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On S e k i z i n c i Y ı l a 
G i r e r k e n 

Değerli Okurlarımız, 

Sizlere balık ve balıkçılık konusunda daha iyi bir şekilde hitab ede-
bilmek için 1953 yılından beri çıkarılmakta olan «Balık ve Balıkçılık» 
dergimizi, bu sayıdan itibaren eb'admı büyülterek ve sayfa adedini art-
tırarak yayınlamaya devam ediyoruz. 

Balıkçılıkdaki gelişme ve üretim artışlarının sağlanması yönünden, 
balıkçılığı ileri memleketlerde kullanılmakta olan modern av araç ve 
gereçlerini memleketimiz balıkçılığına tanıtmak, içde ve dışda balıkçı-
lıkla ilgili bilimsel, teknolojik gelişmeleri ve aktüel haberleri sizlere 
ulaştırmak başta gelen amacımız olacaktır. 

Memleket ekonomisi bakımından önemli olan Su Ürünlerimizin ele 
alınmış olan çeşitli endüstri kollan hakkında bilgi verilecektir. 

Sizlere yararlı olabilmek gayesiyle, evvelcede olduğu gibi, balık ve 
balıkçılıkla ilgili memleketimizin değerli yazarlarını dergimizde topla-
mağa çalışacağız. 

Allah'ın bu güzel vatanımıza bahşettiği çok zengin bir hazine olan 
su ürünlerinin, en iyi bir şekilde nasıl kıymetlendirileceğim bilmeliyiz 
ki, millî ekonomimize faydalı olalım. 

Her zaman olduğu gibi yayın hayatımızın devamlılığında sizlerin 
daha da büyük ilgi ve yardımlarınıza mazhar olacağımızı ümit etmek-
teyiz. 

Esenlikler dileriz. 

BALIK ve BALIKÇILIK 

M* 
i'3c\ t ; , 
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Boğazın Rumeli feneri dibinde, bugüne 
kadar balıkçılığımızın ihtiyaç duyduğu anlamda 
büyük bir merkez kurulmaktadır. 

İnşaatının tamamlanmakta olduğunu büyük 
bir memnunluk ile görmekte olduğumuz bu çok 
hayırlı teşebbüsün ön gördüğü plân içersinde; 
çok elverişli bir balıkçı sığınağına ve ayrıca mo-
dern bir siteye sahip olacağız. Boğazın karadeniz 
ile birleştiği bu mevkide bir soğuk depo ile di-
ğer balık işleme üniteleri, satış, tamir ve istira-
hat yerleri bulunacaktır. 

Bilindiği üzere, torik, palamut gibi ticari 
değeri yüksek balıklarımızın period halindeki 
akınlarında, balıkçının karşılaştığı zorlukların 
başında ürünün nakli ve depolanması gelmekte-
dir. Av merkezinin çoğunlukla Boğazın Karade-
niz çıkış yeri ve dışında olmasına karşılık, bura-
larda avlanan balıkların 20 mil kadar uzaklık-
daki Balıkhaneye taşınması, orada satışı yapı-
larak depolara götürülmesi bir çok zarara yol 
açmaktadır. 

Özellikle, balıkçı teknelerinin anbarlarının 

Fehmi EBSAN 
Kimyager 

Balıkçılık Müessesesi Müd. 
Gıda Teknolojisi Lab. Şefi 

alt kısmında kalıp ezilen, çatlıyan balıklar kısa 
sürede bozulmaktadır. Bu yüzden hatırı sayılır 
miktarlar hebâ olmaktadır. 

Rumeli fenerinde yeni kurulacak bir depo bu 
bakımdan balıkçıya faydalı olacaktır. Henüz çok 
taze haldeki balıklar bu depoya alınacak, bir 
kısmı fileto makinelerine verilecek veya füme, 
tuzlama, konserve halinde işlenecektir. 

Karadeniz fırtınalarına karşı 150 metre ka-
dar uzunluktaki mendirek 200 kadar tekneye 
barınak olacak, bu dalgakıran üzerinde ise satış, 
tamir ve istirahat yerleri bulunacaktır. Aşağıda-
ki krokide görüldüğü gibi, yüksek ve massif ka-
ya tabakalarının mendirek yapımında kullanıl-
masıyla hasıl olan rıhtım ve arsa üzerinde Et ve 
Balık Kurumuna ayrılan yerde, zamanla bir ba-
lık kombinesi niteliğini alacak tesisler kuru-
lacaktır. 

KARADENİZ _ İSTANBUL B O Ğ A Z I 

rurncli feneri 

R U M E L İ F E N E R İ . B A L İ K Ç İ B A R I N A Ğ I 



Bunlardan, tıbbi balıkyağı üretimi yapacak 
ünite en önemli ekonomik sonuç verecek değer-
de bulunacaktır. Bu suretle bugüne kadar ithal 
edilmekte olan içme balık yağları bu balıkçılık 
sitesinde elde edilecektir. Halkımıza taze ve yük-
sek vitamin ihtiva eden tıbbi balık yağı sağla-
narak bir kısım döviz tasarrufu elde edilmiş ola-
caktır. 

ötedenberl etüdlerini yaptığımız bu konuda 
başlıca ham maddeyi mahmuzlu cam göz dediği-
miz «Acanthias vulgaris» balıkları ile Vatoz 

«Raja clavata» 1ar teşkil etmek üzere, kılıç, or-
kinos ve hatta palamut ve torik karaciğerleri-
nin de bu amaçta kullanılmaları ön görülmek-
tedir. özellikle kılıç ve orkinos karaciğerleri çok 
yüksek oranda vitamin A ve D ihtiva etmekte-
dir. ^.ncak bu hayvanlardaki karaciğer nisbeti 
ile ihtiva ettiği yağ miktarı cam gözlere göre 
çok azdır. 

Ocak ve .şubat ayları içinde tarafımızca ge-
çen yıllarda yapılmış olan etüd sonuçlan aşağıda 
gösterilmiştir: 

MAHMUZLU CAM GÖZ 

(Acanthias vulgaris) 

Total Kara- Ortalama K. ciğer Yağın 
Ay Boy m ağırlık Kg ciğer Kg K. Ciğer % yağı % Refr. Abbe Zeiss 

1 n 20 

1,00 6,600 1,420 

0,93 6,030 1,035 

Ocak 0,87 5,220 0,755 18,75 64,27 1,4778 

0,92 5,830 1,230 

(34 adet) 25,420 2,590 10,18 58,03-59,51 1,479 

Şubat 1,13 5,93 1,000 

1,04 5,02 0,925 

1,02 4,98 0,94 18,24 69,48 1.4747 

1,09 5,545 1,05 

V A T O Z 

(Baja claveta) 

0,88 4,425 

0,87 3,810 0,760 4,09 32,53 1,4828 

0,76 4,250 

0,78 3,420 

0,75 2,665 

0,87 5,790 1,035 6,45 41,50 1,4826 
0,81 4,260 

0,90 5,975 

0,50-0,81 14,960 0,660 4,41 40,05-43,50 1,4841 

(87 adet) 
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Bu deneylerden elde edilen kanıya göre cam 
gözlerde, vücut ağırlığının % 10-18 sl oranında 
karaciğer bulunmaktadır. Hemen hiç bir kara 
hayvanında bulunmıyan bu kadar büyük kara-
ciğerde yağ miktarının yaklaşık olarak % 55-70'e 
ulaşması ve bu yağın 2000-3000 t. Ü. Vitamin A 
ihtiva etmesi, bu ham maddenin uygun kapasi-
tede çalışacak bir işletme için çok rantabl ola-
cağını göstermektedir. 

Laboratuar çalışmasıyla bir kaç yıl önce el-
de ettiğimiz cam göz karaciğer yağı, hiç bir ra-
finasyona tabi tutulmadan içilebilecek lezzet ve 
kokuda, berrak, çok açık sarı renkte ve tıbbi ba-
lık yağı evsafında bulunmuştur. 

Verilen son literatür bilgisine göre, 1968 yı-
lında Kuzey Avrupa ülkelerinde tüketilmiş bu-
lunan cam göz balığı miktarı 35-40 bin ton do-
laylarındadır. özellikle Almanya, Hollanda ve 
Danimarka'da bu balığın filetolarından yapılan 
füme mamuller çok rağbet görmektedir. Bundan 
7-8 yıl önce tarafımızdan hazırlanıp Zeytinburnu 
kombinamızda dumanlandırılmış olan bu tip fi-
letolar Müdürlük personeli arasında dağıtılmak 
suretiyle lezzet deneyi yapılmış ve çok iyi sonuç 
alınmıştır. 

Yukarda sözü edilen balıkçılık sitesinde, bu 
deneylerden faydalanılarak Türkiye'de de tıbbı 
balık yağı istihsali, her cins balıktan füme ya-
pımı ön görülmektedir. Bu amacda vatoz kara-
ciğerlerinde de faydalanılacağı gibi diğer balık 
cinslerinden sağlanacak karaciğerler de ham 
maddeye katılacaktır. Bunlardan orkinos ve kı-
lıç karaciğerleri büyük değer taşımaktadır. 1960 
yılı şubat ayında Marmara ve Boğazda avlanıp 
balıkhanede satışı yapılan 11-12 kg arasındaki 
ağırlıkda bulunan 21 kılıç balığından alınan nü-
muneler tarafımızdan incelenerek, bu hayvanlar-
da karaciğer ile vücud oranının % 2-2,5 arasında 
bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu karaciğerlerdeki 
yağ miktarı ise % 14-15 arasında olup aşağıdaki 
evsafı göstermektedir: 

Renk: Açık sarı 
Koku: Kendine has (içme balık yağı kokusu) 
Görünüş: Berrak 
îyod Ind.: 135,7 
Sabunl. » : 168,3 
25 C de refraksiyon 
Abbe Zeiss Reft.ile: 1,4885 
Sabunlaşmıyan: % 4,77 

Çeşitli literatüre göre, kılıçlarda mevsim ve 
olgunluğa göre vitamin A miktarı 20.000-400.000 
ve vitamin D de 2.000-25.000 î Ü arasında bulun-
maktadır. 

Bu izahlardan, kılıç karaciğer yağının de-
ğeri anlaşılır. Orkinoslar da durum yaklaşık ola-
rak buna benzer. Bundan başka, torik ve palamut 
karaciğerlerinde de 1000 I Ü kadar vitamin A 
bulunmaktadır. Konserve ve fileto imalatından 

geri kalacak karaciğerler de bu yönden değer-
lendirilebilir. 

İkinci Dünya savaşından sonra birden geli-
şen teknik araştırma ve uygulamalar sonucu bir 
çok vitamin, sentetik olarak elde edilmeye baş-
lanmıştır. Bu arada vitamin A dediğimiz kimya-
sal birleşimin de «yapması» piyasaya çıkarılmış-
tır. Ancak, son yılların tıbbi etüdleri, her cins 
vitaminin sentetik olarak elde edileni ile tabiat-
te bulunanı arasında vücuttaki fonksiyonları ba-
kımından fark bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Hatta bazı sentetik vitaminin fizyolojik sakın-
calar meydana getirdiği de tesbit edilmiştir. 

Bu itibarla, Vitamin A nın da doğal besin-
lerle alınması tıp otoritelerince uygun görülmek-
te olduğundan balık yağlan da eski değerini mu-
hafaza etmekte, Amerika, Kanada ve Norveç'-
de bulunan piyasalarında Vitamin A değeri üze-
rinden fiyat bulmaktadır. 

Diğer yandan ötedenberi ileri sürüldüğü ve 
yayın yapıldığı gibi, özellikle orta Anadolu çev-
relerinde yaşayanlarda «Avitamitoz» vardır. Ço-
cuklar yeteri kadar vitamin A alamamaktadır. 
Yakın bir gelecekte faliyete başlıyacağını um-
duğumuz balıkçılık sitesi imalatı bu sosyal prob-
lemin halledilmesinde de hizmet görecektir. 

Boğaz dışında trowl yapan balıkçılar ve kal-
kancıların baş derdi dedikleri vatoz ve camgöz-
ler sistemli bir şekilde avlanıp sözü edildiği üze-
re değerlendirilir ve bir kısmı da, diğer balık ar-
tıkları ile un haline getirilirse hem ekonomik so-
nuç alınacak, hem de bir kısım dip balığının 
üremesine yardımcı olunacaktır. Çünkü barbun-
ya, mezgit gibi balıklarla geçinen bu dip balık-
larının zamanla çok üremesi trowl'culuğun aley-
hine olmaktadır. 

Balıkçılık alanındaki bu hayırlı teşebbüsün, 
avcılığımızın zamanla kıyılardan uzaklaşarak bir 
açık deniz av filosunun tesis edilmesine de ve-
sile olacağı düşünülebilir. Her cins balığın de-
ğerlendirilebilmesi, balıkçıyı daha çok tutmaya 
teşvik eder. 

Böylelikle özel sermayenin bu kârlı işe gi-
rerek geniş ölçüde sanayiin kurulduğunu bir çok 
balıkçı memleketlerde görmek mümkündür, ikin-
ci Dünya Savaşını takiben Norveç, önce gereken 
tesislerini tamamladıktan ve bazı araştırmalar-
dan sonuç aldıktan sonra işe böyle başlamıştır. 
Çok sınırlı halde ve bir kaç kabzımalın etkisinde 
bulunan balıkçılıktan bugün Dünya üçüncülüğü-
ne ulaşmış bulunan Norveç balıkçılığından bir 
çok örnek alabiliriz. 

Bir Devlet teşekkülü olan Balıkçılık Mües-
sesesinin bu teşebbüsü, balıkçımızın kalkınması-
na yardımcı olmakla beraber, esasında özel ser-
maye için önderlik ve teşvik amacını da gütmek-
tedir. Denizlerimiz, göl ve akar sularımız, baraj-
lanmız daha büyük ve rasyonel teşebbüsleri bek-
lemektedir. 
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Zooplanktonların Aylara Göre 

Dağılımları, Vertikal Göçleri ve 

Bir Günlük Hareketleri* 
Abstract : This research work has been 
carried on the plankton samples taken in 
a fixed station on the Sea of Marmara, 
usmg-a closing-net, with 4 hours intervals, 
from the same location, from the depths 
5-0 m. 15-5 m. 30-15 m. 50-30 m. 80-50 m. 
and 80-0 TO. in March, April, May, June, 
July and August, 1960. 

The abundance and distribution of 
planktons within the months, their verti-
cal movements and their diurnal migra-
tions in March and July were studied. The 
relation of these migrations to tempera-
ture was explained. 

Kısım I 

GİRlŞ : Balıkçılık araştırmalarının 
gayesi, denizlerden âzâmi derecede gıda 
istihsâl etmektir. Denizlerde ise gıdanın, 
hayatın esas kaynağı planktondur. Plank-
ton; denizlerde ilk küçük organizmalar 
olup serbest yüzücüdürler. Akıntılar ve 
sert rüzgârlara tabi sular vâsıtasıyle her-
yere sürüklenirler, mukavemet edemiye-
cek kadar cılız canlı yaratıklardır. Bünye-
lerinde klorofil olanlara ve gözle görüle-
miyecek kadar küçük olanlarına fitoplank-
ton denir. Bunlar bünyelerindeki klorofil, 
denizdeki C02 ve güneş enerjisi yardımıy-
la protein fabrikası görevini görürler ve 
denize 0 2 verirler, işte, denizde ilk gıda 
zinciri fitoplanktondur. Konumuz deniz 

*Bu araştırma, 1980 senesinde, Üniversitenin son 
sınıfında iken, Prof. Dr. Recai Ermin tarafın-
dan bana seminer konusu olarak verilmişti. Et 
ve Balık Kurumu, Balıkçıhk Araştırma Merke-
zinin imkânlarıyle yapıldı. Sayın hocama ve Ku-
rum mensuplarına şükranlarımı arzederim. Ko-
nuyla yakınen ilgisi olmıyanların da takip ede-
bilmeleri için, teferruatlı izahlarda da bulunul-
muştur. 

Enver ÖKEN 
İstanbul Üniversitesi 

Fen Fakültesi II. Zooloji 
Kürsüsü Asistanı 

olduğu için hep denizler misal veriliyor. 
Aynı mekanizma, iç sular için de câridir. 
Fitoplanktonları, kendilerinden daha bü-
yük olan, gözle ekseriya görülebilen, 4-5 
cm. ye kadar olabilen zooplanktonlar yer. 
Yumurtadan çıkan bütün balıkların ve 
diğer canlı organizmaların larvalarının ve 
hamsi uskumru gibi balıkların, ve balina 
balıklarının gıdasını Zooplankton teşkil 
eder. Denizlerden istihsal tahminleri yap-
mak çok mühimdir. Bu da, görüldüğü gi-
bi, plankton araştırmalarına bağlıdır. Dün-
yanın heryerinde, üzerinde çok çalışılan 
bir mevzudur. Çünkü, balık yumurta ve 
larvaları ile denizlerdeki diğer bütün can-
lıların yumurta ve ilk halleri, hep Zoop-
lankton kapsamına dâhildir. Zooplankton-
ların ikinci ve yine çok önemli bir fonksi-
yonları da, endikatör olan spesiesleri yar-
dımıyle oşinografik araştırmalara hizmet 
etmektir. Yâni, birçok Zooplankton cinsle-
ri, denizdeki hidrografik şartlara çok has-
sastır. Kendilerinin yaşayabileceği ortam-
larda ancak bulunabilirler. Bundan dolayı 
su kütlelerini ayırmak, akıntıları araştır-
mak gibi konularda yardımcı olurlar. 

Biz bu araştırmamızda, Marmara de-
nizindeki bir istasyondan, altı ayda alman 
plankton nümuneleriyle, zooplanktonların 
aylara bağlı olarak nasıl dağıldıklarını, 
genuslarma kadar yapılan tayinlerle bun-
ların aylara göre distribüsyonu, vertikal 
göçleri ve bir günlük hareketleri incele-
yeceğiz. Vertikal hareketlerin isiyle olan 
ilgisi de gösterilecektir. 

MATERYEL ve METOD : Haritada 
okla işaretli istasyona, Mart, Nisan, Ma-
yıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları-
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nın ilk haftası içinde gelinerek şu derin-
liklerden klosing-net, yani istenilen derin-
likde kapanabilen plankton kepçesi ile 
plankton numuneleri alındı. 

5 — 0 m 
1 5 — 5 m. 
30 — 15 m. 

50 — 30 m. 
80 — 50 m. 
8 0 — Om. 

landı. Homojen hale gelinceye kadar, iyi-
ce karıştırıldı. Hususi surette yaptırdığı^ 
2 cc lik bir ölçekle, 3 defa ayrı ayrı nu 
mune alındı ve bir petri kabına kondu. Bu 
kaptaki zoo-planktonlar sayıldı. Ortala-
maları alınarak 1 m3 deki miktar hesap 
edildi. Tayin edilen başlıca Zooplankton 
gurupları şunlardır: 

Plankton nümuneleri, 24 saat aynı mev-
kide kalınarak, her ay, aynı saatlerde, 8.— 
12.-, 16.-, 20.-, 24.-, ve 4.— de, dörder saat 
ara ile alındı. Bu şekilde, bir günde 6 de-
fa 6 derinlikden, yani 36 plankton numu-
nesi alınmış oldu. Bu nümuneler % 5 for-
molle tesbit edildikten sonra, analizleri 
için, Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü-
ne gelindi. Araştırma, Et ve Balık Kurumu 
BULUR motoru ile yapıldı. 

Copepod 
Noctiluca 
Sifonofor 
Meduse 
Sagitta 
Doliolum 
Apendicularia 
Cladosera 
Larva (her çeşit larvalar) 

MARMARA 
DENİZİ 

28° 

Ancak bu çalışmalar sırasında, Ma-
yıs ayında, gece planktonu (saat 24.— ve 
4.— de) hava muhalefetinden dolayı alı-
namadı. 

Plankton analizleri şöyle yapıldı: 200 
cc lik standart bir şişeye plankton nümü-
nesi aktarıldı. Az ise, ayrıca hazırlanan 
% 5 lik formollü su ile 200 cc ye tamam-

ANALÎZLER : 
A) Zooplanktonların Aylara Göre 

Dağılışları 
Bir mukayese yapmak için, her ayda, saat 
16.— da, 80 —0 m. arasındaki, 32 m3 deki 
zooplanktonlar (standart d e r i n l i k l e r d e k i 

miktarların toplamı) tablo halinde yazıl-
dıl ve histogramları çizildi. 
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Aylar Miktar % oranı 

Mart 256 7.9 
Nisan 648 20.0 
Mayıs 702 21.6 
Haziran 661 20.3 
Temmuz 618 18.9 
Ağustos 368 11.3 

Toplam 3253 100 % 

•/.ÍO 

15 

10. 

s 

»I I 1 J L—I— 
ID IV V VI V» VII! 

Grafik 1 : Zooplanktonların % oranlarının ay-
lara göre dağılımları. 

Grafikte görüldüğü gibi, Nisan, Ma-
yıs, Haziran aylarında plankton miktarı 
en çoktur. Sonra azalmaktadır. Bunun se-
bebi, fitoplanktonlar ilkbahar ve sonba-
harda iki maximum çoğalma fazı göste-
rirler. Zooplanktonlar da fitoplanktonlar-
la beslendikleri için buna paralel bir ço-
ğalma gösterirler. Ilmo Hela ve Taivo 
Laevastu (1961), Fisheries Hydrography 
adlı eserlerinde, planktonla balık arasın-
daki münasebetler anlatılırken, fitoplank-
tonla zooplanktonun bir yıllık dağılımla-
rında gösterdikleri bu bağlantı belirtil-
miştir. 

Zooplankton guruplarının aylara göre 
ve kendi aralarındaki dağılımları : 

Her zooplankton gurubunun, hatta 
speciesinin, muhit şartlarına bağlı olarak, 
aylara göre değişik dağılımları vardır. Ay-
rıca kendi aralarındaki kompozisyonları 
da her zaman farklı olmaktadır. Bu husu-
sun kendi denizimizdeki özelliğini görelim. 

(Tablo 2) 
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Grafikten de anlaşıldığı üzere, hemen 
hemen her ayda hâkim olan zooplankton 
gurubu copepoddur. Copepodla Noctiluca 
arasında ters bir bağlantının oluşu, Nocti-
lucanm copepodla beslenmesindendir. Ka-
radeniz zooplanktonları üzerinde yaptığı-
mız bir araştırmada, bu husus ayrıca et-
raflı olarak gösterilmiştir. Ertan Pınar ve 
Enver Ören (1965-66). Aşağıdaki tablo ve 
grafikde, her zooplankton gurubunun ay-
lara göre bulunma durumları belirtilmiş-
tir. 

