyük yapraklara sararak dağ-
da ateş közüne sokulup pişirilirse sebzeli kâğıt kebabı gibi nefis olur. 

Kerevides: Manyas gölü, Apolyont gölü, Sapanca gölü ve daha bir 
çok göllerimizle akarsularımızda bulunur. Âdeta ıstakozun tatlısularda 
bulunan minyatür bir ferdidir. 

Büyük kıskaçla ön kolları gelişmemiştir. İki tarafındaki sekiz aya-
ğı birer çöp gibidir. Bütün kollarının içi boştur. Yenecek kısım yelpaze 
kuyruk ile gövde arasındaki boğumlardadır. 

Tatlısu ürünlerimiz, dünyada hiç bir memlekete nasip olmayan çe-
şitli bir zenginlik taşır. Bir balık amatörünün uzak-yakm herhangi bir 
su başına gidip de eli boş dönmesine imkân yoktur. Elverir ki gittiği yer-
de hangi balığı yakalayacağını bilsin ve takımları düzgün olsun... 

Balık avı insana tabiatı sevdirir. Zihninden bütün kötü düşünceleri 
uzaklaştırır. Amatörü ruhen ve bedenen öylesine dinlendirir ki, bunu 
ancak göl göl, dere dere dolaşanlar bilir. 

Bir amatör, bulunduğu yer civarındaki av yerlerine sabah gidip 
akşam dönebildiği gibi bir kaç günlüğüne uzak yerlere de girebilir. Me-
selâ İstanbuldan Vize ormanlarına, Bolu veya Akyazı taraflarına alaba-
lığa; İznik ve Manyas göllerine turna, sazan, yayın ve kerevides avına 
gittiği zaman bir kaç gün kamp kurup avlanması lâzımdır. 

Yazın sıcak aylarında her taraf cayır cayır yanarken püfür püfür or-
manlar içinde kamp kuran amatör tabiatle o kadar haşir neşir olur ki 
gece ateş başında dinlenirken ormanın musikisi ona neler söylemez? Bir 
günlük yorgunluğun acısını arabasında veya çadırında giderirken öyle 
bir huzur içinde uyur ki ertesi gün bir kaç sene genç uyanır, buna hiç 
şüphe edilmesin. 

Sabah çayını yudumlarken veya nefis alabalıkla kahvaltısını yapar-
ken neler düşünmez? Tabiatın kudreti onu etkisine alır, felsefeye götü-
rür. Bu yolda ufak bir misal verelim: Suya fırlattığı yiyecek öteberinin 
başma bir çok yengecin üşüştüğünü görünce 1500 metre yükseklikte gör-
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düğü sırtları parlak yengeçlerin oralara nasıl geldiğine hayret eder. Ya-
radanın azameti ve kudreti önünde eğilmeyi borç bilir. 

o O o 

ALABALIKLAR 

(XI) 

Yazan : Emekli Koramiral 
Şeref Karapınar 

Tat alma hassası: 
Alabalıkların tat alma hassası bilnisbe inkişâf etmiştir. Bu hayvan-

lar yiyeceği şeyleri yenmiyecek maddelerden oldukça mükemmel tefrik 
edebilirler. Karnını doyurmakta olan bir alabalık rast geldiği herşeyi ağ-
zına alır, fakat yiyeceği şeyi tadından anlayarak yalnız onları yutar di-
ğerlerini dışarı atar. Bütün mütekâmil hayvanlarda olduğu gibi alaba-
lıkların mide muhteviyatında hiç bir gıdaî kıymeti olmayan çam yaprak-
larının bulunmasının sebebi henüz anlaşılamamıştır. Ancak lezzetinin 
yiyecek madde hissini verdiği düşünülebilir. Alabalıkların mide muhte-
viyatında ekseriya bir çok su sinek ve böceklerinin artıklarına tesadüf 
edilmektedir ki, bunlar alabalıklar için en makbul gıdadır. İyi bir ala-
balık yemi alabalığın koku ve tat alma hassalarına cazip gelecek cinsten 
olmalıdır. Çünkü balıklar gıdalarını su içinde tat alma veya koku alma 
hassalarıyle seçerler. 

Koku alma hassası : 
Alabalıkların iyi koku alma hassaları olduğu zannedilmektedir. Bur-

nunun her iki tarafında ikişer deliği vardır. Su bu deliklerden birinden 
girer müteaddit deri teşekkülâtı içinden geçerek diğerinden çıkar. Koku 
alma sinir uçları bu deri formlarının içinde bulunur. SALMON türlerinin 
çeşitli kokuları kesinlikle tefrik ettiği tesbit edilmiştir. Su içine sokulan 
bir insan elini dahi kokusundan tanımaktadırlar. Alabalıkların da SAL-
MON'lar kadar veya buna yakın koku alma hassasına malik oldukları 
kabul edilmektedir. 

Temas hassası : 
Balıklar umumiyetle bütün vücut sathına yayılmış olan sinir uçları 

vasıtasıyle her türlü teması hissederlersede bunun daha mütekâmil hay-
vanlar kadar keskin olacağı zannedilmemektedir. Buna sebep de beyin-
lerinin temas hissini süratle ve vuzuhla hissedecek kadar inkişaf etmemiş 
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olmasıdır. Balıklar oldukça ağır yaralanmalara mütehammildirler. Mese-
lâ bir iğne ile ağzından yaralanıp kurtulduktan bir müddet sonra aynı 
iğneyi tekrar yutmağa çalışırlar. İğneyi hissettikleri muhakkaktır. Fa-
kat yutmasının kendisini fazla müteessir etmediği anlaşılmaktadır. 

Teneffüs : 
Balık ağzına suyu içmek için değil teneffüs etmek için alır. Su yüz-

lerce ufak galsama liflerinin arasından geçerek başın diğer tarafındaki 
galsama yarığından dışarıya çıkar. Her galsama lifi içinde kırmızı kan 
hücrelerinin devamlı olarak aktığı birer ince damar vardır. Fevkâlade 
ince bir zar su ile kanı birbirinden ayırır. Sudaki oksijen ile kandaki kar-
bon dioksit burada mübadele olur. Alabalıklar diğer bazı balıklara na-
zaran daha fazla oksijene ihtiyaç gösterirler. Bu sebeple ancak hava 
karışımı daha iyi olan sularda yaşarlar. 

