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M i safl 

TÜRKİYE BALIKÇILIĞI 

İÇİM LÜZUMLU 

TEŞKİLÂT vb PROGRÂ 

Dr. Altan H. ACARA (*) 

A B S T R A C T 

Turkey has a coastline 6000 km (3200 miles) ami the present catch of 127.607 met-
ric t a r s a year. The catch increases only 10 per cent per decade. The total Black Sea yield 
is abaut 1 million metric ton a year alone and Turkey 's share is only 10 per cent of It. 

I a past 25 years. Turkey 's populat ion has doubled f r o m 18 million to 36 million. At 
tha moment , the figure is continuing to grow at a rate so fast that it seems likely to 
c'.Oiible again to 72 million by 1995. 

A i present, 83 per cent of protein is estimated to come f r o m vegatable source and 
17 per cent f rom animal source which is mainly terrestrial origin. With increasing popular 
tion, the net area of arable land is becoming reduced and will be about half by 1995. 
There is not too much land which can still be made available to produce protein either 
vegetable or terrestrial origin. 

In reviewing events of the past years and the large potential of the fisheries resour-
ces in f resh and salt waters both, to produce primarily protein-rich foods and secondarily 
materials and drugs; an acute awareness is developed inregard to the necessity of a new 
organization and a step-up program in Turkey. 

This paper proposes the firstlines of this organization and its program. The organi-
zation is given as the Ministry of Fisheries. Fish Culture six Regional Offices, Fresh and 
Salt Water Research Institutes under the Ministry of Fisheries would able increase the 
resources, productions and carry oil complete administrative control of the resources in a 
regulated way, so that, cach resource according to its nature is efficiently exploited but al-
so conserved. 

Geçen 25 yıl içinde, ilim, dünya nüfu- ne göre münferit veya milletler arası iş 
sunun logaritmik artışının neticelendirdi- birliği ile tetkike çalışmıştır. Vasati ola-
ği gıda ve diğer madde ihtiyaçları yeter- rak dünya nüfusu her 40 yılda, iki misli 
sizliklerini ciddi bir problem olarak ele artmaktadır. İnsanların üçte ikisi normal 
almış, muhtelif memleket ve bölgelerin beslenmenin altında bir gıda yetersizliği 
kendi geografik, sosyolojik karakterleri- içinde yaşamaktadır. Muhtelif memleket-

(*) Dr . A. H . A C A R A , İstanbul Üniversitesinden 
mezun ve Doktorasını yapmış, 9 yıl Hidrobioloji 
Araş t ı rma Enstitüsünde, İstanbul 'da, 1961 yılında 
İngiltere Kraliyet Deniz Bioloji Laboratuar ında, 
Plymouth da çalışmış, 1962 yılında Kanada Millî 
Araş t ı rma Konseyine çağırılmış. 

Konseyin elemanı olarak Kanada Balıkçılık 
Araşt ı rma Heyetinde, British Colı ımbia 'da 2 yıl ça-
lışmış, 1965 yılında yeni bir Balıkçılık Araştırma 
İstasyonunu Nelson, British Colı ımbia 'da kurmuş, 
5 yıl Direktörlüğünde bulunmuş. Halen Müşavir 
Uzman olarak merkezde çalışmaktadır . Adresi, Fish 
And Wildlife Branch, Parl iament Buildings, Victo-

ria, B.C. dır. Travay ve makalelerinin adedi 55, 
Türk aBlıkçılığı hakkındaki yazılarının adedi 43 
tür. Son yıllarda, Kaııada'da balıkların sun'î kanal-
larda üretilmeleri üzerinde çalışmış, dünyanın en 
uzun (2 mil) kanalının muvaffakiyet le işletilmesini 
temin etmiş, halen elektronik beyin (Computer) pro-
gramları ile balıkçılık bilgilerinin kıymetlendiril-
mesi mevzuunda açlışmaktadır . 

Dr. A. H. Acara , «American Fisheryes Society, Ca-
nadian Wildlife and Fishery Biologists, American 
Association for Advancement of Sciences in iiye>-
lerindendir. 
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terde nüfusun artışı farklılıklar göster-
mekte, mesela A.B.D. de S.S.C.B. de her 
50 yılda, Türkiye'de ise her 25 yılda, iki 
misli artmaktadır. 1995 yılında Türkiye'-
nin nüfusu en az 72 milyon olacaktır. Mem 
leket şimdiden bu nüfus artışını karşılı-
yabilecsk, millî kaynak gelirlerini arttı-
racak tetbirleri almalı, ekonomik, sosyal 
ve diğer koruyucu hizmetler ile, fertlerin 
muasır memleketler seviyesinde yaşama-
ları sağlanmalıdır. 