B) Zooplanktonların Vertikal 
Dağılışları : 

Fitoplanktonlar, ışığın nüfuz edebil-
diği kadar derinliklere indiği halde, zoop-
lanktonlar, dipten satha kadar her derin-
likte bulunurlar. Batiscap ile 2150 m. de-
rinliklere inildiğinde, zooplanktonun her 
derinlikde ve fakat homojen olmayan bir 
durumda ve 200 m. den satha kadar olan 
derinliklerde daha yoğun olarak bulundu-
ğu müşahede edilmiştir. K. Banse, 1964. 
Zooplanktonlar, kendi gayretleriyle hori-
zontal olarak uzun mesafeler kat edemez-
ler. Ancak akıntılar ve rüzgârlara tabi su-
larla şuraya buraya sürüklenirler. Halbu-
ki, 1925 yılındanberi (Russell. 1925) yapı-
lan bir çok araştırmalarda, zooplankton-
ların vertikal olarak göç ettikleri tesbit 
edilmiştir. Vertikal göçe tesir eden faktör-
ler: suhunet, ışık, gıda, tuzluluk, su küt-
lelerinin hareketleri, denizlerdeki tabaka-
laşmalar, erimiş 02 miktarı, suyun basın-
cı, fizyolojik etkiler, v.s. dir. Bu faktörle-
rin zooplanktonların vertikal göçlerine o-
lan tesir durumları daha henüz kat'i ola-
rak vuzuha kavuşmamıştır. (Pérès 1963) 

Biz bu araştırmamızda, önce böyle 
bir hareketin aylara göre nasıl bir hal al-
dığını ve bunun suhunetle olan ilgisini be-
lirteceğiz. Neşriyatımızın II. kısmında, her 
zooplankton gurubunun, aylara,-derinlikle-
re ve günün muhtelif zamanlarına bağlı 
olarak, nasıl göç ettiklerini göstereceğiz. 
Şimdi total zooplanktonun durumunu in-
celiyoruz. (Tablo: 4) 



Guruplar Mart Nisaıı Haziran Temmuz Ağustos 

Copepod 1075 
80.9% 

4043 
85.1% 

1357 
52.3% 

244 
6.6% 

395 
28.5% 

Noctiluca 116 
8.8% 

517 
10.9% 

770 
29.7% 

3220 
85.5% 

8 
0.2% 

Sifonofora 11 
0.9% 

21 
0,4% 

57 
2.2% 

186 
4.8% 

18 
1.3% 

Meduse 51 
3.8% 

8 
0.1% 

15 
0.5% 

173 
12.5% 

Sagitta 17 
1.3% 

39 
0.9% 

35 
1.3% 

11 
0.3% 

24 
1.8% 

Doliolum 

Apendicularia 5 
0.4% 

16 
0.3% 

111 
4.3% 

20 
0.5% 

56 
4.1% 
63 
4.6% 

Cladosera 33 
2.4% 

46 
1.0% 

58 
2.2% 

33 
0.9% 

584 
42.2% 

Larva 20 
1.5% 

63 
1.3% 

206 
8.0% 

35 
0.9% 

65 
4.8% 

Toplam : 1328 
100% 

4753 
100% 

2594 
100% 

3764 
100% 

1386 
100% 

Tablo 2 : Zooplanktonların, 32 m3 deki miktarlarının ve % oranlarının aylara göre dağılışları. 
(80-0 m derinlik) 
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Grafik 2 : Zoopalanktonlarm, aylara göre ve 
kendi aralarında % olarak dağılımları. 
1. Copepod, 2. Noctiluca, 3. Sifonofora, 4. 
Meduse, 5. Sagitta, 6. Doliolum, 7. Apen-
dicularia, 8. Cladosera, 9. Larva 



Aylar Copepod Noctilnca Sifono. Meduse Sagitta 

MART (IH) 1075 116 
15.1% 2.5% 

NİSAN (IV) 4043 517 
56.8% 11.1% 

HAZİRAN (VI) 1357 770 
19.1% 16.6% 

TEMMUZ (VII) 244 S220 
3.4% 69.7% 

AĞUSTOS (VHI) 395 8 
5.6% 0.1% 

Toplam : 7114 4631 
100% 100% 

11 51 17 
3.7% 20.6% 13.5% 

21 8 39 
7.2% 3.2% 30.9% 

57 — 35 
19.4% 27.8% 

186 15 11 
63.6% 6.1% 8.8% 

18 173 24 
6.1% 70.1% 19.0% 

293 247 126 
100% 100% 100% 

Tablo 3 : Her gurubun, aylara göre dağılımının 32 m» deki miktarları ve % oranlan. 

Doliolum Apendic. Cladeser Larva 

5 33 20 
2.3% 4.4% 5.2% 

16 46 63 
7.4% 6.1% 16.2% 

111 58 206 
51.7% 7.7% 52.9% 

20 33 35 
9.3% 4.4% 9.0% 

56 63 584 65 
100% 29.3% 77.4% 16.7% 

56 215 754 389 
100% 100% 100% 100% 

(80-0 m. derinlik.) 
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% miktarlarının 
— çizgili yerler, 

Grafik 3 : Zooplanktonların 
aylara göre dağılışı. —— 
mayıs ayında gece planktonu almmadığın-
dandır. 

Marmara Denizinde, Mart ve Temmuz aylarında 
euhunetin dağılışı. (M. î. Arttiz 1962'den) 

Derinlik Mart Nisan Haziran Temmuz Ağustos 

5 m. 650 
49.1% 

1875 
40. 0% 

1100 
43. 2% 

965 
25.6% 

440 
31.7% 

15 m. 255 
19.3% 

1368 
28. 7% 

679 
26. 7% 

2386 
63.2% 

625 
45.2% 

30 m. 555 
19.2% 

980 
20. 6% 

451 
17. 7% 

257 
6 . 8 % 

181 
13.1% 

30 m. 45 
3.4% 

261 
5.3% 

191 
7. 6% 

78 
2.1% 

88 
6.3% 

80 m. 118 
9.0% 

1323 
100% 

267 
5.4% 

4751 
100% 

114 
4. 8% 

2545 
100% 

86 
2.3% 

3772 
100% 

52 
3.7% 

1386 
100% 

Tablo 4 : Zooplanktonların, aylara ve derinliklere göre, saat 8,12,16, 20, 24 ve 4de alınan plank-
ton toplam miktarları ve % oranlan. Mayıs ayında gece planktonu alınamadığından tabloya 
ve grafiğe konmadı. 
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Grafik 4 : Zooplanktonların aylara göre vertikal dağılışları. 

Araştırmamız esnasında hidrografik 
çalışma yapılamadı. Bu husus, M. İ. Artüz 
(1962) tarafından neşredilen «Some Ob-
servations on the Yearly Temperatııre Va-
riation in tlıe Different Layers of the Mar-
mara sea» neşriyatından istifade edildi. 

Marmara denizinde, vertikal bakım-
dan birbirinden tamamen ayrılan üç ayrı 
su tabakası vardır. Üst tabaka, Karadeniz 
orijinli ve az tuzludur. Takribi olarak bu 
su kütlesinin kalınlığı 25 m. civarında ve 
19-26 % 0 tuzluluktadır. İkinci tabaka, 
30 m. den 200 m. ye kadar olan yüksek 
tuzlu karışım tabakasıdır. 200 m. nin al-
tında ise, tuzluluğu % 0 38,5 ve 14,2 C 
suhuneti hiç değişmeyen üçüncü tabaka, 
Akdeniz orijinli su kütlesidir. Suhunet de-
ğişimleri, birinci ve ikinci tabakada cere-
yan eder. Maksadımıza uygun olması ba-
kımından Mart ve Temmuz ayının sühu-
netini inceleyelim. Grafikten görüleceği 
gibi, Mart ayında satıhla 50 m. arasında 
suhunet değişimi, 7 dereceden 15 derece-
ye kadar olup, Temmuz ayındaki suhunet 
değişimlerine nazaran daha az bir fark 
göstermektedir. Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarının da satıhla 50 m. arasındaki su-
hunet farkları Mart ayına benzemekte ve 
satıhla 50 m. arasındaki fark daha da azal-

maktadır. Halbuki yaz aylarında bu fark-
lılık âzamiye ulaşmaktadır. Zooplankton-
ların aylara göre vertikal dağılışlarında 
(Grafik 4) göze çarpan durum, ilkbahar 
aylarında vertikal dağılım, az çok birbi-
rine benzediği halde, Temmuz ve Ağustos 
aylarında, en fazla 50 m. nin üstünde top-
lanmalarıdır. Muhakkak ki, bu duruma te-
sir eden tek faktör suhunet değildir. Bir 
çok faktörlerin bir araya gelmesidir. Me-
selâ, zooplanktonların vertikal dağılımla-
rına tesir eden mühim faktörlerden birisi 
de çoğalma zamanlarıdır. 

Zooplanktonların bir de, günün muh-
telif zamanlarına bağlı olarak yaptıkları 
vertikal göçleri vardır. Her ay yukarıda 
belirtilen saatlerde, plankton numunesi 
alındığı halde, biz burada iki mevsimi ka-
rakterize etmesi bakımından, Mart ve 
Temmuz ayının durumunu inceliyeceğiz. 

(Tablo: 5) 

C) Zooplanktonların Günlük Güçleri: 

Grafikden de görüleceği gibi, plank-
tonlar alaca karanlıkta saat 20.— ve 4.— 
de tam satıhda toplanmakta, gündüz 5 m. 

12 



S a a t 

Derinlik 8 — 12.— 16— 20— 24— 

5.6/Mart/19G0 

4 — 

5 m. 15 30 30 495 .— 80 
27.8% 10,6% 11.7% 90.6% 65.0% 

15 m. 8 141 83 15 8 
14.8% 49.6% 32.4% 2.7% 13.3% 

30 m. 102 143 5 5 
36.0% 55.9% 0.9% 8.3% 

50 m. 8 8 8 17 4 
14.8% 2.8% 1.5% 28.4% 3.2% 

80 m. 23 3 23 30 39 
42.5% 1.0% 4.3% 50.0% 31.8% 

Toplam: 54 284 256 546 60 123 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tablo 5 : Zooplanktonların saat ve derinliğe göre, miktarları ve % oranları. 

Derinlik tf* 
mO 

Grafik 5 : Zooplanktonların Mart ayında 24 
saatlik hareketleri. 

ile 50 m, arasında toplanmaktadırlar. An-
cak göze çarpan diğer bir husus, zooplank-
tonların bir kısmı, dipte kalmakta tam 
satha çıkmamaktadır. 

Temmuz ayındaki günlük hareketler, 
ekseriyetle 50 m. nin üstünde olmaktadır. 

Güneşin doğma ve batma zamanları, de-
ğişmiştir. Bu bakımdan tam satıhda top-
lanma saatleri de değişmiştir. Ancak, yi-
ne alaca karanlığa yakın saatlere doğru 
satha yaklaşma durumu göze çarpmak-
tadır. 
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Derinlik 8— 12.— 

S a a t 

16.— 20.— 24.— 

3-4/Temmuz/1960 

4.— 

5 m. 65 810 30 45 — 15 
23.2% 36.6% 10.1% 11.1% 3.6% 

15 m. 163 1366 215 208 46 388 
58.2% 61.8% 72.1% 51.7% 35.4% 86% 

30 m. 32 20 37 82 71 15 
11.4% 0.9% 12.4% 20.5% 54.6% 3.2% 

50 m. 17 12 8 29 4 8 
6.1% 0.6% 2.7% 7.3% 3.1% 1.7% 

80 m. 3 3 8 38 9 25 
1.1% 0.1% 2.7% f 9.4% 6.9% 5.5% 

280 2211 298 402 130 451 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tablo : 6 Zooplanktonların saat ve derinliğe göre miktarları ve % oranlan. 

0«rlnt» f 12" I6- 20*° ÎUm 

m. o 
5 

IS 

30 

50 

«0 

1. 

Grafik 6 : Zooplanktonların Temmuz ayında, 
24 saatlik hareketleri. 

NETİCE : 

Bu araştırmada bir çok eksikliklerin 
olduğu sonradan anlaşılmıştır. Ancak, 
planktonlar üzerinde ilk olarak bu çalış-
mayı yaptım. Bunun ışığı altmda, ileriye 
daha emin adımlar atmak imkânını 
elde ettim. Bunlara rağmen bu çalışmadan 
şu hususlar elde edilmiştir: 

a) Kendi denizimizde, Zooplankton 

guruplarının 6 ayda nasıl dağıldıkları tes-
bit edilmiştir. 

b) Suhunetle, zooplanktonların göç-
leri arasındaki ilgi izah edilmiştir. 

c) Zooplanktonların, Mart ve Tem-
muz aylarındaki günlük göçlerinin, saatle-
re göre farklı şekilde olduğu görülmüş-
tür. 
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hazırlanması kolay Ş A R K Ü T L E R İ çeşitleridir 

ET ve BALIK 
KURUMU'nun 

S U C U K L A R I N I 
S O S İ S L E R İ N İ 
S A L A M L A R I N I 

ve 

K O N S E R V E E T L E R İ N İ bir def'a tecrübe 
etmeniz menfaatinizi sağlar 
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Zonguldak Yedi Göller Millî Parkında 
Alabalık Üretme İstasyonu Kuruldu 

Orman Genel Müdürlüğünce, Zongul-
dak Başmüdürlüğü Dirgine İşletmesi da-
hilinde kalan Yedigöller Millî Parkında 
Aralık 69 ayında bir Alabalık üretme İs-
tasyonu kurulmuştur. 

Millî Parkın Tanıtımı: 

Zonguldak'a 80 Kim. Bolu'ya 45 Kim. 
mesafedeki ve 1964 yılında kurulan Ye-
digöller Millî Parkı 2000 Ha. vüs'atında 
olup Kayın-Göknar-Sarıçam ormanları 
içinde yer almaktadır. En yakın meskûn 
mahal olan Dirgine köyüne 25 Km. lik bir 
orman yolu ile bağlıdır. 

Arazinin çökmesi sonucu meydana 
gelen 7 adet gölün yüzölçümü toplam ola-
rak 5 hektar bulunmakta ve bu su biri-
kintileri cazip bir manzara arzetmektedir. 

Av hayvanı olarak Millî Park ve ci-
varında Ayı, Kurt, Tilki, Yaban domuzu, 
Geyik, Karaca yaşamakta ve çeşitli küçük 
ötücü kuşlar görülmektedir. 

Geyik ve Karaca üretmek amacı ile 
Millî Park dahilinde 26 hektar genişliğin-
de bir Av üretme sahası 1967 yılında tesis 
edilmiştir. 

Millî Park, bilhassa yaz döneminde 
yerli ve yabancı turistler tarafından çok 
rağbet görmektedir. 

Balık Üretme tesisinin amacı: 

Millî Parka gelen halka kontrollü ve 
düzenli bir amatör balık avcılığı yapma 
imkânı yaratılması bakımından şimdilik 
basit bir üretme istasyonu kurulmuştur. 
Her yıl en az 50 bin yavru üretilerek ön-
celikle Millî Parktaki göllere ve hatta mü-
cavir uygun göllere bırakılacaktır. 

Ruhsatlı avcılık ihdası suretiyle plân-
lı bir şekilde göllerden avlanılarak çıkarı-

H. Cahit YÜRÜKER 
Orman Yük. Mühendisi 

lan balık miktarı kadar yavru, her yıl is-
tasyonda üretilmek suretiyle göllere salı-
nacak ve tabii büyümeleri sağlanacaktır. 

Göllerdeki balık stoku devamlılığını 
bozmadan gerçekleştirme için sun'i üre-
tim zorunludur. Kaldı ki Dirgine, Devrek, 
Mengen, Göynük, Bolu v.s. gibi kasaba 
ve şehir civarında da usulsüz avlanma-
larla balığı tüketilmiş bir çok gölün böyle 
bir istasyon vasıtasiyle balıklandırılması 
da bir ihtiyaçtır. 

Alabalık üretimi çalışmaları: 

Üretim çalışmaları takip edilen sıra-
ya göre kısaca aşağıda belirtilmiştir. 

1 — Anaç balık temini: Yedigölleri 
tanıyanlar balık tutulacak üç esas göl mev-
cut olduğunu hatırlıyacaklardır. Büyük 
göl, küçük veya Derin göl ile yukardaki 
Nazlıgöl. Anaçlar Kasım ayında fanyalı 
ağ ile bu 3 gölden tutulup Erkek ve Dişi-
ler ayrı ayrı, içinde su bulunan ahşap 
teknelere alınmıştır. 

Balıklarda yumurta ve spermalar 20 
Kasıma doğru olgunlaşmakta ve tabiî döl-
lenme 20 Aralıkta son bulmaktadır. 

2 — Sun'i dölleme işlemleri 5 Aralık-
ta başlayıp 30 Aralığa kadar devam et-
miştir. 

Yumurtası olgunlaşmış 2-3 balık kar-
nı sıkılmak suretiyle yumurtaları emaye 
bir kaba sağılmış, üzerine 2 erkek balık 
spermasi akıtılarak bir telek ile karıştırı-
lıp su ilâvesiyle de döllenme sun'î olarak 
yapıldıktan sonra naylon elek telli ve ah-
şap çerçeveli bir kafese konulmuş, bu da 
daimi su cereyanı olan ahşap bir tekneye 
yerleştirilmiştir. 

3 — Kuluçka tekneleri ahşap bir ba-
raka içindedir. Baraka, 4,50X 6,00 M. eb'-
adında inşa edilmiş ve baraka dahilinde 
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400 m. mesafeden 1 1/4 in çelik plâs-
tik boru ile kaynak suyu isale edilmiş ve 
konulan 8 adet musluktan akıtılmıştır. Her 
musluk 1.20x0, 45x040 m. ebadındaki bi-
rer ahşap tekneyi beslemektedir. Her ah-
şap tekneye ise iç ebadı 30X35 cm. olan 2 
adet yumurta kafesi yerleştirilmiştir. Her 
yumurta kafesi (Enkübatör) 4 bin alaba-
lık yumurtası ihtiva etmektedir. 

4 — İstasyona gelen suyun ısısı 9 de-
rece olup her musluktan akan suyun de-
bisi dakikada 5 litre kadardır. 

5 — Kuluçka teknesine konulan döl-
lenmiş yumurtalar 45 gün sonunda yu-
murtadan çıkmakta ve karınlarında şişkin 
bir kese (Vitellus kesesi) ile 10 gün ka-
dar bekledikten sonra oluşum tamamlıya-
rak beslenmeğe başlamaktadırlar. 

6 — Bu duruma gelen ve boyları 1,5-2 
cm. kadar olan yavrular ya hemen veya 
birkaç ay beslenip büyütüldükten sonra 
istenilen göllere bırakılacaktır. 

7 — Çapı 4-5 mm. büyüklükte olan 
alabalık yumurtaları sudan ağırdır ve bir-
birlerine yapışmaz. 1 Kg. ağırlığındaki ba-

lıktan takriben 2000 yumurta elde olunur. 
8 — Sudan çıkarılarak 30-40 saniye-

de yumurtası veya sperması alınan anaç 
balıklar gelecek yıl tekrar kullanılmak 
üzere tabii anaç gölüne bırakılır. 

9 — Sun'î üretimi yapılan alabalık 
türü 7-8 yıl önce Abant gölünden getirilen 
siyah benekli (salmo truta abanticus) 
nev'iindendir. 

10 — Yumurtadan çıkan yavruların 
Yedigöller habitat şartlarında tabiî bes-
lenme suretiyle 3 yıl sonunda 20-25 cm. 
boya erişecekleri sanılmaktadır. . 

Göllerde bu boydan büyük balıkların 
ancak kaşık olta ile avlanması, küçük boy 
balık tutulduğu takdirde zedelemeden tek-
rar suya atılması isabetli olacaktır, öte 
yandan bakım ve yetiştirilmesi emek ve 
masraf istiyen balıkların avlanması da be-
deli karşılığında alınacak ruhsatnamelerle 
yapılırsa ideal bir uygulamaya geçilmiş 
olacaktır. 

ileri Ülkelerde gıpta edilen bu tür çok 
zevkli amatör balık avcılığı usulünün ül-
kemizde de uygulanmaya başlanmasını 
temenni ederiz. 

Turgut t. Giray 
Gemi İnşaa ve Gemi Makinaları Y. Mühendisi 

Teknik ve İşletme Müşavirliği 

Gemi projeleri, inşaat kontrolü, 

Ekspertiz 

Kozluca Han Kat I No. 2 Tel : 44 81 00 
Karaköy - İstanbul 44 38 04 
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T R A W L Y A S A K L A R I N I N TAKİBİ* 
Nezih BİLECİK 

MEMLEKETİMİZİN su ürünleri problemle-
riyle iş münasebetleri bakımından muhtelif ka-
mu teşekkülleri görevli bulunmaktadır (*). Bu 
konuda, Jandarma Teşkilâtı ile Gümrük ve Te-
kel Bakanlığının, Gümrük Muhafaza Teşkilâtı 
av yasaklarının denetimini yaparlar ve Zabıtai 
Saydiyye Nizamnamesi ile konulan yasakların 
kontrolünü ellerinde bulundururlar. 

Bahsi geçen ve bugün hâlâ yürürlükte olan 
1879 tarihli Zabıtai Saydiyye Nizamnamesinin 
29 ncu maddesine göre: 

«Boğaziçi dahil olmak üzere, Marmara deni-
zinin Bahri Sefid Boğazı haricine kadar gerek 
sahillerinde ve gerek körfez ve limanları dahi-
linde ve açıklarında vapur ve yelkenli sandallar-
la sürütme suretinde balık saydı kat'iyyen mem-
nudur. Bu memnuiyet boğazlar haricindeki se-
vahili Osmaniyenin üç mil açığına kadar cârî 
olduğu gibi, makinalı kayıklar ile dahi sünger 
saydı memnudur. Hilafı memnuiyet hareket eden 
lerin ilk defada sandal ve makinaları ve ağları 
zaptolunur.» 