Yüzme süratler,i : 
Alabalıklar her ne kadar en süratli yüzen balıklardan değillerse de 

pek bati de yüzmezler. Vakitlerinin büyük kısmını ağır yüzerek geçirir-
ler, fakat icap ettiği zaman kısa mesafeler dahilinde pek süratli yüze-
bilirler. Muhtelif alabalık türlerinin yapılan sürat tecrübelerinde bun-
ların değişik hızla hareketettikleri görülmüştür. Bu değişiklik balığın 
büyüklüğüne, suyun hararetine ve balığın sıhhatine tabiîdir. Kabatas-
lak bir kaide olarak bir alabalığın süratini tahmin etmek için saniyede 
kadem olarak süratinin pus olarak boyuna müsavi olduğu kabul edil-
mektedir. Yani 3 pus boyundaki bir alabalık saniyede 3 kadem süratle 
ve 12 pus boyundaki bir alabalık ise saniyede 12 kadem süratle yüzebile-
ceği kabul edilmektedir. Bu sürat pek kısa mesafeler için muteberdir. 

Alabalıkların renkleri : 
Renkleri pek zengin olan GOLDEN ve EASTERN BROOK türleri 

bilhassa üreme mevsiminde değişen muhteşem renkleriyle en güzel renkli 
tropikal balıklarla mukayese edilebilirler. Bu türlerden sonra bazı göl-
lerde bulunan RAINBOW türleri gelir. Sırtları uçuk yeşil, yanları kır-
mızı, gümüşî ve beyaz olur. Dağ derelerinde bulunan RAINBOW'lar he-
men hemen siyah renkli olur karınları koyu kurşunîdir. Birçok alaba-
lıklarda siyah benekler bulunur. Bu renk siyah renk hücreleri yüzün-
den olur ve bu hücreler mikroskobik siyah renk zerreleriyle doludur. Esa-
sen kırmızı ve sarı renklerde kırmızı ve sarı renk zerreleriyle dolu hüc-
reler tarafından meydana getirilmektedirler. Alabalıklar bazı başka ba-
lıklar gibi süratle renklerini değiştirebilirler. Bu hassaları renk hücrele-
rini büzüp açmak suretiyle elde etmektedirler. Bu binlerce mini mini 
hücre genişlediği zaman hücredeki renk zerreleri dışarıya yayılır ve ba-
lık renk değiştirir. Daraldığı zaman ise eski rengine avdet eder. 



— 15 — 

Alabalıkların pulları : 
Bir çok balıklarda pullar balığın yaşını tayin eden en önemli müşir-

dir. Mikroskop ile bakılan bir balık pulunun tıpkı bir ağaç gövdesinde 
olduğu gibi birbiri üzerine dolaşan halka şeklinde birçok çizgileri ihtiva 
ettiği görülür. Büyüme yavaş olduğu takdirde bu çizgiler birbirine yakın 
olur. Büyüme süratli ise birbirinden ayrılır. Suyun kışın soğuk olduğu 
ve yiyecek gıdanın az bulunduğu zamanlarda balığın büyümesi yavaş-
lar. Bu sebeple kış mevsiminde pullar üzerindeki halka çizgiler birbirine 
yaklaşır ve bunların sayılması suretiyle balığın yaşım tayin etmek müm-
kün olur. Yumurta döken balıklar bundan sonra da büyümeğe devam 
ederler. Pul kenarında yeniden muayyen bir yan parçası teşekkül eder. 
Bu hale göre bir balık bir biyoloji uzmanı tarafından mikroskopla tet-
kik edildiği takdirde bu balığın pullarının incelenmesinden yaşını, büyü-
me süratini, ve kaç defa yumurtladığını anlamak mümkün olmaktadır. 

ALABALIKLAR HAKKINDA EN FAZLA SORULAN SUALLER: 

a) RAINBOW ile STEELHEAI) türleri arasındaki fark nedir? 
Eskidenberi alabalıkların çok çeşitleri olduğu iddia edilmiştir. Bu 

iddianın bilhassa RAINBOW alt türleri için doğru olduğu muhakkaktır. 
Herhangi bir nehrin kollarında birbirinden oldukça farklı RAINBOW tür-
lerine tesadüf edilebilir. Böylece bu türün bir çok alt türe sahip olduğu 
neticesine varılmaktadır. RAINBOW TROUT (SALMO GAİRDNERÎÎ) 
balığı ile onun en yakın alt türü olan STEELHEAD TROUT (SALMO 
GAİRDNERİİ GAİRDNERlİ) balığı arasındaki fark konusunda son 
söz henüz kesinlikle söylenmemiş olmakla beraber bu iki balık arasın-
daki başlıca farkın bunların muhaceret âdetleri üzerinde olduğu kabul 
edilmektedir. RAINBOW'lar umumiyetle bulundukları sularda kalmağa 
mütemayil tatlısu balıklarıdır. STEELHEAD'ler ise derelerde yumur-
tadan çıktıktan sonra ikinci sene içinde denize hicret ederler. İki sene 
denizde adamakıllı beslenerek büyüdükten sonra yumurta dökmek üzere 
tekrar kendi doğdukları tatlısulara dönerler. Bu özellikleri ile STEEL-
HEAD ler TROUT lardan ziyade SALMON lara benzemektedirler. An-
cak SALMON lardan farklı olarak yumurtladıktan sonra ölmezler ve 
tekrar denize dönerek hayatlarında bir iki defa daha üreme faaliyetini 
tekrarlarlar. 

RAINBOW'lar ile STEELHEAD'lerin anatomileri ve renkleri üze-
rinde de ufak tefek farklar vardır ve tecrübeli bir göz derede iki balığı 
yanyana gördüğü zaman bu farkları tefrik edebilir. 

b) Bazı alabalıkların eti neden kırmızıdır? 
Alabalık etinin rengi doğrudan doğruya beslendiği gıda ile alâkalı-

dır. Sun'î üretme istasyonlarındaki RAiNBOW'lar daima beyaz etli olur-
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lar. Çünkü burada verilen besinler alabalık etine kırmızı renk veren pig-
manlardan mahrumdur. Balıklar, içinde kırmızı COPEPOD'lar, SCUD'lar 
veya tatlısu krüstaselerinin bulunduğu göllere salıverilirse zamanla et-
leri kırmızı olur. Bâzı alabalıklar su sathında yüzen sinek ve böceklerle 
beslenmeği çok severler. Veya pigman yağının bulunmadığı diğer göl 
hayvanlarıyle beslenirler. Bunların eti daima beyaz kalır. Kırmızı etli 
alabalığın yumurtası koyu bir SALMON kırmızısı renginde olur. Krem 
sarısı renkli yumurtalar ise beyaz etli alabalıklara aittir. Kırmızı etli ala-
balık etinin lezzeti beyaz etli alabalıklardan daha makbuldür. 