Görüldüğü üzere sürütme ağıyle yapılan av-
cılığın usul ve mahiyeti bu nizamnamede etraflı-
ca tarif edilmemiştir. Bu keyfiyet, 1931 senesin-
de neşredilen Su ve Kara Avları Vergileri Umu-
mî Talimatnamesinin 20 nci maddesiyle: 

«Sürütme usulü ile balık avı, aynı istika-
mette ve fakat aralarında genişçe bir fasıla ile 
hareket edeıı iki vapur veya gemi veya sandal-
la ince iplere merbut ağlar vasıtasıyle bir veya 
birkaç mil derinliğinde balık tutma» şeklinde 
tefsir edilmiştir. 

Bu tefsirde de ağın ismi zikredilmemiştir. 
Zabıtai Saydiyye Nizamnamesinin 29 ncu mad-
desinin ve tefsirinin kastettiği sürütme ağı, 
trawl (trol) den başka bir şey değildir. 

O tarihlerde bazı balıkçılar trawl'un, nizam-
name ve tefsirin bahsettiği sürütme ağı nevin-
den olmadığını iddia etmişlerdir. Trawl'un sü-
rütme ağı cinsinden olmadığını iddia eden ba-
lıkçılar, bununla avcılık yapılabileceğini beyan-
la müdahale edilmemesini alâkalı makamlardan 
talep etmişler, fakat bu istekleri reddedilmiş-
tir. Meselenin tereddüdü mucip olduğu göz önün-
de tutularak trawl ağlarıyle balık avcılığının, 
yasağın şumulüne girdiği Maliye Vekaletince ta-
mim edilmiş, ayrıca Devlet Şurası'aın 29/2/1947 
tarihli 946/665 ve 947/329 sayılı ilâmiyle hü-
küm altına alınmıştır. 

Bilâhare, aradan bir müddet geçtikten son-
ra, kaçak olarak yapılan trawl avcılığı artmış-
tır. Bu sefer yine trawl'un, yasağın şumulüne 

(*) Denetim Gazetesinden akıtmıştır. (Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Müfettişleri Sendikası 
yayın organı. (Ocak 1970). 

Balıkçılık Müessesesi 
Zoolog 

girmediği ileri sürülmüştür. Vâki şikâyet üzeri-
ne, keyfiyet alâkalı makamlarca tekrar gözden 
geçirilerek, bu defa Ticaret Vekâletince 7 Tem-
muz 1958 tarihli Resmî Gazete ile yayınlanan 
tebliğde; Zabıtai Saydiyye Nizamnamesi, Maliye 
Vekâletinin tamimi ve nihayet Devlet Şurası'nın 
kararları muvacehesinde, trawl'un su dibine te-
mas ederek veya dibin biraz üzerinde halat ve-
ya tellerle bir gemi tarafından sürütülerek çe-
kilen ağ nevinden bulunduğu belirtilmiş, gerek 
teknik ve gerekse mevzuat bakımından tereddü-
de mahal olmadığı teyid edilmiştir. 

Marmara d'enizinde tamamen yasak olan ve 
diğer sahillerimizde üç mil dahilinde yasak edi-
len dip trawl'u avcılığı nedir acaba? Evvelâ bu 
suale cevap vermek icabeder. 

Dip Trawl'u : Torba şeklinde bir av aleti 
olup, kanat, gövde ve torba olmak üzere başlıca 
üç kısımdan ibarettir. Hayatiyet bakımından di-
be (deniz zeminine) bağlı olarak yaşıyan canlı-
ların yakalanmasında kullanılır. 

Dip trawl'u tek veya çift gemi tarafından 
kullanıldığı gibi tek gemi tarafından yandan ve 
kıçtan olmak üzere iki tarzda da kullanılır. Çift 
gemi ile kullanıldığında ise kapıya lüzum yok-
tur. Trawl kapısı, ağ ağzının kâfi miktarda 
açıklığını sağlamak maksadiyle ağın büyüklü-
ğüne ve kullanılma gayelerine göre muhtelif ebad 
ve kısmen de değişik şekillerde olan, fakat ge-
nellikle dikdörtgen biçiminde ve zemine isabet 
eden kenarlarında demirden kızakları ve ağın ağ-
zını arzu edilen nisbette açmak maksadiyle üze-
rinde ayar kolları bulunan gereçtir. Dip trawl 
ağı, deniz zeminine temas ederek sürütülür ve 
balıklar ağın torba kısmına toplanır. 

Dip Balıkları : Deniz zeminine bağlı ola-
rak yaşıyan bu balıklar demersal balıklar diye 
isimlendirilirler. Deniz zemininde yaşıyan de-
mersal balıklar, su kütlesi içersinde ve satıha 
yakın yerlerde yaşıyan pelajik balıklara naza-
ran daha yüksek kıymeti haizdir. Bunun yanı 
sıra, dip balıkları mevsimlik muhaceretlerinin 
mahdut olması sebebiyle her sene düzgün av ve-
rirler. Bu gruba giren balıklar; Kalkan, Pisi, 
Dil, Mezgit, Bor lam, Barbunya, Tekir, Kırlangıç 
gibi lezzetli balıklarla, İskorpit, Vatoz, İzmarit, 
bazı köpek balığı çeşitleri v.s. gibi balıklardır. 

Av Bölgeleri : Dip trawl'u, Kıt'a Sahanlı-
ğı (Continental Shelf) adı verilen nisbeten sığ 
ve düz olan sahil bölgelerinde yapılır. Trawl için 
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sahanın düz bir şekilde veya hafif bir gev ile 4-5 
mil devam etmesi, dibin arızasız ve nisbeten kum, 
çamur, çakıl gibi mataryelden olması ve bilhas-
sa kayalık olmaması icabeder. 

Karasu Yasaklan : Dünya devletlerinin ço-
ğu karasularının muayyen bir mesafesi dahilin-
de av yapılmasını yasak etmişlerdir. Bu yasak-
ların en büyük nedenlerini şu şekilde sıralıya-
biliriz: 

a — Kıyı trafiğinin emniyeti, 
b — Dip balıklarının yumurtalama devre-

lerinde bilhassa sahile çok yakın sığ suları ter-
cih etmeleri, 

c — Daha ziyade büyüme devresindeki yav-
ru olan ve avlanmaması icabeden boydaki balık-
ların derin sulara çekilinceye kadar sığ sularda 
bulunmasıdır. 

Yanlış Düşünceler : Halk arasında veya 
bir kısım balıkçılar trawl mevzuunda bazı yan-
lış düşüncelere sahip bulunmaktadırlar. Bu tarz 
düşünenler, trawl'un balık yuvalarım ve yumur-
talarım tahrip ettiğini söylerler. Bunlar yanlış 
düşüncelerdir. Çünkü, tatlı sular veya nehir man-
saplarında yaşıyan dikence denilen çok küçük 
bir balık cinsi ile birkaç Horozbina türü hariç 
hemen hemen hiç bir balığın yuvası yoktur. Ay-
rıca, balık yumurtaları pelajik oldukları, yani 
suyun üst tabakalarında yüzdükleri için, onların 
da tahrip edilmeleri bahis konusu olamaz. Yalnız 
bir kaç cins balık istisna teşkil eder ki bunlar 
da iktisadî değeri olmıyan ördek balığı, kaya 
balığı, vatoz v.s. gibi balıklardır. Çok kimsenin 
iddia ettiği gibi yumurtaların tahrip edilmeleri 
hali mevcut değildir. Balık yumurtaları üzerlerin-
de bulunan yağ damlacıkları vasıtasiyle suyun 
üst tabakalarında bulunurlar ve su tarafından, 
akıntılarla oradan oraya sürüklenirler. Bu se-
beplerden trawl'un balık yuvalarını ve yumur-
talarını tahrip etmekte olduğu hakkındaki isnat-
lar yersiz bir iddiadan öteye gidememektedir. 

Zıt Durumlar : Birçok kimseler veya te-
şekküller trawl'culugun tamamen serbest bıra-
kılmasını ve Marmara denizinin de trawl'e açıl-
masını İstemektedirler. Bu fikre karşı olanlar 
ise yasakların aynen devam etmesini faydalı bul-
maktadırlar. 

Trawl avcılığı birçoklarının iddia ettiği gibi 
hakikaten zararlı mı, yine bir çok kimsenin iddia 
ettiği gibi yapılması elzem olan bir avcılık mı-
dır? Şimdi bu iki durumu gözden geçirelim : 

A) Trawl'un faydaları : 

1 — Bir trawl bölgesinde gerekil av yapıl-
madığı takdirde; üreme sonucu, stoka ilâve olan 
balıklar hayat devrelerini tamamladıktan sonra 
ölüiler. Bu tabi! ölüm sebebiyle, tabiatın insan-
oğluna verdiği protein kaynakları da heba olur. 
Bu protein kaynağının heba olmasını önlemek 
için kararlı trawl avcılığına ihtiyaç vardır. 

2 — Trawl bölgelerinde normal av yapılma-
dığı takdirde stoktaki fertlerin çokluğundan 
meydana gelen gıda rekabeti sonucunda balıkla-
rın büyümeleri de normalin altında olur. Karar-
lı bir trawl avcılığında ise stoktaki fazla balık 
avlanacağı için gıda rekabetinin ortadan kalk-
ması ile stoktaki balıkların büyümeleri de nor-
mal olur. 

3 — Bir denizin zenginliği azot, fosfor, kü-
kürt bileşiklerinin bolluğuna bağlıdır. Bunlar or-
ganik maddeleri tahdit ettiğinden minimum ele-
ment denir. Bu elementler phytoplancton'lar (2) 
tarafından alınarak organik bileşimlere tahvil 
olunur. Denizlerdeki gıda zinciriıJn ilk halkası-
nı teşkil eden phytoplancton'lar ikinci halka olan 
zooplancton'ların (3) gıdasını teşkil eder. Deniz 
dibine çökelen ve değerlendirilemiyecek gözüyle 
bakılan çökeltilerin trawl neticesi kazılması ve 
karıştırılması neticesi azot, fosfor ve kükürt gi-
bi minimum elementlerin suya karışması sebebiy-
le tekrardan adı geçen nıikro canlıların faydala-
nabilecekleri hale gelirler. Bu mikro canlılar da 
balıkların gıdasını teşkil eder ki zooplancton ve 
phytoplancton'ların mebzuliyeti balık bolluğunu 
sağlar. 

B) Trawl'un zararları : 

1 — Trawl usulü ile herhangi bir yerde ya-
pılan balık avcılığı, o bölgede mevcut, bulunan 
balık stoklarından, her sene üreme suretiyle sto-
ka ilâve olan miktardan fazla av yapacak ka-
pasitede İse, bunun neticesinde kısa bir zaman 
sonra balık stokları azalır ve balıkçılık verimsiz 
bir hal alır. Bu olaya over fishing denir. Over 
fishing aşırı balıkçılığın meydana getirdiği bir 
sonuçtur ve bu hadisenin vukuundan sonra sto-
kun normal haline avdetine kadar o bölgede av 
yapılmaması icabeder. Nitekim İskenderun kör-
fezinde aşırı trawl avcılığından dolayı over fis-
hing müşahade edilmiş ve balık stoklarında da 
azalma olmuştur. 

Daha önce belirtildiği gibi : 
2 — Dip balıkları yumurtlama devrelerinde 

sahile yakın sığ sulara geldikleri için buralarda 
balıkların yumurtalarını dökemeden avlanmaları 
sonucu ortaya çıkar. Bu da balık stoklarının 
büyük ölçüde azalmasına sebebiyet verecek bir 
durum yaratır. 

3 — Büyüme devresinde bulunan küçük ba-
lıklar genel olarak sığ sularda bulunurlar. Bu 
küçük boydaki balıkların avlanması hem protein 
kaybına sebebiyet verir, hem de hiç yumurta dök-
memiş olanların avlanması da stok için aleyhte 
bir durum yaratır. 

Nizamnamenin Eleştirilmesi : Dip trawl'u-
nun faydalı ve zararlı yönlerini gördükten son-
ra Zabıtai Saydiyye Nizamnamesinin durumunu 
eleştirdiğimizde, bunun da hatalı ve faydalı ta-
raflarının olduğu göze çarpmaktadır. 
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Adı geçen nizamnamenin faydalı tarafları 
şu şekilde mütalaa edilebilinir: 

a — Kontrolsüz trawl avcılığında dip balık-
larının stoklarında süratle azalma meydana gel-
mekte ve over fishing tehUkesiyle karşı karşı-
ya kalınmaktadır. Marmara denizi trawl'e kapa-
tıldığı için böyle bir tehlike yoktur. 

b — Marmara denizi dip balıkları stokları 
tabiî kaynakları memleket balıkçılığına kapatıl-
mış bir durumda ise de, bu husus rantabl bir 
balıkçılık sisteminin kuruluşuna kadar, sonradan 
telafisi zor hataları önlemesi bakımından fayda-
lı mütalaa edilebilinir. 

c — Bir göl büyüklüğünde olan Marmarada 
rekor teşkil edecek derecelerde av yapmayı ta-
sarlıyan bir zihniyete bu nizamname ile set çe-
kilmektedir. 

d — Karasuların üç mil dahilinde dip trawl-
unun yasaklanması sebebiyle Uein küçük boydaki 
balıklar korunmuş hfım de yıınıurtalanı a, zamanı 
sığ sulara yumurtalarını döken balıkların avlan-
maması sağlandığından dip balıkları stoklarının 
azalması da büyük ölçüde önlenmiş olmaktadır. 

Zabıtai Saydiyye Nizamnamesinin hatalı sa-
yılabilecek taraflarını şu şekilde sıralamak müm-
kündür: 

a — Marmara denizi travvl'culuğa kapalı ol-
duğu İçin en kıymetli gıda maddesi olan balık 
proteininden istifade edilememektedir. 

b — Marmara denizinde fazla üreyen balık-
ların ayıklanamaması ve kıymetlendirilememesi 
sonucu dejenere olmuş bir balık nesli tehlikesiy-
le karşı karşıya kalınmıştır. 

c — Balık sıklığı sebebiyle Marmara denizi 
dip balıklar?ndaki tabii ölüm nisbeti fazlalaşmak-
ta ve büyük miktarda protein kaybına uğranıl-
maktadır. 

d — Marmara denizindeki dip balıkları bol-
luğu dışarıdan yırtıcı balıkların bu bölgeye ser-
bestçe girmesini ve burada üremesini sağlamak-
ta bıı da protein kaybına yol açan faktör ol-
maktadır. 

Marmara Trawl Araştırmaları : Zabıtai 
Saydiyye Nizamnamesinin 29 ncu maddesinin 
kaldırılabilmesi ve bunun yerine bugünkü ihti-
yaçlara cevap verebilecek yeni nizamnamenin 
kurulması, ilmi araştırmaların neticesine bağlı-
dır : 

Bu nizamnamenin kaldırılabilmesi ve yeni 
nizamnamelerin tespiti için; Marmara denizinde 
E.B.K. Balıkçılık Araştırma Merkezi zamanında 
trawl araştırmaları yapılmıştır. 

Marmara denizi trawl araştırmalarının ana 
gayesi, demersal balık (dip balıkları) stokları-
na herhangi bir zarar tevlit etmeksizin azami is-
tifade İmkanlarının araştırılması ve netice ola-
rak, mezkûr Millî serveti memleket ekonomisine 
kazandırmaktı. Bu araştırmalar rantabl bir ba-
lıkçılık rejiminin kurulmasına esas teşkil ede-

cek lüzumlu bilgiler toplanmasını sağlamış ola-
cak ve gelecekteki değerinin tayinine eıas teşkil 
edecekti. 

Bu ana gayeyi gerçekleştirebilmek yolunda 
Marmara denizinde yapılması İcabeden İlmi esas-
ları havi bir araştırma programı, F.A.O. (Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı - Food 
and Agriculture Organization the United Na-
tions) uzmanları (S.J. HOLT - E. AKYÜZ) ta-
rafından hazırlanmıştı. 

1956 yılı sonunda araştırmalar başlamış ve 
1958 Mayıs'ında Ticaret Bakanlığı'nın emriyle 
trawl çalışmaları durdurulmuştur. Mayıs 1960 
tarihinde tekrar gerekli müsaade ile trawl ça-
lışmaları başlamış, ancak bu defa da, sekizinci 
araştırma ayında (Aralık 1960) faaliyetler dur-
durulmuştur. 

Bu araştırmaların durdurulması İle: 1 — 
Av yapılacak sahaların tespiti ve. sınırlandırıl-
ması, 2 — Av mevsimi ve yasak mevsimlerin 
tespiti, 3 — Kullanılacak ağların göz açıklıkla-
rının ve sélection sınırlarının tespiti, 4 — Kul-
lanılacak av vasıtalarının adedi ve motor güçle-
riyle av sahalarındaki dağıtım plânının hazırlan-
ması sorunları halledilememiş oldu. 

Mamafih, zaman zaman yapılan araştırma-
larda ise şu sonuçlar elde edilmiştir: 

1956 yılında yapılan Gear Selectivity (ağın 
seçimi) çalışmalarında Marmara denizi için en 
iyi göz açıklığının (Alman trawl'u için) 30 mm. 
nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu husus 
Marmara sularında en elverişli ağın seçimi için 
yapılacak mukayeseli avcılık (Comperative fis-
hing) tecrübelerinde ışık tutabilecek mahiyette 
idi. 

1957 ve 1958 yıllarında yapılan seferler ve 
toplanan data'nın kıymetlendirilmesi F.A.O. uz-
manları (S.J. HOLT - E. AKYÜZ) tarafından ya-
pılmış ve verilen raporda, «Marmara denizi trawl 
stoklan Akdenizin herhangi bir bölgesinden çok 
daha fazla ve ticari avcılığın kazançlı olarak tat-
bik edildiği dünyanın diğer mıntıkalarındaki 
trawl stokları ile aynı cesamet seviyesindedir. 

iktisadî kıymeti haiz balıkların güç birimi-
ne göre halihazırda ticarî balıkçılığın kârlı ola-
rak yapılmasını temin edecek miktardan çok da-
ha fazla olduğu ve tutulan balık türlerinin İs-
tanbul pazarmca kabul edileceği hakikati tespit 
edilmiştir» denilmektedir. 

Ancak ticarî avcılığın başlaması halinde en 
yüksek derecede sınırlandırılması meselesinin 
halledilmesi için Marmara stoklarındaki ölüm ve 
büyüme nlsbetlerinin tespiti gerekmektedir ki 
bu nevi araştırmaların en az iki sene müddetle 
ve her ay bir hafta olmak üzere yapılması el-
zem olduğuna işaret edilmişse de tekrar Mayıs 
1960 da başlanan bu araştırmalar sekiz aylık 
çalışmayı müteakip yine durdurulmuştur. 

Yukarıda, Marmara denizinde yapılan veya 
yapılması elzem olan trawl çalışmalarına deği-
nilmiştir. Bu demek değildir ki diğer denizleri-
mizin karasularında araştırmalara ihtiyaç yok-
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tur. Bilâkis, karasularımızın trawl sahalarında 
yapılacak araştırmalar neticesinde muhtelif ya-
sakların tespiti lâzımdır. Bu, bilhassa kaynakla-
rın muhafazası ve onlardan en iyi şekilde istifa-
desi bakımından elzemdir. Araştırmaların neti-
cesinde, bazı yerlerde üg mil içinde trawl yapıla-
bileceği tespit edilebileceği gibi, bazı bölgelerde 
de yasak sahanın, üç milin çok üstündeki saha-
nın, üç milin çok üstündeki sahalara kadar uza-
nabileceği ortaya çıkabilir. Bütün bu hususlar 
ancak bu konuda yapılacak araştırmaların ne-
ticelerine bağlıdır. 

Balıkçılık Araştırma Merkezi 1961 senesin-
de Bakanlar Kurulunun tasarruf gayesiyle aldığı 
bir karar üzerine kapatılmıştır. Bu sebeple, o 
zamandanberi bu problemlerin bir kısmı sürün-
cemede kalmıştır. 

Gümrük Bölgesi : Karasularımız Jandarma 
Teşkilâtı ile Gümrük Muhafaza Teşkilâtının 
kontrolü altında bulunmaktadır. 

1926 tarihli muaddel Gümrük Kanunu (No. 
906) sahilden denize doğru dört millik mesafe 
dahilindeki sahayı gümrük bölgesi olarak tespit 
etmiştir (Madde 2). 

1949 tarih ve 5383 sayılı Gümrük Kanunu 
ise, gümrük bölgesini şu şekilde tespit etmek-
tedir. 

«Gümrük bölgesi, denizlerde karasuları ile 
sahilden içeri doğru 30 km. derinliğindeki alanı 

kaplar» (Madde 2. Fıkra 2 - a) Aynı 
maddenin 1 inci fıkrasında ise «Gümrük hattı, 
Türkiye sınırları ile birdir» kaydı mevcuttur. Bu 
hale göre 1926 tarihli kanunla tespit edilmiş 
olan dört millik gümrük bölgesi fiilen üç mile 
indirilmiş oluyordu. Çünkü, karasularımızın hu-
dudu hakkında Lozan muahedesinin 6 ncı mad-
desinin üçüncü bendinde « İşbu muahe-
de hilâfına bir hüküm olmadıkça, hududu bahri 
sahilden üç mil dûn mesafede kâin ada ve ada-
cıkları ihtiva eder» denilmektedir. Bununla be-
raber, 1949 tarihli kanun, 1926 tarihli kanunun 
ikinci maddesini sarih olarak yürürlükten kal-
dırmış değildi. 

T.B.M.M. tarafından 15 Mayıs 1964 günü 
Resmî Gazetede yayınlanarak yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe giren «Karasuları Kanu-
nu» nun 1 nci Maddesine göre «Türk Karasula-
rı Türkiye ülkesine dahildir. Türkiye Karasula-
rının genişliği altı deniz milidir. Bu kanunun tat-
bikinde bir deniz mili 1852 metredir» denilmekte-
dir. Son çıkan kanunla gümrük bölgesi de, do-
layısiyle altı millik sahayı içine almaktadır. 

Yukarıda izalı edildiği gibi denizlerimizde 
Zabıtai Saydiyye Nizamnamesi ile yasak edilen 
saha gümrük bölgesine girmektedir. Bu sebeple 
su ürünlerinin korunması mevzuunda en mühim 
görev, yani av yasaklarının takip ve kontrolü, 
jandarma teşkilâtı ile birlikte Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bünyesindeki Gümrük Muhafaza Teş-
kilâtına aittir. 

SONUÇ : Netice olarak Zabıtai Saydiyye 
Nizamnamesindeki 29 uncu maddenin kaldırıla-
bilmesi, daha uygun hale gelmesi ve bugünün 
şartlarına cevap verebilecek bir nizamnamenin 
hazırlanabilmesi, ancak bu konuda yapılacak 
ilmi araştırmaların neticelerine bağlıdır. 

Bu hususlar bir araştırma konusu olarak 
tekrar yeni baştan ele alınırsa ve uzun vadeli 
çalışmalar neticesinde yeni nizamnamenin esas-
ları tespit edilse bile bu bir yerde mana ifade 
etmiyecektir. Konan yasakları yürüten mekaniz-
maların iyi çalışması gerekmektedir. Jandarma 
Teşkilâtı ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtının bu 
konuya daha ciddi eğilmesi ve daha sıkı kontrol 
yapması gerekmektedir. Karasularımızın bıraka-
lım üç mil açığını, 0,5-1 mili içinde dahi gayet 
rahatlıkla trawl avcılığının yapıldığı görülmek-
tedir. Bugün Marmara Denizinde trawl yasak ol-
masına rağmen kaçak olarak trawl yapıldığı 
yaygın bir iddiadır. Bugünkü durumu ile ve ileri 
tarihlerde Marmara denizinin trawl'e açılması 
uygun görüldüğü takdirde konulacak olan mev-
zii trawl yasaklarının takibi problemlerinin, çok 
daha ciddi olarak ele alınması gerekmektedir. 

Su ürünlerinin korunmasında mesuliyetli bir 
görevi yüklenen Bakanlığın bu konu üzerine da-
ha hassasiyetle eğilmesi, kontrol ve takiplerini 
daha sıkı ve ciddi olarak yapması zaruridir. 

(1) : Su ürünleri problemleriyle iş münasebetleri bakımından görevli olan teşekküller şunlardır: 

Ticarot Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

Hükümetin su ürünleri politikasını yürütmekle 
görevlidir. 
Su ürünleri sanayiinin kurulması,işlemesi, ge-
lişmesi hizmetleri ile uğraşır. 
İç suların, dalyan ve voli yerlerinin kiraya veril-
mesi hizmetleriyle görevlidir. 
Su ürünlerinin veteriner hekimlikle alâkalı işle-
riyle iştigal etmekte, ormanların, sulama tesis-
lerinin korunması bakımından buralardaki su 
ürünleri istihsali ile alâkalanmaktadır. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakankğı 

Ulaştırma Bakanlığı 

Et ve Balık Kurumu 

Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü 

Devlet Su İşleri 

Etibank 

Ziraat Bankası 

Mahalli Belediyeler 

Muhafaza teşkilâtı ile av yasaklarının denetimi 
ile görevlidir. 
Balıkçılık okullarının açılması ve eğitimi ile gö-
revlidir. 
Umumî Hıfzısıhha Kanunu gereğince gıda mad-
desi olarak su ürünlerinin kontrolü ile görevlidir. 
Deniz ticareti, deniz seyrüseferi, can ve mal em-
niyeti, deniz iş hukuku, gemi adamları yönlerin-
den su ürünleri sahasiyle alakalanmaktadır. 
Balık işlerini tertip ve tanzim, ticaret, istihsal, 
sanayi ve bunlarla ilgili etüd ve araştırmaları 
yapar. 
Su ürünleri alanında biolojik araştırmalar ile iç 
sularda balık üretilmesi konularında hizmetlerde 
bulunmaktır. 
Barajlarda balık üretilmesi ve buralardaki su 
ürünleri istihsalini kiraya vermekle görevlidir. 
Sarıyer barajındaki su ürünleri istihsalini kira-
ya vermekle görevlidir. 
Su ürünleri branşlarıyle ilgili çeşitli sahalar için 
kredi hizmetleriyle görevlidir. 
Su ürünleri alım-satım işlerini düzenlerler. Sağ-
lık bakımından gerekli denetlemeleri yaparlar. 

(2) (3) : Deniz içersinde kendi kendine hare-
ket kaabiliyetini haiz olmıyan veya suyun 
hareketlerine karşı koyamıyan (dalga, 
med-cezir, akıntılar vs.) mikroskopik can-
lıların bitkisel olanlarına phytoplancton, 
hayvansal olanlarına zooplancton denir. 
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rın doyururlar. Güney, Güney Doğu Av-
rupa ile Amerikanın bazı yerlerinde 70-80 
milyon ise Mısırı tercih etmektedirler. Çe-
şitli kökler muz ve benzeri meyveler, hat-
ta palmiye özleri ile açlığını gideren in-
sanlar, halâ şu küçücük dünyamızın, kıyı-
sında bucağında yaşamaktadırlar. 

Şöyle bir geriye dönüpte baktığımız 
zaman aşağı yukarı 10.000 yıldır insanın, 
yiyeceğini topraktan çıkardığını görürüz. 
Bu süre içinde de, çoğunluk açlıkla tokluk 
sınırında bocalamış durmuştur. 

Hele toplumlara kiliselerin hükmetti-
ği orta çağ ise, baştan başa bu korku 
içinde geçmiştir. 

Din adamlarından pek korkulduğu bu 
devirde Papa II. Damasus'un semiz atı, aç 
halk tarafından parçalanıp yenmişti. Hem 
de Papanın gözlerinin önünde. 

Mamaafih, tarihde aç insanlar sade-
ce Papanın atını yemekle kalmadılar. Çün-
kü kitaplar, daha 9,10,11 inci yüzyıllarda, 
Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da yani, 
Avrupânın göbeğinde, insanların gerçek 
mânâda birbirlerini yediklerinden bahse-
derler. 

îngilterede 1801, 1817, 1847 yılların-
da, açlık nedeni ile karışıklıklar, baş kal-
dırmalar öylesine almış yürümüştü ki, o 
yıllara tarihçiler «yoksulluk yılları» adını 
taktılar ve haşmetli İngiltere kralı bunun 
üzerine ekmeğini yarı çavdar, yarı buğ-
day unundan yaptı, ve halka da böyle yap-
masını öğütledi. Oysa ki, halkın elinde, ek-
meğinin her iki yarısına da katacak bir-
şeyi yoktu. Bütün milletlerin tarihleri, bu 
çeşit açlıklarla doludur. Bugün do bir çok 
ülkelerde olduğu gibi. 

19. yüz yılın son çeyreğinde Hindis-
tanda 15 kıtlık olmuş ve 25 milyon insa-
nın canına kıymıştır. Bu hal, 20. yüzyılda 
da devam etti ve edecek de. Evet, bugün 
dünyamızda günde 10000 çocuk, halâ aç-
lıktan ölmektedir. 

Yalnız dünün açlığı, kuraklık, sel, don 
gibi tanrıdan, yani doğal afetlerden geli-
yordu. Yarının açlığı ise, hem bunlardan, 
hem de insanların alabildiğine çoğalmala-
rından, gelecektir. 

İlk kez, bu tehlikenin farkına bir pa-
paz vardı. Hem de, 18. yüzyılda Malthus 
«insanlar pek çoğaldı.» diye, barbar ba-

ğırdı. O zaman İngilterenin nüfusu 20 mil-
yon, Osmanlı İmparatorluğu ise 30 mil-
yon kadardı. Bir papaz bu tehlikeyi bize 
duyururken, bir başka papazda kurtuluş 
yollarını arıyordu. «Mendel» di bu papaz 
ve bizlere, bildiğimiz bitkilerden, hayvan-
lardan, daha uygun, daha elverişli tipler 
bulma yollarını öğretiyordu. 

İnsanlar, endüstrileşmeğe yöneldik-
çe, ekmeğin sürümü düştü. Yerini et aldı. 
Yani kısaca hayvansal ürünler aldı ve bir 
«protein devri» başladı. Böylece de dün-
ya kiye'bölündü: «Gelişmiş Ülkeler,» «Az 
gelişmiş ülkeler.» Daha doğru bir değim-
le, «Çok et yiyenler.» «Az et yiyenler.» 
Az et yiyenler, dünyanın üçde ikisi. 

Şu ekmekten ete geçişi, bir örnekle 
açıklıyalım. 

Ülke Almanya... yıl 1800... ve adam 
başına ekmek 300 kilo, et ise 13 kilo... 
yıl 1900... ekmek 200... et 30 kilo. 

Ve nihayet 1950, ekmek, yılda 100 
kiloya iniyor, et ise 50 kiloya çıkıyor. 

Gerçekten de, çalışma gücü koldan 
kafaya geçtikçe, protein ihtiyacı artmış 
karbonhitrat ise azalmıştır. 

Adem oğlu çevresine alışıp etrafında-
ki otları seçmeğe başladıktan sonra, ya-
kaladıkları hayvanları da yemeğe başla-
mıştı. 

Taş devirlerinin yontması da, cilalısı 
da bunları gösterir ve insan bugün atın-
dan, itine kadar, hayvanın her şeçidini ye-
mektedir. Tabiî zaman ve zemine göre. 

Böylece ağırlık et üzerine yüklenince, 
hayvan ayrıca bir önem kazandı. Bunun 
üzerine önce, en ekonomik etlik hayvan 
arandı ve bulundu. Domuz. Sonra da, bü-
tün hayvanların en etli tipi üzerinde du-
ruldu. 

Almanya'da 1816 yılında, bir Alman 
evine yılda 6 kilo sığır, 3 kilo domuz, 2 
kilo koyun eti alırken; 1909 yılında, 14 
kilo sığır, 28 kilo domuz, 1 kilo koyun 
eti almağa başladı. Neden? 

Bilginlerin yaptıkları hesaplara göre, 
bir sığır verim olarak yılda, ağırlığının 
yarısını verir. Koyun bir mislini, domuz 
ise 7 katını, Tavukta bu artış 30'a çıkar 
ama, o et endüstrisinin bir ana maddesi 
değildir. 

Ya balık, onu hiç sormayın, bunlar-
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da verim yüzlerin binlerin çok üzerinde-
dir. 

Herhalde tarihi boyunca büyük sı-
kıntılar çektiği için olacak etlik hayvan-
ların her çeşidi üzerinde en önemli çalış-
malar, ingiltere de yapılmıştır. Bugün bü-
tün dünyaya yayılmış olan et sığırlarının 
doğum yeri, İngilteredir. Böyle bir sığırın 
canlı ağırlık ortalaması, 1000 kiloya varır. 
Bizde ise 100 kilonun üstündedir. 

Dünya nüfusu bugün, saatte 3700, 
günde 127000 yılda da 50 ilâ 70 milyonluk 
bir artış göstermektedir. 

Bu artış şampiyonasında biz, saatte 
90, günde 2200 ve yılda da 800000 kişilik 
bir üreyişle, bir bronz madalya kazana-
cak kadar ilerdeyiz. 

işte dünyada nüfusun durmadan ar-
tışı ve özellikle uygarlığın ilerleyici, ek-
mek derdini, et derdi haline çevirmiştir 
Bugün artık insanların üremesine, ne hay-
van artışı ne de onun etlenişi ayak uydu-
ramamaktadır. 

Ve bu konu, bugünün en önemli ko-
nusudur. 

Örneğin biz normal et yiyen bir ülke-
nin insanları kadar et yemiş olsak, bu-
günkü hayvan varlığımız, bir yıllık ihti-
yacımızı dahi karşılayamaz. 

işte Birleşmiş Milletlerce, «dünya nü-
fus infilâkı» diye atlandırılan bugünkü bu 
nüfus artışına çareler araştırılırken, teh-
likeyi sezen uyanık ülkeler de yeni prote-
in kaynakları aramaktadırlar. 

İkinci dünya savaşı sırasında Alman-
ların «ersatz» maddelerini bilirsiniz. Yi-
yeceğinden giyeceğine kadar, hergeyi, hat-
ta ekmeğin bile sun'isini yapmışlardır. 

Amerikalılar ise bu işe, önce sosisle-
rine kılıf olarak kullanılan, yenebilir ko-
yun bağırsağı, yapmakla başladılar. Ve 
hemen sonra da Soya fasulyesinden sosis 
hatta biftek de imâl ettiler. Bugün bunun 
bir kısmı endüstri alanına aktarılmış du-
rumdadır. 

Ruslar, sun'î havyar yaptılar. Rengi 
ile, kokusu ile ve tadı ile. 

Fransızlar, petrolden hayvan yemi o-
larak kullanılmak üzere, protein elde et-
tiler ve bu yıl 20000 tonluk bir üretim pro-
gramı ile, fabrikasyona geçecekler. Yani 
bu haberi veren makale sahibinin deyimi 

ile: «Fransız köylüsü yarın benzin istas-
yonundan traktörüne mazot alırken, hay-
vanının yemini de alabilecek. 

Bütün bunlara karşılık, insanlar aç-
lıktan kurtulacaklar mı? 

Açlık deyince şunu hemen açıklama-
mız gerekir: 

Bugün ne kafa, ne kol gücü sarfetmi-
yenlerin açtıkları «krikkırak açlık devri» 
ile hem kafa, hem kol gücü sarf edip, ek-
meğini, kaderi ile katık edenlerin açlığı, 
söz konusu ettiğim açlığın biraz dışında 
kalır. 

Evet, insanlar açlıktan kurtulacaklar 
mı? 

Bu sorunun cevabı herhalde, «hayır» 
ki Ademin torunları şimdi gözlerini deniz-
lere dikmiş durumdalar. Ancak bu suretle 
geleceği garanti altına almak istiyorlar. 

Bakın deniz diplerinin fatihi «Picard» 
in oğlu bu konuda Amerikan Kongresine 
ne diyor: 

«Baylar, biz sadece bir hazinenin ü-
zerinde oturmuş değiliz. Uzun Ticaret ko-
ridorunun, bir sıra kapalı kapıları önün-
deyiz. Her kapının arkasında, işletildiği 
zaman bizi hayretler içinde bırakacak, bir 
çok sahalar vardır». 

Gerçekten de, denizlerin yiyecek kay-
nağı olarak uçsuz bucaksız özelliğini bir 
tarafa bıraksak ve teorik olarak sadece, 
içindeki mineral maddelerini ve saf suyu 
birbirinden ayırabilsek yine «Picard, Jr.» 
m verdiği sayılara göre dünyamızdan gü-
neşe 300000 defa gidip gelebilecek, bir 
marşandiz dolusu tuz elde ederiz. Ve 
1.500.000 tiriiyon ton su ise, dünyada ku-
raklık diye birşey bırakmaz. 2000 tirili-
yon ton Mağnezyum, potasyum, bromit, 
karbon üretebiliriz. 

Bugün dünyada elde edilen petrolün 
% 16 sı deniz içi sondajlarında çıkmakta-
dır. Önümüzdeki 10 yılda bu sayı % 33'ü 
bulacaktır. 

Yiyecek kaynağı olarak, denizlerden 
söz edilince akla Japonya gelir. 

Japonya açlıkla savaşan ve bunda 
başarı sağlıyan milletlerin en başındadır. 
Bu ülke, toprak olarak, Birleşik Ameri-
kadan 31 defa küçüktür. Fakat sahillerin 
uzunluğu Amerikanın 12 katı, nüfusu ise, 
Amerikanın yarısından fazladır. Mevcut 
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topraklan da ne tarım, ne de hayvancılık 
için yeterlidir. 

Bu nedenler Japonyayı, denizlerden 
en fazla faydalanmaya zorlamıştır. 
Önceleri kıyılarındaki balıklar Japonlara 
yetiyormuş, ama sonraları yetmez olmuş 
ve bu nedenle, 100-150 yıl önce açılmışlar 
açık denizlere. Bu da yetmemiş, dönmüş-
ler tatlı sulara. Artık çeltik tarlalarında 
dahi balık üretiyorlar, 
la 

Yalnız Japonlar mı? Hayır, bugün 
Ruslar başta olmak üzere birçok ülkeler, 
hatta Bulgaristan ve İsrail bile tatlı su-
larda balık yetiştirmek suretiyle, üretim 
yapmaktadırlar. 

Orta Avrupada, 40 cm. derinlikdeki 
tarlalara su vererek, balık yetiştirilmek-
te ve tarımda nadasa bu çeşit bir üretim 
eklemektedirler. Buralarda elde edilen ba-
lık miktarının 30000 tonu bulduğu bildi-
rilmektedir. 

Başta Japonlar olmak üzere birçok 
uluslar, bununla da yetinmiyorlar. Yani 
balık, midye, karides, İstakoz üretimin-
den sonra, denizlerde «yosun tarımı» da 
yapıyorlar. 

Yosun deyip geçilmemelidir. Bu, uç-
suz bucaksık, deniz ve tatlı suların diple-
rini kaplayan yosunlar arasında yüzde 50 

proteine sahip olanları vardır. Bu yosun-
ların büyük bir kısmı insan yiyeceği ola-
rak kullanıldığı gibi, tıbda, bakteriyoloji-
de, kumaş endüstrisinde, gıda sanayiinde, 
kozmatik sanayiinde pastacılıkta, yararla-
nılmakta, hatta elektirik malzemeleri bile 
yapılmaktadır. \ 

Japonlar bu önemli üretimi, ipe yo-
sun sererek yapmaktadırlar. (Onların ya-
pamadıkları ipe un sermektir.) 

Çekik gözlü balıkçı, denize bambu 
kamışlarını dikerek, bunların aralarını ip-
lerle bir ağ gibi örmektedirler. Tarımı ya-
pılacak yosunun sporları bu iplere tutun-
makta ve burada üremektedirler. Enleri 
3-4 cm. boyları 2-3 metredir bu yosunla-
rın. 

Cezir zamanı bu yosun tarlaları ara-
sına uzanan beton yollardan, kamyonlarla 
gidilip mahsul toplanmakta veya onun dı-
şında, deniz araçlarından faydalanılmak-
tadır. 

Bugün Japonyada bu şekilde ekilen 
deniz 740000 M2 dir. 

Görüldüğü gibi Adem babamızın aç-
tığı savaş bütün hızı ile sürüp gitmekte 
ve «açlık,» henüz ortadan kalkmış görül-
memektedir. 

ET ve BALIK KURUMU'nun 
SOĞUK DEPOLARI 

Halkımızın Hizmetindedir 

EBK 6/1970 
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Minekop 
Sciaenldae familyasmdandır. Bilim a-

dı Umbrina cirrhosa'dır. Bütün denizleri-
mizde bulunur. 

Karadeniz sahil bölgesinde Kötek ba-
lığı ismiyle de anılır. Uzunluğu ortalama 
45-50 santimdir. Bir metre boyunda yirmi 
kilo ağırlığında olanları vardır. Yapılışı 
yan taraflarından yassı olarak elips şek-
lindedir. Ancak sırtı biraz kanburcadır. 
Başı vücut genişliğine kıyasen ufaktır. 
Başının içinde gözlerinin arka taraflarına 
doğru iki adet küçük taş bulunur. Ağzı 
küçüktür. Üst çene alttakine göre daha 
ileride olup aşağıya doğru eğiktir. Çene-
lerinde batıcı dişler bulunmaz. Burnu kısa 
ve küttür. Bütün yüzgeçleri mükemmel 
inkişaf etmiştir, iki tane sırt yüzgeci var-
dır. Derisi kalın olup iri pullarla örtülü-
dür. Sırtı esmer, yan tarafları ve karnı 
beyazdır. Yüzme kesesi büyüktür. Yaka-
landığı veya çok korktuğu zaman yüzme 
kesesinin şişmesi neticesi, midesi ters dö-
nüp ağzının ucuna kadar gelir. Bu durum-
da çevikliğini kaybeder. 

Yapılışı itibariyle yırtıcı bir balık de-
ğildir. Dibe yakın gezinirler. Bir kısmı bu-
lundukları bölgeleri terketmez. Nehirle-
rin döküldüğü sahalardan hoşlanırlar. Mi-
nakopların bir kısmı Sonbaharda Marma-
ra'ya iniş, ilkbaharda Karadeniz'e çıkış 
yaparlar. Üremeleri yaz aylarmdadır. Eti 
beyaz ve lezzetlidir. Buğulaması, tavası, 
haşlaması, kağıt kebabı, plâkisi ızgarası 
yapılır. Bazı lokantalarda levrek diye müş-
teriye verilir. 

Karides, balık yavruları, denizkurdu 
ve midyeiçi ile beslenirler. Manyat, fan-
yalı voli ağlariyle, ayrıca dalyanlarda tu-
tulur. Olta ile de avlanır. 

Oltası iki tip köstekli takımdır. Olta 
ile av yerleri kırmalık, ilişken, mahaller-
le, karideslerin barındıkları, istanbul Bo-
ğazının Marmara'ya yakın kanal bölgele-
ridir. istanbul Boğazının kanal bölgesinde 
bulunanlar üç kilodan on kiloya kadar iri 
boydadırlar. Diğer yerlerde yâni ilişken 

Sıtkı ÜNER 

civarında bulunanlar 250 gram ile birbu-
çuk kilo arasında değişir. 

Küçük boydaki minakoplara mahsus 
köstekli takımın olta kısmı 45 numara 
kalınlığında 40 kulaç uzunluğunda hesap-
lanır. İki veya üç köstek taşır. Üç kös-
tekli olursa, ikisi bedene, biri iskandil di-
bine bağlanır. İki köstekli olursa, bu tak-
dirde biri bedene, diğeri iskandile eklenir. 
Takımın yapılışı şöyledir. 

Derinlikler ve akıntılar göz önünde 
tutularak 120 gram ağırlığında iki tarafı 
delik olan iskandilin alt deliğine 40 san-
tim uzunluğunda, 40 numara kalınlığın-
da bir küstek takılır. Üst deliğe bir buçuk 
kulaç uzunluğunda 45 numara kalınlığın-
da beden eklenir. Bedene 40 numara ka-
lınlığında 30 santim, uzunluğunda bir ve-
ya iki adet köstek, kazıkbağı ve kazıkba-
ğının her iki tarafına ikişer defa döndü-
rülen ilmekle tesbit olunur. Kösteklere 
(Qual 1265) I numara iğne bağlanır. Be-
dendeki kösteklerin birbirinden açıklığı, 
iğne boyu dahil olduğu halde 4 santim 
mesafeli tutulur. Köstekleri taşıyan be-
den, olta kısmının ucundaki fırdöndüye 
sarmadüğümle eklenmek suretiyle takım 
hazırlanmış duruma gelir. Yem olarak ka-
rides kullanılır. Bu takımla yapılan avcı-
lıkta iskandil daima diple temas halinde 
olmalıdır. Minakop, yemi geveliye geveliye 
ağzına alıp yutmaya uğraştığından hemen 
çalınmamalıdır. Sürekli olarak vurmaya 
başladıktan sonra ufak bir kol hareketiy-
le olta kaldırıldığı vakit, balığın yakalan-
dığı anlaşılır. Yavaş yavaş çekilir. Deniz 
seviyesine gelince, çırpınmadığından elle 
tutulup içeri alınır. İcabında kepçe de kul-
lanılabilir. 