c) Üretme istasyonundan salıverilen alabalıkların kaçı avlanır? 
Bu suale kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Bâzı istasyon-

lardan bırakılan FÎNGERLİNG'lerin hiç birisi avlanamadığı halde bazı-
larında yüzde 98 nisbetinde avlandığı görülmüştür. Umumiyetle üret-
me istasyonlarından serbest hayata salıverilen FÎNGERLİNG'lerin yüz-
de 5-10 nisbetinde miktarı bir yıl içinde olta balıkçıları tarafından av-
landığı kabul edilmelidir. Geriye kalanların tamamı 4-5 sene içinde tüke-
tilir. Bu müddet zarfında bu hayvanların çoğu esasen yırtıcı balıklara 
yem olmak vesaire gibi sebeplerle imha edilmektedirler. FÎNGERLİNG 
safhasında bunların ölüm nisbeti yüksektir. Büyüdükçe bu nisbet azalır. 
Bir alabalık avlanacak büyüklüğe (asgarî 8 pus) ulaştığı zaman bunun 
dış tesirlerle ölüm nisbeti azalmaktadır. Ve bunların yüzde 50 kadarı av-
cıların eline düşer. Ufak dere ve göllerde ise yüzde 85 nisbetinde avla-
nırlar. 

(Devanı edecek) 
o O o — 

MÜREKKEP BALIKLARI 

Sıtkı ÜNER 

Hayvanlar âleminin Yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin (Cephalo-
poda) Kafadan Bacaklılar sınıfından olan mürekkep balıkları ılık ve sı-
cak denizlerde yaşar. Balıklar gibi solungaçlarla teneffüs eder. 

Başlıca cinsleri Supya (Sepia), Kalamarya, Ahtapot ve Argonot'tur. 
Diğer bir cinsi de; ünlü romancı Jules Verne (Jül Vern) nin Deniz Altın-
da 20 Bin Fersah romanına ilham kaynağı olan Denizaltının ve ona iza-
feten birinci atom denizaltısmın isim babası (Notililüs) bilim adı = Na-
utilus Pompiluus'tür. 

Supya, Kalamarya, Ahtapot'un üstlerinde kabuk olmadığı halde Ar-
ganot ve Notilüs'ün vücudünün bir kısmı helezonî kabukla kaplıdır. 
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Supya, Kalamarya 25-30 santim boyunda olup renkleri beyaz fakat 
donuk şeffaf, sırtı acık esmerdir. Başlarında ikisi uzun, sekizi kısa ol-
mak üzere 10 tane bacak vardır. Bu sebeple Dekopoda ( = Onay ak) ola-
rak isimlendirilir. Bacaklarında vanduzlar bulunur. Uzun olan iki çift 
ayak, avım yakalamaya, diğer sekizi ağzına götürmeye yarar. Başının 
her iki yanında iri gözleri yerleşmiştir. Vucudü elips şeklindedir. Ancak 
baş tarafı ayaklarının biçimi dolayısiyle yaprakları açılmış bir çiçeği an-
dırır. 

Gövdesinin iki yanında yüzgeç vazifesi gören organlar bulunur. Man-
to (=derisi) vücudüne yapışık olmakla beraber, karnı ile başının ara-
sında bir açıklık bırakır. Bu açıklık huni şeklindedir. Huninin dar ta-
rafı başının, geniş tarafı karın kısmına isabet eder. Mürekkep balığı 
bu boşluğu su ile doldurur. Mesafe katetmek veya tehlike anında bir fü-
zenin yaptığı gaz tazyiki gibi., vücudünü sıkıştırıp bu suyu fışkırtmak su-
retiyle geri geri harekete geçer. 

Mürekkep balığı ismini, mürekkep taşıyan kesesinden almıştır. Bu 
organ bir kanal vasıtasıyle anüsünün gerisinde son barsağa merbuttur. 
Düşmanlariyle karşılaşınca, kesesindeki mürekkebini bir hortum gibi 
fışkırtarak etrafındaki suyu bulandırır. Bir nevi sis perdesi meydana 
getirip hayatını kurtarır. 

Üreme mevsimi İlkbahardır. Üremeleri eşeylidir. Diğer deyimiyle 
döllenme vücut içinde olur. Cinsî münasebetleri denizlerde ve karalarda 
yaşayan memeli hayvanlarda görülmeyecek eşkâlde saatlerce uzun sürer. 
Çiftleşmeleri şöyle olur. Erkek ve dişi başbaşa gelirler. On adet ayakla-
riyle birbirlerine sarılırlar. Üç beş saat bu vaziyette kalarak döllenme ya-
parlar. 

Dişi balık döllenen ve üzüm salkımı şeklinde olan yumurtasını, yo-
sunlar veya muhafazalı taşlıklar arasına döker. Yavrular korunmaya ih-
tiyaç göstermeden inkişaf ederler. 

Mürekkep balıklarının özelliklerinden biri de iki kalpli olmasıdır. 
Solungaçları manto boşluğuna yerleşmiş olup bir çiftir. Sırt tarafında ve 
manto altında, Deniz Peksimeti veya Supya Kemiği denilen el biçiminde 
bir uzvu vardır. Bu uzuv, yumuşak olan mürekkep balığına bir destek 
veya bir nevi iskelet vazifesi görür. Supya Kemiği eskiden oltacılar ta-
rafından zoka kalıbı ve kuyumcular da zînet eşyası kalıbı olarak kulla-
nılırdı. 

Mürekkep Balığının ağzı bacaklarının ortasmdadır. Çeneleri papağan 
gagasına benzer. Vanduzlu ayakları vasıtasıyle yakaladığı avını ağzına 
götürür. Sonra midesine indirir. Gıdasını az hareketli olan balıklar ve 
planktonlar teşkil eder. 

Sularımızda, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara'da yaşarlar. Boğaz-
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da ve Karadenizde nadiren tesadüf edilir. Okyanuslarda bir metre boyun-
da olan türleri vardır. 

Fanyalı ağlarla, manyat ağlariyle ve trollerle avlanır. Sığ sularda, 
cinsî münasebetleri esnasında zıpkınla yakalamak mümkündür. Oltaya 
atlamaz. Eti lezzetlidir. 

NOTİLÜS (NAUTİLÜS POMPİLUUS) 
Okyanusların çok derin sularında yaşar. Mürekkep balıklarından far-

kı, iki çift solungaçlara ve ayrıca porselen gibi set ve salyangoz gibi he-
lezonî kabuk taşımasından ileri gelir. Jeolojik devirlerdenberi nesilleri 
devam etmektedir. Bununla beraber boyu mürekkep balıkları kadar 
ufaktır. En büyükleri 30 santim kadardır. 