İri boydaki Minakopların bir kısmı, 
Marmara'ya iniş esnasında, İstanbul Bo-
ğazının Üsküdar — Kuzguncuk arası a-
çıklarındaki kanal bölgesinde bazı sene-
ler kofanalarla birlikte yatar. Burada av 
verdiği senelerde ocak, şubat ve mart ay-
larında hem gece hem gündüz olta ile av-
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cılığı yapılır. Bu tip avcılık yeni olduğun-
dan av usulü ve takımın şekli bir çok pro-
fesyonel ve amatör balıkçılar tarafından 
halen bilinmemektedir. Takımın hazırlan-
ması başlıbaşma bir özellik taşır. Yapılışı 
şöyledir. 

Takımın olta kısmı 100 metre uzun-
luğunda 80-100 numara kalınlığında olur. 
Bu uzunluktaki naylon parçası, münasip 
boyda bir mantara bağlandıktan sonra sa-
rılır. Diğer taraftan 7 - 8 milimetre çapın-
da sustalı bir çelik halkaya beş santim 
büyüklüğünde üç adet fırdöndü geçirilir. 
Bundan sonra birinci fırdöndüye mantara 
sarılmış oltanın ucu bağlanır. İkinci fır-
döndüye 12 metre uzunluğunda 70 - 80 
numara kalınlığında ucunda kasası bulu-
nan bir beden eklenir. Kasaya 80 - 90 gram 
ağırlığında küçük bir iskandil bağlanır, 
Bedene, kasanın yukarsına doğru, 60 - 70 
numara kalınlığında 50 santim boyunda 
ve üzerinde, minakopların irilikleriyle mü-
tenasip kısa palalı 3/.0 numara iğne taşı-
yan 8 ilâ 12 adet köstek bağlanır. Üçüncü 
fırdöndüye de 30 santim boyunda' 80 nu-
mara kalınlığında bir naylon parçası yar-
dımiyle iki kilo ağırlığında iskandil vazi-
fesi gören terazi dirhemi takılır. Böylece 
takım hazır duruma getirilir. Av durumu-
na ve balıkların iriliklerine göre takımın 
olta, beden ve köstekleri daha da kalın-
laştırılabilir. İskandil ona göre ağırlaştı-
rılır. İğnelerin boyu değişmez. 

Bu takımın yemi iri boyda karidestir. 
Karides temin edilemezse midyeiçi kulla-
nılabilir. 

Avcılık: Kuzguncuk ile Üsküdar ara-
sındaki akıntı ve kanal bölgesinde yapıldı-
ğından dıştan veya içten takma motorlu 
sandal lâzımdır. Av yerine gidilince, va-
sıta akıntı yukarsına ayarlanarak yavaş-
latılır. Ucuna hafif iskandil ve köstekleri-
ne yem takılmış beden denize sarkıtılır. 
Beden gerilince iki kiloluk iskandil taşı-
yan olta ağır ağır indirilerek dip bulunur. 
Dibin bulunmasını müteakip olta üç ku-
laç kadar çekilerek tekrar dibe temas et-
tirilir. Bu işlem, yem taşıyan bedenî ka-
nal suyunun etkisiyle Boğazın yukarı is-

tikametine doğru vaziyet almasını sağlar. 
Vasıtanın sür'ati birbirine ters olan alt 
ve üst cereyanlara göre ayarlanarak is-
kandilin baş tarafa doğru kayması ve ba-
lıkçı deyimiyle oltanın kanala kaptırılma-
sını müteakip, biraz yukarı kalkmış olan 
iskandil dibe oturtturulur. Kanal suyunun 
tesiriyle bedenin yukarda kalmaması için 
iskandilin daima diple temasını teminen 
olta icabında hafif hafif koyuverilir. Bu 
avcılıkta başlıca ustalık veya hüner is-
kandilin diple temasını sağlamaktır. Bu 
esnada dibe sürünüreesine gezinmekte o-
lan minakoplar kösteklere atlar. Bir kaç 
tane yakalanınca oltanın çok ağırlaştığı 
hissedilir, hatta dibe takıldığı zannedilir. 
Çünkü bir taraftan iki kiloluk iskandilin 
ağırlığı, diğer taraftan akıntıların tesiri 
ve balıkların irilikleri avcıya bu yanıltıyı 
verir. Bu durumda olta yavaş yavaş çeki-
lir. Balıklar kepçe veya kakıç ile içeri alı-
nır. 

Akıntı etkisiyle av yerinden uzakla-
şılmış ise, tekrar akış yerine çıkılır. Av-
cılığa devam olunur. Av esnasında oltanın 
ekseriya dibe takıldığı olur. Bu takdirde 
vasıtaya gittiği istikamette sür'at verilip, 
olta evvelâ dikey, sonra vasıtanın kıçının 
çok gerisine doğru bir vaziyete getirilir. 
Sıkıca tutulur. Vasıtanın hızla gidişi sa-
yesinde bir iki köstek kopartılmak sure-
tiyle takımın kurtulması ekseriya kabil 
olur. 
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hawai adasının orkinos balıkçılık endüstrisi 

ekonomisinin incelenmesi 

Commercial 
Fisheries 

Review'den 

Çeviren : 
Haydar SÖZER 
Balıkçılık Müessesesi Müd. 
Ticaret Servisi Raportörü 

Hawai Üniversitesinden Yun Cheng Shang 
tarafından yapılan bir etüd; Hawai'deki Orkinos 
balık sanayindeki yavaş gelişmenin, aşırı avcı-
lığın artışından ileri gelmediği fikrini ortaya koy-
maktadır. Bu gibi sanayinin ancak kendi ken-
dine faydalı olabildiğini ve diğer endüstrilere kı-
yasla yeni yatırım teşvikini icap ettirecek kadar 
hızlı olmadığını işaret etmektedir. Etüd'ünün 
Bşalığı «Hawaide Orkinos Endüstrisinin Bazı E-
konomik Görünüşleri.» 

Shang'in ifade ettiğine göre; Devletin yeni 
kredi programları ve en son senelerin gemide 
teslim yüksek fiatları «endüstrinin geleceğine 
ait bazı ümitler vermektedir» halihazır orkinos 
fiatları devam ettiği ve endüstri masraflarıda 
sabit bırakıldığı takdirde, «bazı yatırımları bek-
lemek mümkün olabilir;» bununla beraber mas-
raflar artacaktır. 

Artan masrafların, avlanan miktarlarda ar-
tış ile dengeleştirilmesi mümkün olabilecektir. 
Artışın ehemmiyeti ispatlandığı takdirde, «orki-
nos fiatına tesir edeceği de» tabiîdir. Fiatlara 
ne nisbette tesir edeceği, Orkinoza ait bazı pi-
yasanın potansiyeline bağlı bulunmaktadır. Ha-
wai'deki taze balık piyasasının potansiyeli çok 
mahduttur. Yüksek nakliye masrafları sebebiy-
le, balıkların Birleşik Amerika, Batı Sahil kon-
servecilerine şevki müsit değildir. Bu hususla 
ilgili alternatifler; Hawaide avlanan balıkların, 
mahallî konservecileri besleyen ithal malı don-
durulmuş orkinoz balığının yerini alması, ve Bir-
leşik Amerikaya konserve ton balığının ihraç 
edilmesidir. Bugünkü yüksek konserve balık fiat-
larına ve devlet kredi programına rağmen, balık-
çı teknelerine ait yatırım bile tam fayda sağ-
lamamaktadır. Bu husus aynı zamanda, istih-
salde artışın; Hawaide endüstrinin geleceğinin 
tesbitinde oynayacağı çetin rolu göstermesi ba-
kımından mühimdir.» 

Hawai Eyaletinin Ticarî Balıkçılık Endüstri-
si, Eyaletin 1955 yılında Gros istihsalatının tak-
riben % 1 in dörtte biri ve 1966 yılında ise bu 
oran % 0.12 olarak hesaplanmıştır; bu husus ti-
cari olarak avlanan balığın değerinde tam düş-
me neticesi olmayıp, ekonominin diğer sektör-
lerinde hızlı artış sebebine bağlanmaktadır. 

Orkinos balığı ticari olarak avlanan balık 
miktarının en fazla kısmını teşkil etmektedir, 
1965-67 yıllarında ağırlık itibariyle % 75 ine ve 
takriben denizde avlanan balık değerinin ise % 
48 ine tekabül etmektedir. Son 20 sene zarfın-
da senelik orkinoz av miktarı ve kıymeti oranlı 
olarak sabit kalmış ve miktar 5 milyon kilo ve 
kıymeti ise 1.3 milyon dolar olarak hesaplanmış-
tır. 1948 ilâ 1968 yılları arasında balıkçı tekne-
leri ve balıkçılar adet itibariyle azalma göster-
miştir. 25 tekne 16 tekneye ve 260 balıkçı ise 162 
balıkçıya düşmüştür. Bununla beraber, beher 
tekne ve balıkçıya isabet eden av miktarında 
artış müşahede edilmiştir. 

1948 ilâ 1967 yılları zarfında dondurulmuş 
ton ithalâtı ehemmiyetli bir oranda artmıştır. 
Birleşik Amerikada fert başına konserve ton 
sarfiyatı 1948 de 0.45 kg. dan 1967 de 1.200 kg.a 
yükselmiştir. Ne istihsaldeki artış ve ne de mü-
sait taleplere rağmen, yıpranmış ve zayi olmuş 
balıkçı teknelerinin son 14 yıl içinde yenilenme-
sinin sağlanmasına matuf yatırım teşvik edilme-
miş tir. 

Ticari balıkçılıkla ilgili, eskiden yapılan a-
raştırmaların, esasından biyolojik veçhelerle il-
gili bulunduğuna işaret edilerek, Shang «Bazı 
biyolojik problemlerin halli endüstri için çetin 
olmasına rağmen, ekonomik veçhelerin artan bir 
oranla, mühim bir rol oynadığı şumullü bir şe-
kilde teslim edildiğini» ifade etmiştir. 

Av Metodları : Orkinoz avcılığında 3 teknik 
vardır: Parekete, purseine, ve kamış-olta. Para-
kete yüzlerce kadem derinlerde orkinozların a-
vında kullanılmaktadır ve marlin ve kılıç balığı 
avcılığında bu usulden istifade edilmektedir. 

Parakete sepet donanımlarından teşekkül et-
mekte olup, köstekler bedenle birbirine kollarla 
bağlıdır. Her kolun bir kancası vardır, paraketa 
su sathında cam veya madenî şamandıralarla 
tutulmaktadır. Paraketeden tropik ve mutedil 
sularda istifade edilmektedir. 

Orkinoz deniz yüzü ve yüze yakın tropik 
sularda -Skipjack küçük yellowfin, ve küçük bi-
geye orkinozlar- başlıca, Purseine ve kamış -
olta ile avlanmaktadır. Purseine balıkçılık tek-
neleri yüksek derecede mekanik olarak teçhiz 
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edilmişlerdir ve power blokları, naylon ağları ve 
balık nakli ile daha iyi ambarları bulunmakta-
dır. Bir seferinde binlerce kilo balık avlayabil-
mektedirler. Bu teknikten, doğu tropik Pasifik-
te ve Japon sularında istifade edilmektedir. 

Havaide, av donanımı bir kamış, bir olta ve 
bir kancadan ibarettir. Kısa olan kamışlarla 10 
Kg. dan daha ağır balıklar, uzunlarla ise daha 
ufak balıklar avlanmaktadır. Kamış-Olta ve can-
lı yemle vlanma daha ziyade ada sahillerinde, 
okyanus adalarında yapılmaktadır. Bu Skipjack 
ve Albacore gibi orkinozlar avında uygulanan 
başlıca Japon tekniğidir. 

Av tekneleri: Hawai Skipjack orkinoz tekneleri, 
Japon Sampan cin3İ teknelerin eşi olup, 59,3-80,5 
kadem uzunlukta ve 29 ilâ 77 gros tonluk motor-
lardır. Dizel motorları 135 İlâ 400 beygir kuv-
vet arasında değişiklik göstermektedir. Sonar 
tertibatı ve frigorifik tesisat noksandır. Her tek-
nenin 6 yem kutusu bulunmakta olup, balık de-
polayacak yerleri de bulunmaktadır. Geminin 
büyüklüğüne göre mürettebat 6 ilâ 12 kişi ara-
sında değişmektedir. 

Yem : Yem olarak bilhassa canlı balık kullanıl-
maktadır. % 92-99 olmak üzere, ufak hamsi cinsi 
nehu bütün skipjak yemi olarak kullanılır. Skip-
jack avına çıkmada nevvel mürettebat kafi mik-
tarda yem depolar. Nehu Hawai adasında pek 
bulunmayan, nehir ağızlarında bulunur. 16 adet 
Skipjck teknesinin 12 sinin daima Honolulu Oahu 
adasında bulundurulması bazı yem sahalarına ya-
kınlığı sebebidir. 

Av Faaliyeti : Gemiler güneş doğmadan hare-
ket ederler, gün ışığı ile balık keşfine ve avlan-
maya başlarlar. Kuş sürüleri ve suyun hareket-
leri balık sürülerinin gösterilmeleri ile ilgili bu-
lunmaktadır. 

Bir balık sürüsünün yeri tesbit edildiğinde, 
motorler sürünün baş tarafına ulaşmaya gayret 
ederek balıkçılar balıkları gemilere çekmek için 
canlı yemleri gösterirler. Balık teknenin dümen 

suyunu takip etmeğe başlayınca, balıklarda bir 
«yemek deliliği» meydana gelip, yeme benze-
yen herhangi bir cisme hücum etmeğe başlarlar. 
Balıkçılar motorların kıçında omuz omuza du-
rarak, her biri mümkün olan hızla, yakalaya-
bildiği kadar balığı kamışla avlamaya başlar. 
Anck sürünün ufak bir kısmı yakalanır. O gün 
esnasında motorlar bir kaç sürüye rastlayabilir. 
Karanlık, veya yem bulunmaması balık avlan-
manın sonudur. 

Bu şekilde balık av faliyetlnin bir çok prob-
lemleri bulunmaktadır. Yem meselesi muhte-

melen en ciddisidir. Balıkçı av zamanının takri-
ben % 30-40 ım yem aramakla geçirir. Tabiî bu, 
sefer sayısını tahdit etmektedir. Bundan başka, 
Nehu cinsi hamsi çok naziktir, takriben denizde 
kullanılmadan evvel % 30'u ölmektedir. Nehu 
cinsi hamsi ya bir kaç saat veya gemide bir kaç 
gün yaşayabilir. Bu sebeple, balıkçılar başlıca 
adaların sahil hattının 90 mil ötesinde çalışa-
bilirler. Nehu balığının takviyesi İçin duyulan ih-
tiyaç, uzak denizlerde yapılacak seferleri önle-
yecek sebeplerden biridir. 

Nehun cinsi hamsinin yerine ikame edilecek 
cinsin araştırılması 

Zaman kaybına sebep olmadan tedarik edi-
lebilecek, yem balık menbaının meydana getiril-
mesi ile ilgili teşebbüslerde bulunulmuştur. 
Marquesen sardalyası Ada sularına sokulmuştur, 
tilapia üretilmiş ve sun'î yem tecrübe edilmiştir. 
Ticarî Balıkçılık Bürosu ilim adamları orkinoz 
için yem olarak, nehu cinsine kıyasla tirsi balı-
ğının müsait olduğunu bulmuşlardır. Sert olup, 
canlı olarak haftalarca kalmakta olmasına rağ-
men, tanklarda yumurtalamamaktadır. Bu şe-
kil de, yem balığını destekliyecek nisbette ola-
mıyacaktır. 

Piyasalar : Hawai Adasında dört balık piyasası 
mevcuttur. Balığın bütün halinde veya fileto ha-
linde tüketiciye satıldığı bir taze balık piyasası; 
bir yem piyasası; balığın kurutulduğu veya tüt-
sülendiği bir işlenmiş balık piyasası ve bir kon-
serve balık piyasası. 
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FAO'nun Balık Muayenesi ve Kalite 

K o n t r o l ü K o n u s u 

Halifaks'ta Düzenlenen Konferans 
GAYE Dünyada besin azalması ve bilhassa 
hayvanı protein eksikliği karşısında, daha uzak 
mesafelerden ve hatta daha pahalı faaliyetlerle, 
balık istihsalinin arttırılması için gayret sarf 
edilmeğe başlanmıştır. Bu kıymetli gıda kayna-
ğının zayiini önleyebilmek gayesiyle, çeşitli ba-
lık mahsul ve mamullerinin karaya çıkarılması, 
dağıtılması ve işlenmesi sırasında husule gelen 
kayıpları önleyecek, bunların pazarlarına en iyi 
kalite ve şekilde getirilebilmelerini temin edecek 
bütiln imkânların kulanılmasına ve tedbirlerin 
alınmasına gittikçe artan bir önem verilmekte-
dir. İstihsal ve dağıtım kollarında, özel sektöre 
ait fabrikaların Balık Kontrol Servislerinin veya 
devlete alt Balık Kontrol Servislerinin, kalitele-
rin düşmesi, kayıpların azalması sebeplerini ta-
yin ederek, zarara sebep olan usul ve İşlemlerin 
ortadan kalkması için uyarmalara «levam etmesi, 
zararın azalmasına yardım etmektedir. 

Memleketlerinde mevcut ananevi balıkçılık 
«»İstemleri yerine yeni ve İleri sistemleri yerleş-
tirmek veya modern avlanma ve işlime endüs-
trilerini İnkişaf ettirmekte olaıı rcilletlerde etkili 
bir endüstriyel kontrol sistemi veya millî balık 
kontrol sistemi kurmak çok faydalı olacaktır. 

Balık izleyicilerini ve balık çıkaranları en iyi 
balık çıkarma ve işleme metodları hakkında ve 
husususî hallerde aydınlatabilmek, kayıpları ve 
kalite düşmesini husule getirecek şartlan İşa-
ret ederek, tahsih edebilecek bilgi ve kabiliyet-
teki, kontrol yapacak personelin yetiştirilmesi ile 
ancak mümkün olur. 

Bahk mamulleri İçinde, diğer besinlerde ol-
duğu gibi beynelmilel pazarların gelişebilmesi, 
beynelmilel ticarî stand artların kabulü ile müm-
kün olabilecektir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) ve Dünya Sağ-
lık Teşkilâtının işbirliği ile, Norveç'in başkanlığı 
altında bir «Codex Alimentarius Commission» 
kurulmuştur. Bu komisyon çalışmaları ile bahk 
mamulleri için çeşitli standartlar inkişaf ettir-
mektedir. Çeşitli dünya milletlerinin iştiraki ile 
kurulan bu komisyon iki yılda bir toplanarak 
muhtelif memleketlerde yapılan çalışma ve me-
todları inceleyip bütün memleketler tarafından 
kullanılması mümkün olabilecek en iyi stan-
dartları ve kontrol usullerini tespite çalışmak-
tadır. 

Zikredilen çeşitli nedenlerle toplanmasına 
ihtiyaç duyulan bu teknik konferansın esas ga-
yeleri şu şekilde özetlenebilir. 

a) Teknik ve organizasyon bakımından ba-

Neclâ GtlRTÜRK 
Balıkçılık Müessesesi Müd. 

Biyolog 

lık muayenesi işlerinde çalışacak eleman yetiş-
tirilmesi, muayene İşinde çalışacak elemanların 
ihtiyaçlarının tespiti ve lüzumlu kolaylıkların 
görüşülmesi, 

b) Endüstriyel balık mamulleri ameliyele-
rini ve mahsullerin kalitelerinin inkişafını temin 
edecek, teoıik ve pratik prensipler ileri sürmek, 
çeşitli tekniklere ve usullere dayanan kalite kon-
trollerinin görüşülmesi, 

c) Kalite takdiri için yeni metodların ve 
yeni tekniklerin gözden geçirilerek kıymetlen-
dirilmesi ve bahk muayenesi, kalite kontrolü ile 
ilgili problemlere eğilinmesi, 

d) Çeşitli kademelerde kullanılan balık mua-
yene metod ve tekniklerini karşılaştırarak, im-
kân nispetinde beynelmilel olarak kullanılması 
mümkün olacak şumuIİü tekniklere ve test me-
todlarma dikkati çekmek. 

Konferansa iştirak edenler : Arjantin (2 kişi), 
Avusturalya (4 kişi), Barbad Adaları (1 kişi), 
Belçika (1 kişi), Brezilya (8 kişi), Kanada (80 
kişi), Şili (1 kişi), Kolombla (2 kişi), Kosta 
Riko (1 Kişi), Küba (5 kişi), Danimarka (4 ki-
şi), Habeşistan (1 kişi), Fransa (4 kişi), Fe-
deral Almanya (3 kişi), Guyana (2 kişi), İzlan-
da (2 kişi), Hindistan, (2 kişi), Endonezya (2 
kişi), İrlanda (2 kişi), İsrail (1 kişi), Fildişi Sa-
hili (1 kişi), Japonya (8 kişi), Kore (1 kişi), 
Kuveyt (2 kişi), Malaysia (1 kişi), Meksika (1 
kişi), Fas (1 kişi), Hollanda (1 kişi), Yeni Ze-
landa (2 kişi), Norveç (6 kişi), Pakistan (1 ki-
şi), Peru (2 kişi), Filipin (1 kişi), Polonya (1 
kişi), Portekiz (1 kişi), İspanya (5 kişi), İsveç 
(2 kişi), Tanzania (1 kişi), Tayland (3 kişi), 
Trinidad ve Tobago (1 kişi), Türkiye (1 kişi), 
Uganda (1 kişi), İngiltere (6 kişi), Amerika (28 
kişi), Venezüella (1 kişi). 

İştirak eden beynelmilel organizasyonlar şun-
lardır: 

WHO (World Helth Organization) — Dün-
ya Sağlık Teşkilâtı, 

FAO (Food and Agriculture Organization) 
— Gıda ve Tarım Teşkilâtı 

EEC (European Economic Community) — 
Avrupa İktisadı Topluluğu. 
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Çalışmalar : 15 Temmuz 1960 salı günü saat 
10 da FAO Balıkçılık Genel Müdür Muavini, Mr. 
Roy I. Jaekson tarafından «Balıkçılık Kaynak-
larından Rasyonel ve Etkili Bir Şekilde Fayda-
lanma İhtiyacı» konulu bir konferans verilerek 
çalışmalara başlandı. Bundan sonra konferans-
lar Genel Başkanı Mr. A.W.H. Needler, konfe-
rans başkanı Mr. K.R. Logie ve yardımcısı Mr. 
G. G. Andcrsen delegelere takdim edildiler. 