ARGONOT 
Mürekkep balıklarının sekiz ayaklılar (=Oktopoda) takımındandır. 

Bunların da boyu 25 - 30 santimdir. Özelliği, dişilerinin kabuklu, erkek-
lerinin de kabuksuz olmasıdır. Bununla beraber dişilerdeki kabuk, on-
ları muhafazaya yaramaz. Sadece yumurtalarını muhafazaya yarar. Pe-
lâjik (orta sularda) yaşarlar. Satıh suları sakin olduğu zamanlarda di-
şilerin arasıra su seviyesine çıkıp, kabuğunu ve ayaklarının beş tane-
sini yelken, üç tanesini de, dengesini sağlamak üzere, kürek gibi kulla-
narak küçük bir yelkenli gibi gezdiği görülür. Erkekleri kabuklu olma-
dıklarından dişilerini, dışarıdan görülmeyecek durumda takıb ederler. 
Üremeleri supyeler gibidir. Daha ziyade planktonlarla geçinir. 

AHTAPOT 
Mürekkep balıklarının sekiz ayaklılar (=Oktopoda) takımındandır. 

o O o 

AKDENİZ BALIKÇILIK GENEL KONSEYİNİN 
SON TOPLANTISI HAKKINDA 

(Kısım 5) 

Şadaıı BARLAS 

III — Tatlı, acı ve lıypersalin sularda balıkçılık Özel Çalışma Grubunun 
raporu, teklifleri ve aluımış olan kararlar: 

Özel Çalışma Grubu; tatlı, acı ve hypersalin sularda balıkçılık hak-
kında sunulmuş olan tebliğleri incelemiş ve hangilerinin Akdeniz Balık-
çılık Genel Konseyinin «Studies and Reviews» adlı yayınında veyahut 
başka bir yayında çıkarılmasının gerektiğini Yayım Komitesinin kararı-
na bırakmıştır. 
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Balık, yumuşakça ve kabuklu deııiz hayvanlarının avcılığı ve yetiş-
tirilmesi gayesiyle kıyı lagunaları ile acı ve hypersalin sulardan fayda-
lanmanın bölge için özel bir önemi haiz olduğu kabul edilmiştir. 

Özel Çalışma Grubu; Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi icra Komi-
tesinin kabul etmiş olduğu ve Konsey genel kurulunca onaylanmış olan 
genel tavsiyeyi gözönünde tutarak aşağıdaki kararı Konseye arz et-
miştir : 

3/67 sayılı Karar 

Özel Çalışma Grubu, 

Avrupa tatlı sularında balıkçılık ve balık yetiştiriciliği ile iştigal edecek 
en ehliyetli FAO kuruluşunun Avrupa Dahili Sular Balıkçılık İstişare 
Komisyonu olduğunu kabul ederek ve 

Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Üyesi dokuz ulusun Avrupa Dahili Su-
lar Balıkçılık İstişare Komisyonu üyesi olmadığını fakat bu ulusların iç 
sular balıkçılığının Avrupada hâkim iklimsel ve faunasal koşullardan 
farklı koşulların etkisinde bulunduğunu kayd ederek 

Avrupa Dahili Sular Balıkçılık İstişare Komisyonunun faaliyetleri ile 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin iç sular balıkçılık faaliyetleri ara-
sında tedahülü önlemek maksadiyle Konsey faaliyetlerinin Akdeniz böl-
gesindeki acı ve hypersalin sularda balıkçılık problemleri ile Komisyon 
üyesi olmayan Konsey Üyesi Devletlerdeki iç sular balıkçılık problem-
lerine inhisar etmesini teklif eder; 

Aşağıdaki işlerin yapılması maksadiyle acı ve hypersalin sularda balık-
çılığın halihazır durumunun tesbitine mütedair bir çalışma programı-
nın gerçekleştirilmesi için tatlı, acı ve hypersalin sularda balıkçılıkla il-
gili bir Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi çalışma grubunun kurulmasını 
tavsiye eder: 

— Muahhar araştırmalar gerektiren problemleri tayin etmek 
— Acı ve hypersalin sulardaki kaynakları azamî derecede işletmek 

gayesiyle ulusal veya uluslararası seviyede bir hareketi teşvik 
etmek 

Özel Çalışma Grubu 

Ayrıca Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi ve Avrupa Dahili Sular Ba-
lıkçılık İstişare Komisyonu arasındaki irtibatı sekreterlikleri seviyesin-
de sağlamak suretiyle, ortak çıkarı bulunan problemlerde iki kuruluşun 
işbirliğinin güçlendirilmesini teklif eder, 
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Avrupa Dahilî Sular Balıkçılık İstişare Komisyonu Üyesi olmayan Ak-
deniz Balıkçılık Genel Konseyi Üyesi Devletlerin Komisyonun toplantı-
larında, alt komisyonlarında, çalışma gruplarında ve özel toplantıların-
da gözlemcilerle temsil edilmeleri hususunda bu Devletleri davet etme-
sini ve Komisyonun dokümantasyonundan faydalanmalarının sağlanma-
sını Komisyondan rica eder; 

Ayrıca Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi İcra Komitesinin Roma'da 9-11 
Ocak 1967 tarihlerinde yapmış olduğu 36 ncı toplantısında ittihaz edilen 
kararı inceledikten sonra, Avrupa Dahilî Sular Balıkçılık İstişare Ko-
misyonu Sekretaryalık hizmetlerini ifa eden FAO Balıkçılık Dairesinin, 
çalışma grubunun teknik sekretaryalık hizmetlerini de yapması arzusunu 
izhar eder. 

Özel Çalışma Grubu Üyeleri; balıkların özellikle kefal (Mugil sp.), 
çipura (Sparus sp.) ve dil balıklarının sun'î üremesi ve yetiştirilmesi 
problemleri ile genel olarak yumuşakçaların kültürü problemlerinin öne-
mi hususunda müttefik bulunduklarından, grup bu problemlerin çalışma 
grubunca faaliyet programını hazırlarken nazarı dikkate alınmasını tav-
siye eder. 

Keza tatlı, acı ve hypersalin sularda balıkçılıkla ilgili Akdeniz Ba-
lıkçılık Genel Konseyi çalışma grubunun faaliyetlerini kolaylaştırmak 
maksadiyle, FAO nun yardımiyle, aşağıdaki envanteri hazırlamasının lâ-
zımgeldiği kararlaştırılmıştır. 