Konferansa sunulan, bilimsel bildirilerin 
(tebliğler), mevzularına göre guruplandırıiarak, 
dinleyicilere özetlenerek, münakaşaya sunulaca-
ğı, bunların dışında, konferansın 7 ayrı çalışma 
grubu bulunduğu bildirilerek her çalışma grubu 
için ayrı başkan ve raportörler tespit edildi. Kon-
feransa iştirak eden delegeler, konferansın üçün-
cü günü guruplara ayrılarak bu konularda çalış-
mak üzere görev aldılar. Guruplara ayrılış dele-
gelerin istekleri göz önüne ahnarak yapıldı. Tür-
kiye ikinci gurupta Mr. Anderson'un başkanlı-
ğında çalışan müşavirlerden biri oldu. 

Çalışma gurubu ve başkanları ile ikinci ça-
lışma gurubunun delegeleri aşağıda gösterilmiş-
tir. 

Birinci Konu : Kalite kontrolü ve balık tef-
tişine ihtiyaç. 
Başkan: Mr. R. K. Logie 

İkinci Konu : Ge.el Prensipler ve program-
ların inkişafı. 

A — Tarifler. 

Başkan: Brooker. J. R. 
Raportör — Clem, J. R. 
Çalışanlar: Dhatemvva, C, George, J.P., 
Nagaoka, C„ Kovacs, A.S. Soudan, F. 

B — Genel Prensipler. 
Başkan — Anderson, G.G. 
Raportör — Bolton, R.S. 
Kısım çalışmaları başkam: 
Anderson, G.G 
Çalışanlar: 
Gomez Perera, M. 
Gürtürk, N. 
Lee Lum, G. 
Jensen, P. F. 
Dicoh, G. 
Gousset, J. 
Koga, R. 
Senhaji, M. 
Von Jan, E. 
Redda, A.W. 
Van Mameren, J. 
Shilbrei, S. 
Choi, W.H. 
ICordyl, E. 
Selim, H. 
Sundsvold, O.C. 
Modawal, C. N. 
Acero Sanchez, A. 

Bergsteinsson, B. A. 
Cabrera Quiroz, G. 
Calabrese, R. H. 
Fernandez Anaya, M. 
Lima dos Santos, C.A.M. 
Connell, J. 
Constantine, K. 
Peterkin, F. 
Slack, E.B. 
Williams, N. 
Garett, E.P. 
Karnasut, P. 
Low, W.K. 
Pili, F.T. 
Varona Para, J.J. 
Me Grath, C.J. 
Burney, M.N. 
Karmer, M. 
Liiegren, G. 
C — Programların İnkişafı. 
Başkan : Shewan, . J. M. 
Raportör-Dyer, J.M. 
Çalışanlar: 
Amano, K. 
Antonacopoulos, N. 
Gibson, N.M. 
Horne, D. C. 
Morland, J. 
Soudan, F. 

Üçüncü Konu : Millî balık teftiş programları 
A — Genel görünüş. 
B — Mallar ve Metodlar 

I Taze ve donmuş balık 
IJ. Konserve balık 
III Tütsü ve ezme mamuller. 
Başkan: Mr, J. W. Slavin 

Dördüncü Konu: Balık kalite kontrolü ve bakk 
teftişlerinin endüstriyel faydaları. 
Başkan — Mr. C. Dhatemwa. 

Beşinci Konu : Kalite takdiri için metodlar üze-
rinde araştırma raporları. 
A — Hissi metodlaı 
B — Objektif metodlar 

I Trimetilamin 
II Diğer objektif metodlar. 

Başkan — Mr. J. M. Sherwan. 

Altıncı Konu : Kalite kontrolünün hijyenik ve 
koruma safhası. 

A — Hijyenik safha 
B — Koruma safhası 
Başkan: Mt\ J. Van. Mameren. 

Yedinci Konu : Yetiştirme. 
Başkan: Mr. J. Liston. 

Sekizinci Konu : Beynelmilel görüş. 
Başkan — Mr. E. Skepherd. 

Konferanslara sabah 9 da başlanıp, öğlen-
de 12.30 da ara veriliyor ve 13.30 da başlanıyor, 
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akşamda da 17.80 veya 19.80 da bitiriliyordu. 
Gurup çalışmaları akşamlan 20 veya 20.30 

da başlayıp 22.30-23.00'e kadar devam ediyordu. 
Sekiz gurup içinde en kalabalık olanı ikinci 

gurup teşkil etmekteydi. 
Her gurup çalışmasını tamamladıktan son-

ra, 24 Temmuz giinil sabah saat 9.00 dan ak-
şam 18.30'a kadar, gurup çakşmaları ile hazır-
lanan raporlar bütün delegeler huzurunda oku-
narak, tasviplerine sunuldu. Çeşitli görüş, mü-
talea ve münakaşalardan sonra son şekline ge-
tirten çalışmalar, bastırılarak bütün delegelere 
dağıtıldı. 

25 Temmuz cuma günü gündemdeki tebliğ-
lerin okunmasına ve münakaşasına devam edi-
lerek konferans bitirildi. 

Konferansın idare komitesinin tavsiyesi ile 
programların inkişafı mevzuunda çalışan ikinci 
gurup, gelişmekte olan her memlekette, bu ko-
nuda kabiliyetli teşekküllerin, Balık Kontrol Ser-
visleri tesis ederken, müracaat edilebilecekleri 
aşağıda sunulan taslağı hazırladı. 

GURUP II Kontrol Programlarının İnkişafı 
Hakkında Rapor. 

I a — Kontrol ihtiyacı memleket veya endüstri-
ye göre şöyle ifade edilir. 

Memleketlere göre. 
(1) Umumî sıhhati korumak için 
(2) Kıymetli bir kaynağın zayi olmasını 

azaltmak için. 
(3) Uygun Ticaret ahlâkını garanti etmek, 

(4) Mamulün «özetini korumak, 
(0) Müstehlikte mamulün kalitesinin garan-

eıl İldiği itimadım yaratmak için. 
Endüstriye göre : 

(1) Mamulun ticarî şöhreti korunmalıdır. 
(2) Beğenilen bir mamul takdim ederek iş 

hacmini genişletmelidir. 
b — Yukarda (a) maddesinde izah edilen 

hususları temin için kurulacak bir kontrol pro-
gramı bu hususları hükümete realist bir mas-
rafla temin edebilmelidir. 

c — Kontrol programının muhtevası mahal-
lî şartlara göre kararlaştırılmakla beraber u-
mumî sıhhate zarar verecek mamullere mâni 
olacak şartlan ihtiva etmelidir. Bu şartlar kabi-
li tatbik olmalıdır. Kontrol programının mecburi 
mi yoksa ihtiyari mi olacağı hususu ancak mev-
cut şartlara göre kararlaştırılabilir. Mamaafih 
kabili tatbik kalite kontrol talimatının bilhassa 
ihraç malları hususunda temin edeceği faydalar 
üzerinde önemle durulmalıdır. Meselâ bu fayda-
lardan biri, mamulün ehil bir otorite tarafmdan 
kontrol edilmesi dolayısıyle müşterinin itimadım 
kazanmak olabilir. 

ilâve olarak balığın yakalanmasından müs-
tehlike varışına kadar geçen işlemlerde, kontro-
lün hangi safhalarda tatbik edileceğinin tespiti 
ile tatbik sahasının (hangi balıklan tatbik edi-
leceğinin) tespiti de önemlidir. 

(Devamı Var) 

B a l ı k ç ı l a r ı m ı z a 
9 

M.W.M. (Halk dili ile Marşal) deniz motorlarına ait 
yedek parçaların satışına Et ve Balık Kurumu Balıkçılık 
Müessesesi Müdürlüğünde devam edilmektedir. 

isteklilerin Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Müessesesi 
Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul adresine müracaatları rica 
olunur. 

ET VE BALIK KURUMU 
BALIKÇILIK MÜESSESESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

EBK 7/1970 
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T Ü R K İ Y E G Ö L L E R İ 
ve A K A R S U L A R I 

Şeref KARAPINAR 
Emekli Koramiral 

Preface, Turkish lakes, Classification of 
the lakes. Tectonic lakes, Alluvion lakes, 
Landslide lakes, Volcanic lakes, Glacier 
olakes, Carstic lakes, Marshy lakes... Re-
gional classification of the lakes. Bibliog-
raphy. 

Önsöz : 

Türkiye akarsular ve göller bakımından di-
ğer memleketlerle kıyas edildiği zaman olduk-
ça zengin bir görünüşe sahiptir. Akarsuların ve 
bilhassa tatlısu göllerinin memleketin iktisadî 
hayatındaki yeri çok büyüktür. Bu sulardan ta-
rımda verimsiz toprakları geliştirmek ve veri-
mi artırmak için en hayatî önemi haiz olan ara-
zinin sulanması konusunda istifade edilir. Çölü 
ihyâ eden İsrail gösterdiği mucizeyi sulama işin-
deki başarısına borçludur. Şehirlerde, kasaba ve 
köylerde yaşayan insanların içme suları, endüst-
ride ve günlük işlerinde kullandıkları sular yine 
akarsulardan ve göllerden temin edilir. Istan-
bulun günlük ihtiyacını karşılayan tesisat sula-
rının Avrupa yakasında Terkos gölünden ve A-
nadolu yakasında Elmalı barajından temin edil-
mekte olması buna misal teşkil eder. Yine şehir-
lerin ve meskûn mahallerin elektrik enerjisi ih-
tiyacı büyük çoğunluğu ile akarsular üzerinde 
kurulan barajlarla toplanan sulardan faydala-
nılmak suretiyle kurulan Hidro-elektrik santral-
larından temin edilmektedir. Seyhan nehri üze-
rinde kurulan seyhan barajı bütün Çukurova-
nın ve Sakarya nehri üzerinde kurulan Sarıyar 
barajı istanbul ve civarının elektrik ihtiyacım 
karşılamaktadır. 

Akarsu ve göllerin memleket iktisadiyatı-
na en büyük hizmetlerinden birisi de hiç şüphe-
siz halkın beslenmesinde en önemli gıda madde-
lerinden biri olan Protein ihtiyacını karşılaya-
cak su ürünlerini bol ve çeşitli miktarda yetiş-
tlrmesidir. Biz yazımızda Türkiye akarsularının 
ve Göllerinin bu konu üzerindeki önemini belirt-
meğe çalışacak ve akar sularımızla göllerimizi 
ayrı ayrı inceleyeceğiz. 

Türkiye gölleri : 

Bugün, ileri memleketlerde her gölün ihti-
va ettiği balık cinsleri ve miktarı doğruya ya-
kın bir kesinlikle bilindiği gibi her sene avla-
nacak balığın cins ve miktarı da önceden ta-
yin edilebilmektedir. Memleketimizde ise göller 
bu şekilde bir incelemeye henüz tâbi tutulmamış-
tır. Göllerimizde başanlı bir balıkçılık yapıla-
mamasının başlıca nedenleri arasında tatbik edil-
mekte olan iptidai balıkçılık metodları ileri sürü-
lebilirse de daha ziyade göllerimizde ilmî çalış-
malarla muhtelif balık nevilerine ait miktarlar-
da bir denge kurmak, kıymetsiz balıkları azal-
tacak, değerli balıkları artıracak tedbirler al-
mak, gölde mevcut olmayan fakat bu sulardaki 
kıymetsiz balıklarla beslenerek onları imha edip 
kendileri çoğalacak değerli balıkları sun'î me-
todlarla üreterek göllere ekmek vesaire gibi ça-
lışmalar yapılmamış olmasından neşet ettiği 
muhakkaktır. Mevcut neşriyattan anlaşıldığına 
göre bizde göller ve tatlısular üzerinde yapılan 
çalışmalar, istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Hidrobiyoloji öğretim görevlisi olarak. vazife al-
mış Ord. Prof. Dr. C. Kosswig ve Dr. W. Neu-
mann ile bu zevatın yetiştirdiği bazı değerli genç 
bilginlerimiz tarafından 1950 senesinden bu ya-
na başarılı bir şekilde yapılmış fakat çok faideli 
olan bu çalışmalar kesin bir sonuç elde edilme-
den eski hızı ile devam ettirilememiştir. 

Tiirkiyede çok göl vardır. Avrupa kıtasında 
fazla gölü olan her hangi bir memleketle kıyas 
edilebilecek kadar gölümüz vardır. Bu göllerde 
pek çok tatlısu balığı cinsi yaşamakta ve av-
lanmaktadır. Ayrıca denizle irtibatı olan suları 
tuzlu veya acı sahil göllerimiz, denizle irtibatı 
olmadığı halde suları tatlı olmayan Tuz gölü, 
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Burdur gölü, Acı tuz gölü, Van gölü vesaire gi-
bi göllerimizde vardır. Bu göllerin bazılarında 
da bazı cins balıklar yaşamaktadır. 

Türkiye'deki göllerin çevre tutamı ortala-
ma 7500 kilométra civarındadır. Türkiye'nin en 
büyük gölü olan Van gölünün çevresi diğer bü-
tün göllerimizin çevresine eğit uzunluktadır. 

Her göl balıkçılık bakımından ayrı bir özel-
lik taşır. Hiç bir göl fiziki, kimyevî ve biyolo-
jik yapılışı itibariyle diğerine benzemez. Göller 
birbirinden ayrı münferit üniteler halinde olduk-
larından iklim şartları, deniz seviyesinden olan 
yükseklikleri, göl zemininde ve çevresindeki jeo-
lojik şartlar da birbirinden farklı olur. Bu yüz-
den balıkların yaşaması bakımından ayrı ayrı 
vasıflar taşırlar. İçlerinde yaşayan balık cins-
leri de değişik olur. Göllerin sınıflandırılmasın-
da yapılacak etüde göre gölün biyolojik verimi, 
suyun sulıunet derecesi, veya jeolojik karakteri 
dikkat nazarına alınır. 

Göllerin balıkçılık bakımından verimlilik de-
recesi bilhassa gölde tabiî şartların tesiriyle ken-
diliğinden teşekkül eden besin maddelerinin cins 
ve miktarıyle alâkalıdır. Balıkların besinleri 
cinslerine göre değişmekte olup diğer balık cins-
leri, fıkrasızlar, kurtlar, planktonlar ve bilhassa 
nebati gıdalardan terekküp eder. 

İklim şartlarının göllerin biyolojik değeri 
üzerinde önemli tesiri vardır. Soğuk, sıcak ve-
ya mutedil iklim bölgelerinde yaşayan balıkların 
cins ve miktarları birbirinden farklıdır. Suyun 
muhtelif mevsimlerdeki hararet derecesi de ba-
lıkların yaşayabilmesi için önemli faktörlerden-
dir. Göl dibinin çamurlu, rüsuplu ve anorganik 
maddelerle dolu olması sudaki oksijen miktarını 
azaltacağından balıkların ancak mahdut cins-
lerde yaşayabilmesine sebep olur. Göllerin akar-
sularla veya dibinde bulunan kaynaklardan de-
vamlı tatlı su ile beslenmesi veya bulunduğu 
bölge itibariyle bol yağmurlara maruz kalması 
göldeki balık verimini artıran âmillerdendir. Bu-
na mukabil bu gibi imkânlardan mahrum bulu-
nan tuzlu, sodalı, acı sulu gölerde ise ya hiç ba-
lık bulunmaz veya çok mahdut türler yaşaya-
bilir. 

Göllerin sınıflandırılması : 

Göllerin sınıfandırımasında jeolojik menşe-
leri en önemli ayrıntıları yapar. Bu bakımdan 
göller muhtelif isimler alırlar. 

1 — Tektonik göller : Arz kabuğunun te-
şekkülü esnasında veya sonradan olan yer sar-
sıntılarıyle meydana gelen çöküntü havzaların-
daki çukurlara suların dolması suretiyle hasıl 
olan göllerdir. Türkiye'de başlıca tektonik göl-
ler şunlardır : 

Sapanca, Apolyont (Ulubat), Manyas, İznik, 
Simav (Kütahya ili), Tuz gölü (Konya), Terzi-
han gölü (Konya), Acı tuz gölü (Konya), Köpek 
gölü (Konya), Küçük göl (Konya), Sife gölü 
(Kırşehir), Tuzla gölü (Kayseri), Eber gölü 

(Afyon), Beyşehir gölü (Konya), Suğla gölü 
(Konya), Eğridir gölü (İsparta), Çapalı gölü 
(Afyon), Burdur gölü (Burdur), Acı göl (Af-
yon), Hazar gölü (Elâzığ), Amik gölü (Hatay). 

2 — Alüvyon gölleri : Nehirlerin akıntı-
larıyla veya denizlerin dalgalarıyle gelen alüv-
yonların birikmesiyle husule gelen baraj gölleri-
dir. Bütün akarsular çamur, kum veya çakıltaşı 
gibi teressübât taşırlar. Bu teressübât ceryamn 
hafiflediği sığ yerlerde toplanarak zamanla bir 
baraj teşkil eder. Bu barajın gerisinde biriken 
sular göl haline gelir. Bu cins göllere büyük ne-
hirlerin delta kısımlarında daha fazla tesadüf 
edilir. Aynı olay denizlerin sahil kısımlarında 
da cereyan eder. Dalgaların getirdiği kum ve 
çakıl taşları koy ve körfezlerin ağzında zaman-
la barajlar husule getirir ve içerde kalan suları 
denizden ayırır, önce suları tuzlu olan bu göl-
ler eğer akarsularla besleniyorsa zamanla tatlı 
suya tahavvül eder. Eğer denizle irtibatı devam 
ediyorsa tuzlu veya acı su gölü halinde kalır. 
Türkiye'de birçok göller Alüvyon gölleridir. Me-
riç nehri vadisindeki Dırana, Dalyan, Gala, Sı-
ğırcık gölleri, Sakarya nehri vadisindeki Akgöl,, 
Büyük Akgöl, Gökçeören gölleri, Bafa gölü 
(Muğla), Köyceğez (Muğla), Moğan (Ankara), 
Emir (Ankara), gölleri bu nevidendir. 

Alüvyon göllerinin akarsuların deltalarında 
teşekkül etmiş olanlarına (Çatalağzı gölleri) de-
nir. Kızılırmak mansabmdaki Karaboğaz, Tuzlu 
göl, Liman, Balık gölleri, Yeşil ırmak mansabm-
daki Semenlik, Dumanlı göl bu tip göllere misal 
teşkil eder. 

Denizin getirdiği teressübâtla husule gelen 
göllere (Kıyı baraj gölleri) denir. En önemlileri 
İstanbul ilindeki Küçük çekmece, Büyük Çekme-
ce ve terkos gölleridir. Terkos gölünün denizle 
irtibatı kesildiğinden suları tatlılaşmıştır. 

3 — Kayşa gölleri : Bilhassa yüksek dağ-
lık arazi arasındaki vadilerden akan nehirlerde 
herhangi bir heyelan neticesinde barajlar hasıl 
olarak gerisinde suların birikmesiyle husule ge-
len göllere denir. Buna en önemli misal Erzurum 
ilindeki Tortum gölüdür. En yakın misalini de 
Trabzon ilindeki Sera çayının bir heyelan neti-
cesinde tıkanarak husule getirdiği ufak Sera 
gölü teşkil etmektedir. 

4 — Volkanik göller : Bunlar, sönmüş vol-
kanların tepelerindeki krater çukurlarına yağ-
mur sularının toplanmasıyle teşekkül eder. Bu 
tip volkanik menşeli göllere (Krater gölleri) de-
nir. Birde volkanın faal zamanında lavların 
bir nehrin vadisinde meydana getirdiği barajla-
rın gerisinde hasıl olan göller vardır ki bunlara 
da (Volkanik baraj gölleri) denir. Yurdumuzda 
krater göllerine misal olarak Konya ile ereğli 
arasında Tuzla gö!(l, yine aynı bölgede Acıgöl, 
Ankara'da Çubuk ilçesi civarındaki Karagöl, 
Bitlis Hindeki Nemrut dağı gölü gösterilebilir. 
Volkanik baraj göllerine misal olarak etrafı 
Süphan dağı, Nemrut dağı gibi birçok sönmüş 
volkanlarla çevrili olan Van ve Erçek gölleri ka-
bul edilmektedir. 
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5 —' Buzul gölleri : Buzulların (eski adı ile 
Cumûdiye, Glasiye) toprak üzerinde yaptığı aşın-
dırmadan husule gelen çukurlara buzullar eri-
dikten sonra suların toplanmasıyle teşekkül eden 
göllerdir. Bundan başka buzulların sürüklediği 
kayaların bir yere birikmesiyle meydana gelen 
barajların gerisinde suların toplanmasıyle de 
göller hasıl olabilir. Türkiye'de Buzul göllerine 
misal olarak Doğu Karadeniz dağlarındaki göl-
ler Cllo dağlarındaki göller, Uludağ üzerindeki 
Karagöl, Kilimli gölü, Aynalı göl gösterilebilir. 

6 — Karstik göller : Kalkerli arazide mey-
dana gelen göller olup bunların en güzel örneği 
olarak Konya çevresinde içinde su bulunan ob-
ruklar gösterilebilir. (Obruk : huni biçiminde-
ki çukur yerlere denir.) Çıralıgöl, Timraş gölü, 
Apasarayceği gölü, Kızören gölü, bu obruklar-
dan ibarettir. 

7 — Bataklık göller : Daha ziyade ovala-
rın sığ ve geniş çukurlarında teşekkül eden göl-
lerdir. Bu nevi göllerin derinlikleri ekseriya az 
olup etrafı bataklıklarla, sazlık ve kamışlıklar-
la çevrilidir. Suları bulanıktır. Dipte oksijen çok 
az veya yoktur. Birçok balıkların gıdasını teş-
kil eden planktonlar azdır. Eğer dip kaynaklarıy-
le veya akarsularla beslenmiyorsa suları, tv.z-
lu, sodalı veya acı olur. Bu nevi göllerde yaşa-
yan balık cinsleri de mahduttur. 
Türkiye göllerinin bölgesel sınıflandırılması: 

Türkiyedeki göller bir kaç bölgede toplan-
mıştır : 

1 — Doğu Anadolu bölgesi gölleri : Tür-
kiye'nin en büyük gölü olan Van gölü bu bölge-
dedir. Çevresinde irili ufaklı bazı göller de var-
dır. Balık gölü, Haçlı gölü, Nazik gölü, Erçek 
gölü, Nemrut gölü gibi. Doğu Anadolu bölgesin-
de bu alan dışında iki önemli göl daha vardır. 
Bunlardan biri Kars ili sınırları içinde bulunan 
Çıldır gölü, diğeri Elâzığ ili sınırları içinde bu-
lunan Hazar (Gölcük) gölüdür. 

2 — Göller yöresi : Yurdumuzda göllerin 
bir başka toplanma alanı Batı Toroslar arasın-
daki Göller yöresidir. Bu yörede de Beyşehir gö-
lü, Eğridir gölü, Burdur gölü, Acıgöl, Suğla gö-
lü, gibi büyükçe göllerle daha ufak çapta bir-
çok göller vardır. 

Göller yöresi dışında Akdeniz bölgesinde 
önemli göller arasında Hatay ilindeki Amik gölü, 
Teke yöresindeki Karagöl, Avlan gölü ve To-
rosların yüksek kesimlerindeki buzul gölleri var-
dır. tç Anadolu bölgesinde de Türkiye'nin ikinci 
büyük gölü olan Tuz gölü bulunmaktadır. 

3 — Marmara bölgesi gölleri : Marmara 
denizinin güney kısmı önemli göllerin sıralandı-
ğı bir sahadır. Bu kesimde yüz ölçümü 150 Km. 
karenin üstünde olan iznik gölü, Manyas gölü 
ve Apolyont (Ulubat) gölü vardır. 

4 — Ege bölgesi gölleri : Bu bölgede bü-
yük göller yoktur. En önemli olanları Bafa gölü 
ile Marmara gölüdür. 

5 — Karadeniz bölgesi gölleri : Bu bölge-
de göller çok daha küçüktür. Turistik bakımdan 
en önemli olanı Bolu ilindeki Abant gölüdür. 

—• Devam edecek — 

YAYIN 

BALIĞI 
(Silirus Glarais) 

İbrahim BİLGE 

Yayın balığı, tatlısu balıklarının en büyük-
lerindendir. Türltiyenin bir çok göl ve nehirle-
rinde bulunur. 

Başı ve vücudunun sırt kısmı grili nefti, 
karnına doğru yanları lsirli sarı, karnı kirli be-
yazdır. Sırtındaki griler arasında yer yer ha-
reler veya siyah lekeler bulunur. 

Balığın daha çok karın kısmı silindiri an-
dırır. Baş tarafı yukarıdan, kuyruk tarafı yan-
lardan basıktır. Kalın derili vücudu pulsuzdur 
ve bütün vücut kaygan bir sıvı ile kaplıdır. 

Yayın balığının başı, vücuduna oranla bi-
raz büyüktür. Bu kocaman kafada iki küçük 
göz burnun iki tarafında yer almıştır. Balığın alt 
dudağında dört küçük sakal, üst dudağında iki 
uzun bıyık vardır. Alt çenedeki sakallarla üst 
dudaktaki bıyıklar balığın radarlarıdır. Hayvan 
tehlikeyi bunlarla hisseder, avlarını bunlarla bu-
lur. Balığın bulunduğu sular ekseriya bulanık 
olduğundan bu uzuvlarla yönünü de tayin eder. 
Balık sakallarıyle yerdeki titreşimleri, bıyıkla-
rıyle de sudaki ihtizazları duyar. 

Yayın balığı ağır bir hayvandır. Bu sebeple 
avlarını geceleri kovalar. Gündüz kendini maha-
retle çamura gömerek uzun bıyıkları vasıtasiy-
le avını kollar ve avı yaklaşınca bulunduğu yer-
den birdenbire fırlayarak kapar. Ağzı çok bü-
yüktür. 

Tek olan sırt yüzgeci ile karın yüzgeci az 
gelişmiştir. Göğüs yüzgeçleri normaldir. Anus 
yüzgeci saçak gibi kuyruğuna kadar devam eder 
ve kuyruk yüzgeci ile birleşir. Kuyruk yüzgeci 
bayağı iricedir. Balık hareket kabiliyetini en çok 
anus ve kuyruk yüzgeçlerinden alır. 

Yayın balığı 3-4 yaşında kihil olur. Yu-
murta dökme zamanı erkek ile dişi çift gezer-
ler. Hayvan, insiyaki bir hareketle iri çakıllık 
ve sazlık yerler arar, yumurtalarını kuytu ve 
sakin yerlere döker. Bir seferinde 250-300 bin 
yumurta bırakır. Erkek balığın spermasına değen 
yumurtalar yavru olur ve hava şartlarına göre 
15-25 gün zarfında yumurtadan çıkarlar, ilkah 
görmeyen diğer yumurtalar başka balıklar ta-
rafından yenir. Yavrular çıktıktan sonra ana ve 
baba, yavrularını diğer balıklardan korurlar. 
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Yayın balığı uzun ömürlü bir balıktır. 100 
senelik bir ömre malik olduğu tesbit edilmiş-
tir. Ortalama ağırlığı 15-50 kilo arasındadır. 
5-10 kilolukları çok yakalanır. 200 - 300 kiloluk 
fertleri de vardır. 

Sakarya, Porsuk, Fırat, Meriç, Ergene, Kü-
çük Melen, büyük Melen, Menderes nehirleri ve 
daha bir çok akarsularla Terkos gölü, Sapanca 
gölü, İznik gölü, Bafa gölü ve benzeri büyük kü-
çük göllerde çok miktarda tutulur. 

Küçükleri Vinter ağlariyle tutulursa da bü-
yük yayınları yakalamak için bir çok usuller tat-
bik edilmektedir. Vinter ağı, gittikçe küçülen 
büyük ağaç çemberlerin etrafına gerilmiş, uçak 
rüzgâr balonlarına benzeyen bir nevi ağdır. Su-
yun akıntılı yerine çakılan iki büyük kazık ara-
sına tesbit edilir. Akış esnasında içine giren ba-
lık yakalanır. 

Yayın balığı Anadolunun başka başka yer-
lerinde bir çok isimlerle anılır. Bir çok yerlerde 
bu balığa (galyanos) dendiği gibi Adapazarı 
çevresindeki adı (çılpık) tır. At balığı, siyah ba-
lık, berbut, esvet gibi isimleri de vardır. 

Yayın balığının yemleri arasında en başta 
kurbağa ve su faresi gelir. Suyun yüzünde uçan 
su kuşlarını kapmayı pek becerir. Çamurların 
içindeki iri solucanlarla, kıyılardaki sülükleri 
kaçırmaz. 

Büyük nehir ve göllerin derin sularında bu-
lunur. Yazın kıyılara sokulur. Bilhassa geceleri 
nehirlerin dirsek yaptığı sakin sularla göl kıyı-
larındaki derin ağaç kuytuluklarında avlanır. 
Kışın biraz da soğuktan korunmak için kendini 
çamura gömer. Bayağı kış uykusuna yatar. 

Olta ile avlanması enteresandır, iri balık 
olduğundan takımını kuvvetli düzenlemek lâ-
zımdır : 

1 — iri solucan, canlı balık yem büyük iğ-
nelere takılarak açığa dibe fırlatılır. Yemin ye-
re oturmaması için üst tarafa bir mantar bağ-
lamak faydalıdır. Kıyıda kangal halinde bırakı-
lan kalın sicimin orta yerine büyük bir taş bağ-
lanır. Taştan sonraki 5-10 kulaç ipin son ucu da 
sağlam bir kazığa raptedilir. Balık yemi kaptı-
ğı zaman süratle uzaklaşırken önce taşı suya 
çeker. Daha sonra bütün ip gidince ortadaki taş 
hayvanı yorar ve baygın bir halde suyun yüzü-
ne çıkmasını veya kıyıya vurmasını sağlar. 

2 — Sakarya nehrindeki avcılık da güzeldir: 
Yukarıdakinin aksine bu usul gece tatbik edilir. 
Büyük bir iğneye sırtından takılan veya usu-
lünce bağlanan canlı bir kurbağa suyun yüzün-
de duracak şekilde, su üzerine sarkmış söğüt 
ağacının ince bir dalma ince bir sicimle âdeta 
iliştirilir. İğneye bağlı asıl kalın oltanın ağaçta-
ki ucuna da, büyüklüğüne göre, 4-5 susak ka-
bağı sıkıca bağlanır. 

Gece sakin sularda avını arayan balık gezi-
nirken kurbağa heyecanlanır ve kaçmak için ça-
balar. Adeta balığı davet eder. Kurbağayı kapan 
balık suya dalınca ince söğüt dalı kırılır ve ka-

lın oltaya bağlı susak kabakları suya düşer. 
Bundan sonra balıkla susaklar arasında bir mü-
cadele başlar. Balık dibe inmek istedikçe susak-
lar hayvanı yukarı çeker. Nihayet yorulan hay-
7an belki bir iki yüz metre aşağıda kıyıya vura-
rak ertesi sabah olta sahibi tarafından alınır. 

3 — Bazı yerlerde susak kabakları yerine 
bir nevi çatal dal kullanırlar. Tanzim ve dona-
tımı çok basit olan çatalların avcılığı da çok 
verimlidir. Yalnız bu çatalların bağlandığı ağaç 
dallarının sağlam olması lâzımdır. Zira balığın 
hamlelerini karşılayacak susaklar olmadığından 
yayının bütün ağırlığı oltanın kalınlığına ve da-
lın sağlam olmasına bağlıdır. 

Resimde görüldüğü gibi o sularda bulunan 
balığın büyüklüğüne göre hazırlanan, sapan oku 
çatalını andıran ve başaşağı asılan çatala sarıla-
cak kalın olta, yemli uç istenilen miktar bıra-
kıldıktan sonra çatalın bir ucundaki kertiğe sı-
kıştırılır. Yem, kurbağa ise suyun yüzü, canlı 
balık ise suyun bir metre aşağısı hesap edilme-
lidir. 

Yeme saldırarak kaçan balık, çataldaki ipi 
kertiğinden çıkarır ve oltayı çataldan boşaltır. 
Avcı oltanın başında ise balığı çeker. Eğer gece 
için hazırlandı ise yakalanan balığı sabahleyin 
alır. Anadolunun bir çok yerlerinde bu usul tat-
bik edilmektedir. 

Yayın balığının eti çok lezzetlidir. Kokusu 
yoktur. Her türlü yemeği yapılır. Tavası, haş-
laması, şişi, köftesi çok güzel olur. 

Garnitürü iyi yapılırsa levrek diye servis 
yapılabileceği gibi, etinin kırmızı yerlerini kılıç 
gibi şiş yapmak da mümkündür. 
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küçük ansiklopedi 

İnsanların çeşitli konulan öğrenmek 
ve incelemek arzuları zengin kültür hazi-
nelerinin meydana gelmesine sebep olmuş-
tur. 

Medeni ihtiyaçların gün geçtikçe ço-
ğalması, ilim kaynaklarından beslenen bil-
gi büzmelerinin münferit konular üzerine 
yöneltilmesini bugün zorunlu kılmaktadır. 

Bu zorunlulukla Genel Ansiklopediler 
yanında muayyen konuları kapsayan An-
siklopediler ilim dünyasında hizmete su-
nulmuştur. 

KÜÇÜK ANSİKLOPEDİ adı altında 
üzerine eğildiğimiz konu ise, çıktığımız 
Balık vc Balıkçılık Dergisinin öz konusu 
ile ilgili olan «Suda yaşayan hayvanlar» a 
aittir. 

Gayet geniş olan bu konu, KÜÇÜK 
ANSİKLOPEDİ'nin hacmine uygun ola-
rak iki ana kısımda incelenmiştir: 

1. Suda yaşayan hayvanların tanıtıl-
ması, 

2. Avlama usullerinin ve malzemele-
rinin tanıtılması 

Birinci kışıma, konusunun genişliği-
me uyularak KÜÇÜK ANSİKLOPEDİ'de 
le geniş yer verilmiş; ancak, en fazla fay-
ialanılan ve bilhassa ülkemiz sularında 
yaşayan hayvanlar hakkında geniş bilgi, 
diğer hayvanlar hakkında da az, öz ve 
genel bilgi verilmesi uygun görülmüştür. 

KÜÇÜK ANSIKLOPEDI, okuyucula-
rına yepyeni bir konu sunmuş olmıyacak; 
•mcak,, ilim kaynaklarının ışığı altında bu 
Tcoynaklardan süzülen bilgi damlacıklarını 
biraraya. toplıyarak okuyucularına sun-
muş olacaktır. 

KÜÇÜK ANSİKLOPEDİ, bu konu 
ile ilgilenenlere az dahi olsa bir fayda 
lağlıyabilirse ne mutlu... 
IÜÇÜK ANSÎKLOPEDÎ'NÎN HAZIR-
LANMASINDA FAYDALANILEN 
ESERLER 
rÜRK ANSİKLOPEDİSİ 
Millî Eğitim Bakanlığı) 

MEYDAN - LAROUSSE 
'Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ltd.Şti.) 
İAYAT ANSİKLOPEDİSİ 
OENİZ BALIKLARI TAYİN 
ANAHTARI (Dr. Fethi Akşıray) 
BALIK ve BALIKÇILIK (EBK) 
^ ^ • • ¡ ¡ ^ K H H S l I E K K a K B B İ İ ^ M ^ B m B 

KARADENİZ HAVZASI BALIKLARI 
(Slastenenko) 

1. Suda yaşayan hayvanların tanıtılması: 

A 

ABRALİOPSİS, kafadan bacaklılar (Cep-
halopoda) takımından Enoploteuthide fa-
milyasından bir cins. Karın kısmındaki iki 
uzantının ucunda, 3-4 ışık organının var-
lığı ile tanımlanır. Görünüşü mürekkep 
balığım andıran bu cinsc mensup türlerin 
bazıları 20 sm. kadar büyük olurlar. Ab-
raliopsis Mrisii'ye Akdeniz ve orta Atlan-
tik de rastlanır. (Şekil: 1) 

(Şekil: 1) 

ACIBALIK (Rhodeus sericeus), kemikli 
balıklar takımının sazangiller familyasın-
dan bir türdür. Ülkemiz göllerinde yaşar. 
Uzunluğu 8 -10 sm. dir. Çiftleşme esna-
sında erkeklerinin rengi kızarır, bu sebep-
ten Kiraz Balığı da denir. Acıbalık ana"-
donta cinsinden tatlı su midyeleriyle or-
tak yaşar. Dişileri yumurtalarını bu mid-
yenin solungaçları arasına bırakırlar. 
Yavrular burada gelişir. Buna karşılık 
midyenin larvaları balığın üzerine yapışa-
rak uzun mesafelere dağılma imkânı bu-
lur. Acıbalık Akvaryumda da beslenebilir. 
(Şekil: 2) 

(Şekil: 2) 
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H A B E R L E R 

İÇ HABERLER 

+ 1968-1972 dönemini kapsayan İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü uygulama 
yılına ait 1970 Programı 10 Aralık 1969 tarihli 
13373 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. Söz 
konusu Programın Tarun bölümünde bulunan 
su ürünlerinin halihazır durumu, bu alanda 1970 
yılında beklenen gelişmeler ile gerçekleştirilecek 
tedbirler hakkındaki bilgiler şunlardır: 

I — DURUM 
Türkiye tabiî imkânlara sahip olmakla be-

raber, balık ve diğer su ürünleri üretimi, şim-
dilik umulan bir seviyeye ulaşmamıştır. Kıyı 
balıkçılığının geniş ölçüde mevsimlik dalgalan-
malar meydana getirmesi açık deniz balıkçılığı-
na henüz geçilmemiş olması ve pazarlama orga-
nizasyonlarının yetersiz bulunması başlıca ne-
denlerini teşkil etmektedir. 

Ticarî kanallara giren su ürünleri çoğun-
lukla büyük şehirlerde tüketilmektedir. Toplu 
üretim mevsimleri dışında su ürünleri fiyatla-
rı yüksek bir seyir takip etmektedir. 1968 yılın-
da su ürünleri üretiminde yüzde 12 civarında 
azalma olmuştur. 

Programda bildirildiği üzere 1969 yılı için 
150.000 ton (254.3 milyon TL.) tahmin edilmiş 
olan su ürünleri üretimi (avlanan balık mikta-
rı) 136.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üre-
timin bölgelere göre dağılımı şöyledir: Karadeniz 
bölgesi 91.120, İstanbul 24.480, Marmara 8.440, 
Ege 8.160, Akdeniz 6.800 ton. 1968 gerçekleş-
mesinin yaklaşık olarak bölgelere dağılımı şöy-
ledir: Karadeniz Bölgesi % 67, İstanbul Bölgesi 
% 18, Marmara Bölglesi % 4, Ege Bölglesi % 6 
ve Akdeniz Bölgesi % 5. 

Balıkçılık alanında üretim ve muhafaza için 
teknolojik gelişmelere henüz geniş çapta yer ve-

rilmemiştir. Bunun sonucu zayiat çok yüksek 
olmakta ve bir mevsimlik avlanan balıkların, yı-
lın diğer mevsimlerinde tüketilmesi için saklan-
ması ekseriya mümkün olmamaktadır. 

Balıkçılıkta en önemli faktörlerden biri ü-
rünlerin muhafazasıdır. Kıyılarımızda üretim 
miktarlarına göre soğuk muhafaza tesisleri ye-
tersiz durum arzetmektedir. 

İhracaat imkânlarından faydalanılması is-
tikrarlı bir üretim ve dış pazarlara dönük tesis-
ler kurulması teşkilâtlanmayı gerektirmektedir. 

1969 yılında 219.6 milyon TL.sı tutarındaki 
üretime karşılık 28.6 milyon TL.sı tutarında ih-
racaat yapılmıştır. 

Su ürünleri ihracat tahmini (1968 fiyatları 
ile) tablosu aşağıda gösterilmiştir: 

1968 1969 1969 1970 
Birim Gerçekleşme Tahmini Programı 
Miktar 
(Ton) 6.500 10.000 16.000 

Değer 
(TL) 28.600.000 44.000.000 70.500.000 

1970 yılında ihracatın yüzde 16 oranında ar-
tış göstermesi pazarlama organizasyonunda bek-
lenen gelişme ve ihracatçılara tanınacak teşvik 
unsurları varsayımına dayanmaktadır. 

Şimdiye kadar 14 balıkçı barınağının inşaa-
tına başlanmış olup, Kumkapı, Fatsa, Marmara 
adası ve Finike balıkçı barınaklarının ikmali ta-
mamlanarak 1969 yılında hizmete girmiş bu-
lunmaktadır. Birinci ve üçüncü barınak Marma-
ra denizinde, ikinci barınak Karadenizde ve dör-
düncü barınak Akdenizdedir. Balıkçı barınakla-
rı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Biteceği Proje Tutarı 
Barınağın İsmi Tarih (1000 TL) 
1. Kumkapı Balıkçı Barınağı 1969 18 200 
2. Fatsa aBlıkçı Barınağı 1969 23 025 
3. Marmara Adası Balıkçı Barınağı 1969 5 200 
4. Finike Balıkçı Barınağı 1969 8 800 
5. Şile Balıkçı Barınağı 1970 19 200 
6. İğne Ada Balıkçı Barınağı 1970 22 500 
7. Ereğli Balıkçı Barınağı 1970 8 175 
8. Rize Balıkçı Barınağı 1971 22 500 
9. İmroz Balıkçı Barınağı 1971 15 000 

10. Rumelifeneri Balıkçı Barınağı 1971 13 000 
11. Karaburun Balıkçı Barınağı 1972 30 000 
12. İskefiye Balıkçı Barınağı 1972 3 300 
13. Kışla Önü Balıkçı Barınağı 1972 4 300 
14. Tekke önü Balıkçı Barınağı 1972 3 900 
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Iç tüketimde meydana gelen artış daha çok 
pelâjik balıklarda olmaktadır. Şahıs başına tü-
ketim 1968 yılında 1,5 Kg. iken 1970 yılında 1,6 
Kg. olacağı tahmin edilmiştir. 

Su ürünleri yurt içi tüketim tahminleri aşa-
ğıdaki tabloda gösterilmiştir: 

1968 1969 1969 1970 
Birim Gerçekleşme Tahmini Programı 
Miktar 
(Ton) 109.100 117.800 125.500 

Değer 
(TL) 158.200.000 199.700.000 212.800.000 

* Et ve Balık Kurumu 83 gros tonluk Yu-
nus av gemileriyle 18-31 Aralık 1969 tarihlerin-
de Batı Karadenizde trawl avcılığı yapmıştır. 
Kıyılarımızın üç deniz mili dışında ve tesbit e-
dilmiş esaslara uygun olarak yapılan bu avcılık-
ta kalkan, kırlangıç, dil, pisi, tekir, çinakop, 
mersin, istavrit hasat edilmiştir, istihsal edilen 
balıkların toplam miktarı 2.1 ton olup istihsal 
de İstanbul Balıkhanesinde satılmıştır. 

-fa Et ve Balık Kurumu, frigorifik taşıma 
gemileriyle Aralık 1969 ayı İçersinde 363.4 ton 
çeşitli gıda maddeleri taşımıştır. Gıda maddele-
rinden 345.3 tonu yabancı limanlar, mütebakisi 
memleket limanları arasında taşınmıştır. 

II—1970 YILINDA BEKLENEN GELİŞMELER 

1970 yılında açık deniz balıkçılığına henüz 
geçilemiyecektir. Ancak iç sular balık üretimin-
de bir gelişme olacağı tahmin edilmektedir. Ba-
lıkçı barınaklarının etkisi, teknolojinin gelişme-
si ve balıkçı teknelerinin tonajlarının artması do-
layısiyle kıyılarımızdan uzaklaşma imkânlarının 
fazlalaşması avlama alanlarının genişlemesi ve 
deniz balıkçılığında üretim artışının meydana 
gelmesi beklenmektedir. 

1970 yılında üretimin muhafaza ve dağıtım 
işlerinin daha düzenli bir sisteme gireceği tah-
min edilmektedir. Balıkçı barınaklarının üst ya-
pı tesislerinde ve bazı balıkçı kooperatif faali-
yetlerine teşvik unsurlarının etkisi ile yeni koo-
peratifler meydana gelmesi üretime olumlu etki 
yapacaktır. 