— Akdeniz bölgesindeki acı ve hypersalin sular problemleri üze-
rinde çalışan teşekküller, enstitüler ve araştırıcılar 

— İzlenen araştırmaları nev'i 
— Diğer teşekküller, enstitüler ve araştırıcılardan beklenen yar-

dım veya işbirliğinin tipi ve vüs'atı 
— Teklif edilen yardımın tipi ve vüs'atı 

IV — Balık ve av ürünlerinin sarf şekilleri ve ¡ta/arlaııması Özel Ça-
lışma Grubunun raporu, teklifleri ve alınmış olan Kararlar 

Özel Çalışma Grubu, Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Doku-
zuncu toplantısına balık ve av ürünlerinin sarf şekilleri ve pazarlanması 
konusunda sunulmuş olan tebliğleri ve Madrit'de 1967 Eylül ayında top-
lanmış olan balığın dondurulması ve ışmlandırılması için FAO teknik 
Konferansında müzakere edilmiş konuları özetleyen balığın dondurul-
masının özel problemlerine ait bir raporu incelemiştir. 

Özel Çalışma Grubu şu hususlar üzerinde isar etmiştir: balığın sarf 
şekilleri hakkında mevcut teknik datalardan çoğu morina ve soğuk su-
lardaki diğer balık türlerine aittir, halbuki sıcak sulardaki balıklar hak-
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kında hemen hemen bilgi yoktur; masraflara ait datalar mevcut değil-
dir; tüketicilerin yeni av ürünlerine kargı reaksiyonları üzerinde daha 
fazla sayıda etüdlere olan ihtiyaç. 

Özel Çalışma Grubu, Akdeniz bölgesi memleketlerden çoğunun ba-
lık manipülasyonu, taze ve dondurulmuş balık dağıtımı ve yurd içi böl-
gelerde pazarlamanın geliştirilmesi hakkında teknik ve ekonomik ma-
lûmat ve datalara acil ihtiyaçları bulunduğunu kaydetmiştir. Üretim ve 
dağıtımın (karaya çıkarılan balıklar, işleme ve satış tesisleri) tama-
mını plânlaştırmak ve örgütlemek için bu alanda malûmat ve datalar el-
de etmek lâzımdır. Ayrıca bu malûmat balığın manipülasyonuna, işlen-
mesine ve pazarlanmasına müteallik uygulama kodlarının, tüzüklerin ve 
kanunların hazırlanmasına imkân verecektir. 

Diğer yönden bâzı Akdeniz memleketleri için büyük bir önem arz 
eden yılan balığı, sazan ve kefal tütsüleme tekniklerini incelemenin lâ-
zımgeldiği düşünülmüştür. 

Özel Çalışma Grubu, Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin bu malû-
matı derleyecek en iyi organ olduğunu kabul etmiştir ve Konseyin ona-
yına sunulmuş olan aşağıdaki kararı almıştır: 

5/67 sayısı Karar 

Balık ve av ürünlerinin sarf şekilleri ve pazarlanması ile ilgili Akde-
niz Balıkçılık Genel Konseyi çalışma grubu, ana hatları yukarıda yazılı 
raporda özetlenen çalışma programını, aşağıdaki konulara öncelik ve-
rilmek suretiyle, iyi bir sonuca isal etmek için kurulmuştur: 

(i) Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Onuncu toplantısından önce, 
muhtelif Üye Devletlerde küçük balıkçı gemilerinde, tutulduğu andan 
karaya çıkarıldığına kadar, balığın manipülasyonu ve muhafazası me-
todları üzerinde yapılacak etüdler. 

Bu etüdler balığın buzda ve soğutulmuş deniz suyunda muhafazası 
hakkında mukayeseli teknik ve ekonomik datalar vermeyi istihdaf ede-
ceklerdir. 

(ii) Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Onuncu Toplantısına kadar 
aşağıdaki konularda araştırma ve malûmat derlenmesi: 

a) Akdeniz memleketlerinde taze ve dondurulmuş balık dağıtımını 
kolaylaştıran vasıtalar 

b) Bunların bu bölgede dağıtım masrafları 
c) Taze ve dondurulmuş balık dağıtımına müteallik tüzük ve ka-

nunlar 
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(iii) Tüketicilerin alışkanlıkları ve yeni av ürünlerine karşı reaksiyon-
ları üzerinde etüdler. 

(iv) Muhtelif memleketlerde kullanılan yılan balığı, sazan ve kefal tüt-
süleme teknikleri üzerinde bir etüd. 

(v) Üye Devletlerde balığın sarf şekillerinin teknolojik ve/veya ekono-
mik veçheleriyle iştigal eden enstitü ve laboratuvarlarm bir listesinin 
ihzarı. 

0 O 0 

İÇ HABERLER 

* Et ve Balık Kurumunun Samsun bölgesinde trol av faaliyetle-
rinde bulunan 83 gros tonluk «Yunus» av gemisi 5 mayıs 1969 günü böl-
geden ayrılarak 9 mayıs 1969 da İstanbul'a varmıştır. 

* Et ve Balık Kurumu araştırma programı gereğince Batı Kara-
denizde midye yataklarının tesbiti ve miktarlarının tayini gayesiyle 41 
gros tonluk «Pisi» av gemisiyle 5-10 mayıs 1969 tarihleri arasında ça-
lışmalarda bulunmuştur. 

Karaburun ile Ağva arasındaki sahalarda muhtelif derinliklerde 
çift algarna kullanılarak midye çıkarılmış, miktarlar tesbit edilmiştir. 
Bu çalışmalara Dz. K. K. Seyir ve Hidrografi Dairesinden bir eleman da 
katılmıştır. 

Çalışmalar sırasında hasat edilmiş olan 1.2 ton midye Kurumun İs-
tanbul'daki (Zeytinburnu) Et Kombinasında un yapılmıştır. 

* Et ve Balık Kurumu Marmara denizinin Tuzla ve Adalar bölge-
lerinde ışıkla balık avcılığı denemelerinde bulunmak üzere 83 gros tonluk 
«Yunus» ve 21 gros tonluk «Turna» av gemileriyle 14.5.1969 günü bir sefer 
düzenlemiştir. 

Bu bölgelerde yapılan ışık avcılığında İtalyan menşeli filamanlı su 
altı ve su üstü lâmbalar kullanılarak balıkların ışığa karşı davranışları 
incelenmiştir, avlanan balıklardan hâkim türler üzerinde biometrik ça-
lışmalar yapılmıştır, bölgelerin muhtelif derinliklerinin ısısı ve suyun ışı-
ğı geçirgenlik derecesi tesbit edilmiştir. 

26 Mayıs 1969 sabahına kadar devam eden bu faaliyetler sırasında 
toplam 1.7 ton çeşitli balık tutulmuştur. Balıklar İstanbul balıkhanesin-
de satılmıştır. 
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* Et ve Balık Kurumu 14-20 Mayıs 1969 tarihlerinde Karadenizin 
Kilyos civarında 83 gros tonluk «Sazan», 41 gros tonluk «Pisi» av gemi-
leri ve 15 gros tonluk arama gemisi «Bulur» ile 15.598 kilogram kofana 
ve 6 çift torik tutmuştur. Balıklar İstanbul Balıkhanesinde satılmıştır. 

* Et ve Balık Kurumu 21 Mayıs 1969'dan itibaren yukardaki pa-
ragrafta bildirlen gemilerle Marmara denizinde balık aramalarında bu-
lunmuştur. Aramalar sırasında 7 çift palamut, 339 çift torik ve 2.8 ton 
kofana tutulmuştur. Aramalar 31 Mayıs 1969 tarihine kadar devam et-
miştir. Tutulan balıklar İstanbul Balıkhanesinde satılmıştır. 

-k Et ve Balık Kurumu frigorifik taşıma gemileriyle Mayıs 1969 
ayında toplam navlun bedeli 103.014 lira olan 374.8 ton çeşitli yiyecek 
maddeleri taşımıştır. Bu rakkamm 357.4 tonu yabancı limanlar arasında, 
mütebakisi memleket limanları arasında taşınmıştır. 

* Et ve Balık Kurumu balık unu üretiminde ham madde olarak kul-
lanılmak üzere Mayıs 1969 ayında İstanbul piyasasından 15.5 ton çeşit-
li balık alımında bulunmuş, 3.6 ton balık unu imal etmiş ve Trabzon ma-
mulü 0.2 ton balık unu satmıştır. 

* Et ve Balık Kurumu Soğuk depolarında Nisan 1969 ayında 58.6 
tonu soğutulmuş, 75.2 tonu dondurulmuş olarak bütün halinde toplam 
133.8 ton çeşitli deniz ve tatlısu balıkları ile kabuklu deniz hayvanları 
muhafazaya alınmıştır. Donmuş muhafazaya alman ürünlerden 2.1 tonu 
karidestir. 

* Et ve Balık Kurumu Soğuk Depolarında Nisan 1969 da 1033 ton 
buz imal edilmiştir ve 927 ton buz satılmıştır. 

* İlgili çevrelerce verilen bilgiye göre, Ankara Anlaşmasına ek 1 
No.lu Protokolün 6 ncı maddesi ile ilgili Ortaklık Konseyi Kararının üye 
devletler tarafından tatbikine müteallik 8 Aralık 1967 tarihli ve 67/756 
CEE işaretli Avrupa Toplulukları Konseyi Kararının su ürünlerine mü-
tedair 1 nci maddesi şumulüne giren «Alt pozisyon »lar aşağıdaki cetvel-
lerde belirtildiği şekilde değişikliğe uğramıştır. Cetvellerin tetkikinden 
de anlaşılacağı üzere Toplulukça memleketimize sürüm kolaylığı tanın-
mış bulunan deniz ürünlerinden Uskumru ve Ton balığı pozisyonları ha-
riç diğerlerini kapsamına alan alt pozisyonların ayrıca tâli pozisyonlara 
bölünmek suretiyle maddelerin daha fazla açıklıkla tayini mümkün ola-
caktır. 

67 766 CEE sayı ve işaretli Konsey Kararının 1 inci maddesindeki 
ürünlere müteallik olup 1 temmuz 1968 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiş bulunan yeni nomaııklatür 
— I — 

a) ex 03. 01 B I a) Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, bütün başı 
kesilmiş veya dilinmiş, Uskumru 
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b) 03. 0 1 B I d) Ançuvez hariç, taze, soğutulmuş veya dondurul-
muş bütün, başı kesilmiş veya dilinmiş köpek 
balığı, «Sebastes» (Sebaster marinus), dilbalığı 

ve diğer deniz balıkları 

— II — 

a) 03. 01 B I b) Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş bütün, başı 
kesilmiş veya dilinmiş palamut, ton balığı (1) 

b) 03. 03 A I Makassız ıstakoz 
03. 03 A II Makaslı ıstakoz 

O 03. 03 A m Yengeç ve küçük karides 
03. 03 A I V Büyük karides 

d) 03. 03 B IV Kalamarya 
ex 03.03 B V Supye ve ahtapot 

(1) Bu alt pozisyon, diğerleri meyamnda, Thynnus, Pelamis (pelamides) ile Torik 
ve Orkinos cinslerini de ihtiva eder. 

67/756/CEE sayı ve işaretli Konsey Kararının 1 inci madde-
sindeki Alt Pozisyonlara müteallik eski ııomanklatür 

a) ex 03 01 B I a) Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, bütün, başı ke-
silmiş veya dilinmiş uskumru 

b) ex 03 01 B I c) Ancuvez hariç, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, 
bütün, başı kesilmiş veya dilinmiş diğer deniz balıkları 

a) ex03 0 1 B I b) Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, bütün, başı ke-
silmiş veya dilinmiş palamut balığı (1) 

b) 03.03 A 1 Makaslı ve makazsız İstakoz 
c) 03.03 A I I Yengeç, büyük ve küçük karides 
d) ex 03 03 B III b) Mürekkep balıkları ve ahtapot 
(1) Bu alt pozisyon, diğerleri meyamnda, Thynnus, Pelamides) ile Torik ve Orkinos 

cinslerini de ihtiva eder. 

DIŞ HABERLER 

FAO 
* Verilen bilgiye göre balığın manipülasyonu, işlenmesi ve dağıtı-

mı ile ilgili Uygulama Kodlarının bitirilmesine müteallik işler ilerlemiştir. 
Mart 1969 da toplanmış olan bir FAO Komitesi ilk çalışmalara isti-

naden ve H.V. Demspeyin (Kanada) başkanlığında söz konusu Kodları 
bitirmiştir. 

Yeni Kodlar taze, dondurulmuş ve konserve yapılmış balığı kapsa-
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maktadır. Taze balık Kodu balığın gemide manipülasyonu, geminin ihti-
yaçları dahil balığın karada manipülasyonunu öngörmektedir. 

Dondurulmuş balık Kodu balığın gemide ve karada dondurulması-
nı, depolanmasını, buzlanmasını, ambalajlanmasını, çözülmesini, taşın-
masını, dağıtımım ve perakende ticaretini öngörmektedir. 