III — TEDBÎRLER 

a) Biyolojik araştırmalar pazarı bulunan 
cinslerin üretiminin arttırılması amacına yönele-
cektir. 

b) Balıkçı kooperatiflerine gerek lüzumlu 
tesisler, araçlar ve av malzemeleri yönünden, 
gerekse avlanan balıkların saklanması veya da-
ğıtılması için gerekli yatırımlara, devletçe im-
kân sağlanması ele alınacaktır. Bu amaçla ya-
pılmakta olan balıkçı barınaklarına eklenen üst 
yapı tesislerinin kooperatif hizmetlerine devre-
dilmesi imkânları araştırılacaktır. 

c) Balıkçılık kredileri yeniden gözden ge-
çirilecek, ahşap teknelerin gayrimenkul ipoteği 
yerine geçmesi için gerekli çalışmalar yapıla-
caktır. 

Et ve Balık Kurumu 83 gros tonluk Sa-
zan ve 41 gros tonluk Yayın av gemileriyle 2-8 
Aralık 1969 tarihlerinde Batı Karadeniz ile Mar-
mara denizinde gırgırla palamut av faaliyetle-
rinde bulunmuştur. 

-fa- Eskidenberi Et ve Balık Kurumu balık-
çılık alanında ileride olan yabancı ülkeler tara-
fından kullanılan modern balık avlama gereç-
leri arasından balıkçılığımıza faydaları dokuna-
bilecek olanlarını, bilahare balıkçılarımız tara-
fından benimsenmek üzere, denemektedir. Bu 
maksatla, Kurum, bu defa, Peru'dan getirttiği 
ve 1970 balık av tatbikat programında kulla-
nılmasını öngördüğü bir balık çekme pompasını 
(fishpump) Kılıç av gemisine monte ederek 28 
Ocak 1970 günü Trabzonun Akçakale mevkiin-
de ilk defa kullanmıştır. Pompa bu mevkide 
Kuruma ait 83 gros tonluk Sazan av gemisinin 
sardığı tonlarca hamsiyi 10 dakika gibi çok kı-
sa bir süre içersinde ağın içinden Kılıç gemisi-
nin ambarına aktarmıştır. Yapılan denemelerden 
çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Kurumun balık çekme pompasiyle yaptığı 
çalışmalar takım sahibi balıkçılar tarafından da 
büyük bir merakla izlenmiştir. Balıkçılar da 
pompanın hamsiyi ağın içinden çekmeye çok 
müsait bir cihaz olduğunu teyit etmiştir. Hat-
ta bir, iki balıkçı hemen bu cihazdan almak için 
teşebbüse geçeceklerini bildirmişlerdir. Pompa-
nın en güzel özellileri ağ içinden balıkla beraber 
çektiği deniz analarının su haline getirmek, ba-
lığı öldürmeden kuru olarak geminin ambarına 
almaktır, Diğer yönden insan gücü ile çok zor 
yapılan ve saatlerce süren çalışmalar sonucu 
kısmen elde edilen bir iş, pompa sayesinde çok 
az bir zamanda ve balığı zayi etmeden almak-
tır. 

-fa Et ve Balık Kurumu, balık yağı ve unu 
üretimde bulunmak üzere, Aralık 1969 ayında 
istanbul piyasasından toplam 58.8 ton, Trab-
zon piyasasından toplam 1212.9 ton çeşitli ba-
lık mübayaasında bulunmuştur, ve aynı dönem-
de 203.9 ton balık unu, 77.7 ton balıkyağı üret-
miş, 23.2 ton balık unu ve 50.0 ton balık yağı 
satmıştır. 

•fa istanbul Ticaret Odası haftalık yayın 
organı 'istanbul Ticaret Gazetesi'nin 16 Ocak 
1969 tarihli sayısındaki «Danimarka'ya ihraca-
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timizi geliştirebiliriz' başlıklı yazıda şöyle de-
nilmektedir: dondurulmuş ve konserve balık, 
canlı kerevit ihracatında bulunmamız veya mev-
cut ihracatımızı arttırmamız imkânları mevcut-
tur. Tabiyattıyla bu imkânların en iyi bir şekil-
de değerlendirilmesi, ilgililerin gerek malların 
kalitelerini gerek fiyatlarım, rakip memleketle-
rinkini göz önünde bulundurarak, Danimarkalı 
tüketicilerin isteklerine uyacak şekilde temin 
yolunda ve ihracat bakımından gösterecekleri 
lüzûmlu diğer gayret ve çalışmalara bağlı bulun-
maktadır. 

DIŞ HABERLER 
OCDE 

Milletlerarası dondurulmuş balık müba-
delelerinin global değeri yılda 400 milyon doları 
(yaklaşık 3.600 milyon TL. sı) bulunmaktadır. 
Bu mübadeleler yeryüzünde tüketilen 4.5 milyon 
ton dondurulmuş balığın 1 milyonuna tekabül et-
mektedir. Dondurulmuş balık ihracatı araların-
da başlıca ithalâtı memleketlerin de bulunduğu 
hemen hemen hepsi OCDE Üyesi memleketlerin 
ellerindedir. Bugünkü oranlarına, 20 yıllık kısa 
dönem içersinde erişmiş bulunan bu yeni piya-
sanın önemi, bu piyasanın OCDE Balıkçılık Ko-
mitesi tarafından etüd edilmesini ve geleceğine 
müteallik perspektifleri incelemesini gerektir-
miştir. 

Adı geçen Teşkilât tarafından 'OCDE Üye-
si Memleketlerde 1964-1968 döneminde dondurul-
muş Balık Piyasası' adiyle yayımlanmış olan 
Etüd, 13 OCDE üyesi memleket ile Avrupanın 
Doğusundaki üretim, tüketim, fiyat ve mübade-
lelerin seyrini tahlil etmektedir. Etüd; taze, 
tuzlanmış ve kurutulmuş balığın rekabeti kar-
şısında dondurulmuş balığın iktisap ettiği yeri 
tesbit etmektedir. Elli kadar cetvel ve grafik, 
tahlillere dayanak teşkil etmekte ve piyasa ile 
ilgili halihazır eğilimlerin istihraçma imkân ver-
mektedir. Söz konusu eğilimler aşağıdaki şekil-
de özetlenebilir: 

— Dondurulmuş balık üretimi artırılmalıdır. 
Fakat üretim kapasitesi biraz ileridedir; 

— Tuzlanmış balık tüketimi lıissedilebilir 
bir şekilde arttırılabilir fakat bu üretimin, üre-
tim masraflarına nazaran gittikçe daha az ran-
tabl olduğu görünmektedir; 

— Uzak sularda çalışan balıkçı gemilerinin 
karaya çıkardıkları taze balıklar, kalitede artan 
güçlüklerden ötürü pazarlama zorlukları ile kar-
şılaşabilir, 

Bu sebeplerden ötürü, son yıllarda şiddetli 
dalgalanmalara maruz kalmış bulunan dondurul-
muş balık piyasası, 1964 den bu yana kaydedil-
miş en yüksek ve en alçak fiyatlar arasında bir 
ara seviyede istikrara kavuşmuş görünmektedir. 
Bu son yılların kötü durumuna nazaran bir iyi-
leşme addedilebilir. Fakat avlarda azalmanın fi-
yatlar üzerinde icabında yapabileceği etkiler bir 

yana, zorluklar henüz giderilmemiştir. Fiyatla-
rın 1966 dan önce olduğu gibi, hızla muntaza-
man yeniden yükseleceklerini beklemek hakikat 
olamaz. 

F A O 

Türkiye'nin de üye olduğu Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Roma şehrinde 
18-25 eylül 1969 tarihlerinde balıkçılık yatırım-
ları mevzuunda milletlerarası bir konferans dü-
zenlenmiştir. Gelişme halindeki ülkelerin balık-
çılık yatırımlarını teşvik etmek amacıyla dünya 
çapında bir teşebbüste bulunmak sözü geçen 
Konferansın başlıca tavsiyesi olmuştur. Konfe-
ransı 42 ülkeden gelmiş yaklaşık 150 hükümet, 
endüstri, banka ve üniversite temsilcisi izlemiş-
tir. 

Altı gün süren müzakereler sonunda Konfe-
rans, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla, yatırım 
sahipleri ile gelişme halindeki bölgelerdeki mem-
leketlerin temsilcileri için bu bölgelerde ulusal 
ve uluslararası toplantılar yapılmasını tavsiye 
etmiştir. 

FAO Genel Müdür Muavini (Balıkçılık) Roy 
I. Jackson her türlü yardımın yapılacağını vaad 
etmiştir. Jackson,, «döviz kazançları sağlayan 
ihracat endüstrilerinin teşvikine ait fırsatlar ne-
rede mevcut olursa, özel yabancı yatırım sahip-
lerinin, iki taraflı teşekküllerin ve bankaların il-
gisini çekmeye çalışacağız» demiştir. 

FAO Genel Müdür Muavini Oris V. Wells 
gelişme halindeki ülkelerin çoğunda en az ola-
rak gelecek on yılda, «büyük savaşın beslenme 
cephesinde «olacağını söylemiştir. Adı geçen, 
dünya genel beslenme durumunda gelişmeler ol-
masına rağmen yeryüzünde nüfusun yılda % 2.5-3 
arasında artış kaydettiğini bildirmiştir. 

Wells, balığın insan protein ihtiyaçım bü-
yük ölçüde karşılayabileceğini ifade etmiştir. Ge-
lişme halindeki ülkelerin çoğunda balık «en ucuz 
stratejik hayvansal protein kaynağıdır». Bu ül-
keler ile balık ihracatından önemli döviz kazanç-
ları elde eden ülkelerin kalkınma programların-
da balıkçılığa artan bir ilgi gösterilmektedir. 

Wells şunları ilâve etmiştir: «daha fazla ba-
lık, ucuz fiyata teklif edilmiş iyi kalitede balık 
talebini karşılamak için balık avında, işlenme-
sinde ve dağıtımında yatırımların genişletilme-
si lâzım gelmektedir... Gemilerde ve karada yeni 
ve islâh olmuş kolaylıklar, personel yetiştirilme-
si, kaynaklar, teknolojik araştırma ve kalkınma 
için sermaye bulundurulması lâzım gelmektedir.» 

Konferans, keza, yatırım fırsatlarını keşfet-
mek ve yatırımları balıkçılığın kalkındırılmasına 
doğru yöneltmek için bir «milletlerarası kliring 
bürosu» kurulmasını teklif etmiştir. Yatırımlara 
açık bulundurulan perspektiflere müteallik sarih 
malûmat, ilgili bölgelerde balık kaynakları hak-
kında bilimsel malûmat derlemek için çaba sar-
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fedilmelidir. Bu yatırımların iyi bir şekilde ör-
gütlenmesinin ilk şartıdır. 

Gelişmiş ülkeler ile gelişme halindeki ülkele-
rin temsilcileri ve ekonomileri merkezî olarak 
plânlanmış ülkelerin temsilcilerinin katılmış ol-
duğu Konferans, balıkçılık yatırımlarının hem 
uygun ve hem de maliye bakımından sağlam ol-
duklarına karar vermiştir. 

Yeryüzünde balıkçılık artan yiyecek talep-
lerini karşılamak için muntazaman genişlemek-
tedir. Daha çok hayvansal protein ihtiyacı, özel-
likle gelişmiş bölgelerde, artmaktadır. Gelecek 
20 yılda dünya balık tüketiminin iki misli arta-
cağı umulmaktadır. Bu müstahsillere güvenilir 
bir piyasa sağlayacaktır. 

Muvazi olarak, balıkçılık gelişme halindeki 
ülkelerce yeni bir döviz kaynağı olarak kabul 
edilmiştir. Konferans, bu ülkelerin yabancı ser-
mayenin gelişini karşılamaya ve kolaylaştırmaya 
mütemayil bulundukları üzerinde durmuştur. 

Konferansa katılmış olan delegeler, balıkçı-
lıkla ilgili alâkaya lâyık kalkınma projeleri için 
özel, hükümet ve milletlerarası sermayelerin ha-
lihazırda mevcut bulunduklarını kabul etmişler-
dir. Müşkilât sermayeler ile projeler arasında 
bağlantı kurmak olduğunu söylemişlerdir. Dele-
geler yatırım şartları ve fırsatları hakkında, ya-
tırımlardan en iyi şekillerde faydalanılmasına 
müteallik yeter malûmatın bulunmadığını önem-
le beyan etmişlerdir. 

Konferans, enformasyon alanındaki boşluk-
ların doldurulması amacıyla, FAO'nun balıkçı-
lığı geliştirmek için kendi «Simsarlık» fonksi-
yonları çerçevesinde ulusal ve bölgesel konfe-
ranslar hazırlamasını teklif etmiştir. FAO Ba-
lıkçılık Departmanından Dr. James Storeıı tek-
lifin inceleneceğini söylemiştir. 

Delegeler, müzakereler esnasında Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı ve Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası dahil kalkınmayı fi-
nanse etmekte olan uluslararası teşkilâtların 
temsilcilerini dinlemişlerdir. özel sektörün fi-
nansman perspektifleri de incelenmiştir. Bu hu-
susta, özel yatırımın bir «insancıl teşebbüs» de-
ğil normal bir iş sayılması gerektiğine nazarı 
dikkati celbetmişlerdir. Balıkçılık teşebbüslerine 
hasredilmiş karma yatırımlar imkânına işaret 
etmişlerdir. 

Konferansta, gelişme halindeki ülkelerde ba-
lıkçılık endüstrilerini finanse edecek bir dünya 
balıkçılık bankasının ihdası irlandalı mütehassıs 
B.M.O.'Kelly tarafından telkin edilmiştir, irlan-
da Balıkçılık Dairesi Müdürü olan O'Kelly sözü 
edilen bankanın, yeryüzünde balıkçılık endüstri-
sini geliştirecek bir milletlerarası balıkçılık geliş-
tirme korporasyonunun bir cüzünü teşkil edebile-
ceğini tasrih etmiştir. 

O'Kelly bu korpoı-asyonun ilgili ülkelerin hü-
kümetlerince finanse edilmesini söylemiştir. Mil-

letlerarası bir endüstri telâkki edilecek olan Kor-
porasyon «tamamiyle endüstriyel bir kavramda» 
olmalıdır. Korporasyon pazar şartları ile teknik-
lerin durumu hakkında her türlü faydalı malû-
matı derleyecek, yayımlayacak ve bilhassa az 
gelişmiş bölgelerde yatırımları teşvik edecektir. 

Keza Korporasyon yatırımlarla ilgili prob-
lemler hakkında ülkelerle danışmada bulunacak, 
yatırım fırsatlarının keşfedilmesi ve işletilmesi 
hususunda ülkelere yardım edecek, yatırım sahi-
bi ile iş sahibi için bir «buluşma yeri» olacaktır. 

O'Kelly tavsiyesinin «sermaye ihraç eden ül-
keler ile nüfusun açlığın eşiğinde bulunan dün-
yanın az gelişmiş bölgeleri arasındaki boşluğu 
doldurmak için «bir yeni fikir olduğunu ifade 
etmiştir. Adı geçen öteki endüstrilerle tarımın 
aksine balıkçılık endüstrilerinin sermaye bul-
makta zorluk çektiklerini hatırlatmıştır. 

Diğer yönden Kanadalı L. J. Berubg, geliş-
me halindeki ülkelerin Devlet teşebbüsleri teşkil 
etmek suretiyle balıkçılık' koperatiflerinin ihda-
sına yardım etmelerini telkin etmiştir. Bu te-
şebbüsler, bilahare, hisse senetlerine sahip balık-
çılar salt çoğunluğu elde eder etmez kooperatif-
ler haline getirilebilirler. 

Nihayet Birleşik Krallıktan Profesör R. H. 
Barback ingiliz hükümetinin tediye muvazenesi-
ni islâh eder etmez gelişme halindeki ülkelere 
yaptığı yardımın hacmini arttırmak niyetinde 
olduğunu bildirmiştir. Barback, ingiliz hüküme-
tinin hacmi artırılacak yarimi iki taraflıdan zi-
yade çok yönlü bir esas üzerinden yapmak is-
tediğini bildirmiştir. 

Gelişmiş ülkeler hatipleri siyasî istikrar, 
aşırı tehlikelere karşı sigorta, kazançları memle-
kete iade etmek hakkı, vergi bağışıklığı ve ma-
hallî krediler sağlamak imkânı gibi teşvikler da-
hil gelişme halindeki ülkelerde yatırımlar için 
müsait bir iklimin önemini ehemmiyetle ifade 
etmişlerdir. 

Gelişme halindeki ülkelerin temsilcileri böl-
gelerindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi ver-
mişlerdir. Tanzania resmi balıkçılık teşkilâtın-
dan Lı. Nhwani, Hint Okyanusunda 800 kilomet-
re uzunluğunda kıyısı bulunan ülkesinin mevcut 
balık rezervalarınm hâlen ancak onda birini iş-
letmekte olduğunu söylemiştir. Malavi Balıkçı-
lık Teşkilâtı Müdürü R. B. Williamson, Nyassa 
gölünün işletilmeyen önemli rezervaları üzerinde 
durmuştur. Meksika delegesi A. Cervantes Del-
gado, Lâtin Amerika'da piyasa perspektifleri 
hakkında konuşmuştur. Peru gibi ülkelerde ba-
lıkçılık çok önemli şekilde gelişmiş olmasına 
rağmen balık, Lâtin Amerika kıtasının sayısız 
bölgelerinde pek az yenilmektedir. 

Konferansta aynca piyasa örgütünün, da-
ğıtım sistemlerinin ve öteki altyapıların zaru-
reti üzerinde durulmuştur. Afrikalı bir hatip 30 
kilometrelik bir yol yapımının, tek başına, kal-
kınma ve devamlı durgunluk arasındaki farkı 
ifade edebileceğini söylemiştir. 
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A Ç L I K SAVAŞI 

ve D E N İ Z L E R 

Orhan ARCIL, 
Balıkçılık Müessesesi Müd. 

Veteriner Bakteriyolog 

Adem babamız, Havva anamız yüzün-
den cennetten kovulup, hem de çırılçıplak 
«Serendip» adasına atıldığı zaman, karşı-
laştığı en büyük tehlike, şüphesiz «açlık» 
dı. Çünkü, Adem baba 30 ağaçtan aldığı 
30 yapraktan, kendisine bir hırka yapmış, 
ki bu hırka sonradan Uzeyr Peygambere 
kalmıştır. Daha sonra da Sofilerin giydik-
leri yamalı hırka halinde sürüp gitmiştir. 
Yani kendisini çıplaklıktan kurtarmıştı. 
Sonra, o zamanın dev hayvanlarından bir 
kovuğa gizlenip, kendini koruyabilmiştir. 
Ama, aç duramamıştı. 

Onun için önce en yakınındaki bitki-
lerden faydalanmayı öğrendi. Sonra da 
tedbirini alıp çevresini genişletmeye baş-
ladı. Daha sonraları, Adem oğullan çoğa-
lıp dünya yüzüne yayılmaya başlayınca, 
kendilerine en yararlı bitkileri bulabildi-
ler. 

«Buğday» böylece ortaya çıktı. Çün-
kü bu, şimdiye kadar yediklerinin en tok 
tutanı idi. Avuç, avuç, fakat çiğ çiğ yiyi-
yorlardı. 

Nihayet, Adem torunlarından en a-
kıllısı ve en inatçısı, iki odunu birbirine 
sürte sürte ateşi bulunca, durum değişti. 

Buğdayı ateşte kavurup yemeğe baş-
ladılar, kavrulan buğdayların kabukları 
çatlıyor ve bu yüzden kolayca parçalanı-
yorlardı. Bu parçalardan lapalar yapılma-
ya başlanması, Havva torunları için önemli 
bir aşama oldu, ve bu parçalanmış buğ-
daysa, «un»a atılan ilk adımdı. 

Daha sonra, lapa topaklarım sıcak 
küle gömmeye başladılar. Yani, pişirdiler 
bu buluş pek tutuldu. Ve tıpkı, lahmacu-
nun îstanbulda yayılması gibi Adem oğul-
ları arasında yayılıverdi. 

Bu da, bugünkü «ekmek »in ilkel tipi 
idi. 

Bu topraklardan Taş devri, Tunç devri 
adamları, hatta Mısırlılar, Babilliler ve Ib-
raniler bile yediler. 

Tarihten önce ve tarihin başındaki 
bu insanların hepsi, tok mu idiler?... Bu-
nu pek kesin olarak bilemiyoruz. Ama, ci-
lalı taş devrindeki orta Asyalılar, boğaz-
larına kadar toktular. Fakat biraz sonra 
kader, orta Asyayı çöl ediverince, bütün 
insanlığın gördüğü en büyük açlık baş-
ladı. 

Bunlar, dedelerimizdi. Buğdayı bul-
muşlar, taştan değirmeni yapmışlar, atı 
da, evcilleştirmişlerdi. Araba tekerleği de 
bunların eseri idi. Bugün hala Anadoluda 
o devrin sesini veren, kağnının tekerleği. 

Bu adamlar, aldılar buğdaylarını yan-
larına, astılar kurumuş etlerini eğerlerine 
ve yayıldılar dünyânın dört bir yanına, 
hem kendi, hem de gittikleri yerdekilerin 
karınlarını doyurmak için, 

Mısırda, Firavun tarafından «zahire 
kontrolü» teşkilâtının başına getirilen Yu-
suf Peygamber, buğdayın üretim ve top-
luma dağılış işini düzenledi. Çünkü insan-
lar artık başkaları tarafından elde edilen 
buğdayı, un haline getirecek ve o şekilde 
yiyecek duruma gelmişlerdi. 

Zaman geçti, zamanlar geçti. Yukar-
da söz konusu edilen bu topaklar yayıldı, 
pide oldu, yufka oldu, sonra kabardı, a-
ğardı ve nihayet bugünkü somun haline 
geldi. 

Somunun doğuşu ile de, dünyada sı-
nıflar ortaya çıktı: Has ekmek yiyenler, 
Ak ekmek yiyenler, Kara ekmek yiyenler 
ve bu sürüp gitti zamanımıza dek. 

Burada sadece «buğday» dan söz et-
memiz genel anlamdadır. Oysa ki, dünya-
da buğdayı bilenler ve yiyenler, nüfusun 
yarısını ancak geçer. Bugün, dünyanın ö-
teki yarışma yakın kısmı ise, sadece pi-
rinç yemektedir. Kuzey Avrupa ve Rus-
yada 100-150 milyon insan çavdarla ka-
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