Konserve yapılmış balık Kodu fabrika kolaylıklarını, çalışma ihtiyaç-
larını, ham maddeyi, ürünün hazırlanmasını, konserve ameliyelerini ve 
depolamayı öngörmektedir. 

Dondurulmuş ve konserve yapılmış balıklara müteallik Kodlar, tet-
kik edilmek üzere FAO Üyesi memleketlere sunulmuştur. Bitirilince bel-
geler hem FAO ve hemde Gıda Kodeksi Komisyonu tarafından yayım-
lanacaktır. 

•k Orkinosun, çok miktarda avlandığı Atlas Okyanusunda avcılığı-
nın düzenlenmesine dair milletlerarası bir anlaşma, yedinci memleket 
olarak îspanya tarafından tasdiki üzerine, 21 mart 1969 tarihinde 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Atlantik thonidae'lerinin muhafazasına mütedair milletlerarası Söz-
leşme FAO nun himayesi altında Mayıs 1966 da Brezilya'nın Rio de Ja-
neiro şehrinde kaleme alınmıştı. O tarihten beri Sözleşmeye Amerika Bir-
leşik Devletleri, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransa, Japonya ve 
Kanada katılmıştır. İspanya'nın katılmasiyle ülkelerin sayısı yediyi bul-
duğundan Sözleşme otomatik olarak yürürlüğe girmektedir. 

Söz konusu tasdik ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği, İspanya hükü-
metinden tasdik belgeleri alınır alınmaz, FAO merkezinde ilân edilmiş-
tir. Tasdik belgesi İspanya Büyükelçisi Don Alfredo Sanchez Bella ta-
rafından FAO Genel Müdür Yardımcısı Oris Wells'e sunulmuştur. FAO 
Balıkçılık Dairesi sorumlusu FAO Müdür Muavini Roy I. Jackson sere-
monide hazır bulunmuştur. Belge FAO ya tevdi edilmiş ve Birleşmiş Mil-
letler Üyesi memleketlerin veya bu memleketlerin mütehassıs müessese-
lerinin iltihakına açık bulunmaktadır. Belge on yedi ulusun (Arjantin, 
Birleşik Amerika Devletleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Danimarka, Fran-
sa, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya, Japonya, Kanada, Kongo Cum-
huriyeti, Kore Cumhuriyeti, Küba, Portekiz, Senegal, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Uruguvay, Venezuela) talebi üzerine Rio de Ja-
neiro'da kaleme alınmıştır. 

Roy I. Jackson anlaşmanın yürürlüğe girmesini selâmlamış ve şöyle 
demiştir: 

«Sözleşme, rezervaları korumak ve idame ettirmek maksadiyle At-
lantikte thonidae'lerm avını düzenlemekle mükellef olacak bir komisyo-
nun kurulmasını öngermektedir. Araştırmalar ve tavsiyeler yapmaya 
yetkili olacak komisyona, bir konsey, eksperler grupları ve FAO yardım 
edecektir.» 



Thonidae'ler avı son yıllarda Atlantikte çok artmış bulunmaktadır. 
Avcılığın şiddetli olmasına rağmen avlar hissedilir derecede artış kay-
detmemiştir. Sarı kanat orkinosuna gelince, avlar 1964 yılında yaklaşık 
68.000 metrik tondan 1966 da 60.000 tona gerilemiştir. Geçen yıl Flori-
da'nm Miami şehrinde yapılmış olan FAO balıkçılık eksperleri toplan-
tısı, rezervalarm, heyeti umumiyesinde çok olmakla beraber, aşırı dere-
cede işletilmesini önlemek için nezarette bulundurulmasının gerektiğini 
bildirmiştir. 

-Ar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Kanadanm Atlantik 
üzerindeki Halifaks şehrinde 15-25 Temmuz 1969 tarihleri arasında Ba-
lık Muayenesi ve Kalite Kontrolü mevzuunda bir Konferans düzenleye-
cektir. Konferansın başlıca hedefi bu konuda dünya üzerinde uygulan-
makta olan işlem ve usullerde ortak bir anlaşmaya erişmektir. Öğrenil-
diğine göre Konferans tarafından üç çalışma grubu kurulacaktır. 

Birinci grup; terim ve terminolojinlerin tarifleriyle iştigal edecek-
tir. Tavsiye edilecek tarifleri ihtiva edecek bir belge hazırlanacaktır. 

İkinci grup; umumî malûmat olmak üzere kontrol programlarını ga-
ye edinecektir. Programlar tüketicinin sıhhatini korumak, yalan ve dola-
nı önlemek ve iyi kaliteyi emniyet altına almak için tesis edilecektir. 

Üçüncü grup; taze ve dondurulmuş balık kalitesine ait olmak üzere 
objektif bir indeks olarak; trymothylamin'den faydalanma hususunu araş-
tıracaktır. 

Söz konusu Konferansa memleketimiz de katılacaktır. 

Yunanistan 
-A Yunanistan'da neşredilen «Halieia» dergisince, 1969 Şubatında 

mevcut rakkamlara istinaden yayımlanan bir istatistiğe göre bu mem-
leket 1967 deki 102.317 tona mukabil 1968 de % 9.5 fazlasıyle 112.000 
ton balık üretiminde bulunmuştur. Bu artışın sebebi kıyı balıkçılığı, iç 
sular balıkçılığı, Akdeniz balıkçılığı ve daha az ölçüde olarak Okyanus 
balıkçılığı ve açık deniz balıkçılığıdır. 

1968 üretiminin dağılımı şöyledir: Okyanus balıkçılığı 34.430 ton, 
bir evvelki yıla nazaran % 8,1 artış (31.317) ; Akdeniz balıkçılığı 4.500 
ton, bir evvelki yıla nazaran % 12.5 artış (4.000 ton) ; açık deniz balık-
çılığı 45.000 ton, bir evvelki yıla nazaran % 7.1 artış (42.000 ton) ; kıyı 
balıkçılığı 16,000 ton, bir evvelki yıla nazaran % 14.3 artış (14.000 ton) ; 
iç sular balıkçılığı 12.000 ton, bir evvelki yıla nazaran % 14.2 artış (% 
14.3). 

Kıyı balıkçılığı üretimindeki artış (% 14.3) en yükseğidir fakat bu 
üretim 1967 yılında % 5 bir gerileme göstermiştir. Ayniyle iç sularda ba-
lık üretimi % 14.2 i artış kaydetmiştir. Sonra % 12.5 bir artış ile Akdeniz 
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balıkçılığı gelmekte; bunu % 8.1 bir artışla Okyanus balıkçılığı ve % 7.1 
bir artışla açık deniz balıkçılığı izlemektedir. 

Ortalama fiatta % 16.7 bir düşüş kadetmiş olan açık deniz balıkçı-
lığından elde edilen balık hariç balığın ortalama fiatmda artış olmuştur. 
Şu hususu kaydetmek gerekir ki, Hükümet tarafından 21 Nisan 1967 
seviyesinde tesbit edilmiş asgarî fiatlarda değişiklik olmamıştır. Orta-
lama fiatların yükselişine sebep, en düşük fiatlarm yükselişidir fakat 
azamî fiatlara erişilmemiştir. 

Derin dondurulmuş balığın ortalama fiatı kilogramda yaklaşık 70 
kuruş yâni % 20.9 artmıştır. 

Akdenizde avlanan balığın ortalama fiatmda % 14.3 bir artış olmuş-
tur. Yalnız açık deniz avcılığından elde edilen balığın ortalama fiatı ki-
logramda yaklaşık 350 kuruştan yaklaşık 297 kuruşa düşerek % 16.7 ge-
rilemiştir. 

Açık deniz balıkçılığmdaki üretim en az artışı göstermiş üretim ol-
duğundan bu avcılık tehdit edilmekte gibi görünmektedir. 

Kıyı balıkçılığından elde edilen balığın ortalama fiatı, % 18 bir ar-
tış kaydetmiştir. 
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Okulsuz köylere okul yaptıran banka 

ŞEKERBANK 

Sadece tasarruf ettiği defter bedelleriyle bu 
sene de Mandıra, Anasultan, Güveçdere, Akköy, 
Gökdere köylerine beş yeni okul yaptıran banka 

ŞEKERBANK 

Ayrıca mudilerine 1,550,000.— TL. ikramiye 
dağıtan banka 

ŞEKERBANK 

EBK 31/1969 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI 
paranızın... istikbalinizin emniyetidir 

... — — — — t — — — 

EBK 32/1969 



Vita'nızı 
şimdi 
5 kg.Iık 
kutularda 
alınız... 

V i t a ' n ı n 5 kg.I ık k u t u l a r ı k o l a y l ı ğ ı n ı z için d ü ş ü n ü l m ü ş t ü r . 

• plastik kapak Vita'nızı taptaze olarak muhafaza 

e d e r . 

* Madenî kulp taşımayı kolaylaştırır. 

E v e t V i t a ' n ı z ı 5 kg. I ık k u t u l a r d a a l m a k t a i s t i f â d e n i z v a r d ı r . 

V i t a y e m e ğ i n lezze t i , m i d e n i n dos tu . 
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BAŞAK 
SİGORTA A.Ş. 

Tiirkiyede Sermayesi ve Teşkilâtı En Büyük Sigorta Şirketi 

YANGIN — NAKLİYAT — HAYAT — KASKO — TRAFİK 
FERDÎ VE KOLLEKTİF KAZA — HIRSIZLIK 

CAM KIRILMASI — UMUMİ MES'ULÎYET 
S İ G O R T A L A R I 

Çabuk İş — Kolay ödeuıe 

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

TURİZM BANKASI 

Telefon: 47 12 56 - 47 12 57 - 47 83 54 - 47 56 76 

Sermayesi : 3.000.000 

A C E N T E L E R İ D İ R 

JJ 

EBK 34/1969 
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POLONYA MALI BALIKÇI GEMİLERİ 
Balık sürülerine büyük bir hızla yaklaşır ve 

daha mükemmel sonuç sağlar. 

••••• 
iMHi l l i i w m t m m HP I l f i t l S 

Balık ağlarını kıçtan salan ve toplayan 
Balıkçı Gemileri 

tarafımızdan teslim edilmektedir. 
İnşa yeri : Gdynia Tersanesi • • 

İkmalsin 
Seyrüsefer 

Tekne Tam hamule Tekne boyu Ambar hacmi (Sadece Mürettabat 
tipi (ton) (m.) (mJ) gidiş. Gün) (Kişi) 
PK 1346 250 t. 45, 90 320 25 18 
B 429 300 t. 54, 0 430 30 21 
B 28 400 t. 59, 3 500 30 30 
B 411 375/450 t. 59, 0 500 25 21 
B 427A 500 t. 64, 4 600 40 28 
B 427B 600 t. 68, 0 700 40 28 
B 29 800 t. 75, 50 900 60 60 

fisNlROMpR 
Central Import and Export OMee 
for Ship» ond Marine Eqvipmenl 
Sole Importer» and Exporters in Polond 
Hood OMice: 7 Okopowo Si.. Gdansk, 
Poland 
Tel.: 31-22-71, 31-42 t>1 
Telex: 051376/7 Centromor Gd 
Cobles: Centromor. Gdansk 
Branch OHlces Wanow and S*c*ecin 

13 



ET ve BALIK KURUMU 

TELGRAF : ETBALIK ETBALIK BEŞİKTAŞ 
TELEFON : 1160 00 47 51 98 

A N K A R A İ S T A N B U L 

ET VE BALİK KURUMU, YURT IÇI VE YURT DIŞI P İ Y A S A L A R A TAZE 
VE DONMUŞ ET, DERİ, BAĞIRSAK, ET YAĞLARI, ET MAMULLERİ, Dİ-
ĞER H A Y V A N I ÜRÜNLER ÎLE BALIK,. BALIKUNU VE BALIK YAĞI 
ARZETMEKTEDÎR. A Y R I C A FRİGORİFİK N A K L İ Y E GEMİLERİNİ İÇ 
VE DIŞ SEFERLER İÇİN K İ R A Y A VERMEKTEDİR. ET VE DİĞER 
ÜRÜNLER. İÇİN A N K A R A : BALIK, BALIKUNU, BALIK YAĞI VE GEMİ-
LER İÇİN İSTANBUL ADRESİNE M Ü R A C A A T EDİLMELİDİR. 

ET VE BALIK KURUMU OFFERS FRESH AND FROZEN MEAT, HIDES 
A N D SKINS, SHEEP AND BEEF CASINGS, FATS, MEAT PRODUCTS 
AND OTHER A N I M A L BY PRODUCTS; ALSO FISH, FISH M E A L AND 
FISH'OIL, TO THE DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS. IN ADDITION 
R E F R i G i R A T E D VESSELS A R E CHARTERED FOR CARRYING CARGO 
TO TURKISH A N D FOREIGN 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, 
FISH MEAL, FISH OIL AND VESSELS OUR ISTANBUL ADDRESS MUST 
BE CONTACTED. 

EBK 35/1969 

ÇINAR MATBAASI 

Fiatı: 125 Kuruş 