Nüfus yoğunluğu, toplumları karakte-
ri ze eden, karakterlerini değiştirebilen en 
mühim faktördür. Bu faktör, nebat ve 
hayvan toplumlarında olduğu kadar, ze-
kâ ve yaratıcı buluşunu kullanmıyan in-
san toplumları içinde aynı tesirleri gös-
termiştir. Diğer taraftan, geleceğini ken-
di yaratıcı zekâ ve ilmi buluşları ile kon-
turolu altına alabilen cemiyetler, gelecek-
lerini kendi planları ile hazırlayabilmişler, 
tarihte misalleri bilinen, ileri adımlar at-
mışlar, toplumlarını ve onları teşkil eden 
fertleri, ekonomik hürriyete, yüksek ha-
yat seviyesine çıkaran, sosyal, sinai ve 
ekonomik devrimleri başarmışlardır. Bü-
yük Atatürk'ün emanetinin, memleket 
fertlerinden, beklediğide böyle bir anla-
yıştır. 

Tiirkiyenin üç tarafı denizlerle çevrili 
ve sahilleri takriben 6000 km, (3200 mil) 
uzunluğundadır. Birleşmiş milletler, Gıda 
ve Tarım teşkilatının (F.A.O.) son ista-
tistiklerine göre 1988 yılında balık av 
miktarı, tatlı sular dahil 135,422 tondur. 
Bunun 127.607 tonu deniz, 7.812 tonu tat-
lı su balıklarıdır. Bu miktarların % 66,4 
Karadeniz, % 6,8 Akdeniz, %. 22,5 Mar-
mara ve % 4,3 ü Ege denizinde tutulmak-
tadır. İstihsalin % 80-90 taze olarak, % 
5-15 dondurulmuş olarak % 3-4 tuzlan-
mış ve tütsülenmiş ve nihayet % 1-2 kon-
serve edilmek sureti ile istihlak ve ihraç 
edilmektedir. Total yıllık avın % 28,2 
Hamsi, % 15,5 Palamııt-Torik ençok av-
lanan balıklar olup Hamsilerin büyük bir 
kısmı un yapılarak, hayvan yemi imalin-
de kullanılmaktadır. 

Geçen 10 yılda, 1958 ile 1968 arasında 
Türkiye'nin yıllık av miktarları azalma 

ve çoğalmalar göstermiş netice olarak, 
10 yıllık devre sonunda, ancak % 10 bir 
artış elde edilebilmiştir. 

Karadenizde, S.S.C.B. Bulgaristan, Ro-
manya ve Türkiye'nin yıllık balık av mik-
tarları toplamları takriben 1 milyon ton-
dur. Mukayese gösterirki Türkiye'nin ba-
lık avı, Karadenizdeki yıllık toplu avın 
% 10 nu kadardır, ve % 90 nı diğer Ka-
radeniz memleketlerince tutulmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye'de yaşa, er-
kek ve kadın nisbetine göre hesaplanan 
asgarî alınması icap eden gıdanın karşı-
lığı 2400 kaloridir. Vatandaş tarafından 
alman gıdanın karşılığı ise 3000 kalori-
dir (ŞEKÎL: 1). Aynı şekilde hesap edi-
len asgarî alınması icap eden protein, bir 
şahıs için günde 45 gram, alman ise 98 
gramdır. Bu mukayeseye bakarak, Tür-
kiye de aşırı bir gıda, protein fazlalığı 
vardır neticesine yarılmamalıdır. Alman 
98 gram proteinin ancak 16 gramı hay-
vani protein olup, kalan 82 gramda neba-
tî proteindir. Aşırı nebatî protein alınışı-
nın sebebi, yetersiz alman hayvani pro-
teinin hasıl ettiği tatminsizliktir. Bu neti-
ce, proteini tamamen hayvani protein ola-
rak alan memleketler ile Türkiye'nin mu-
kayesesinden açıkça görülebilir. Meselâ; 
A.B.D., Almanya, Arjentina, Avustralya, 
Belçika, Danimarka, Fransa, ingiltere, îs-
veç Kanada, Norveç... v.s. memleketler-
de alınması icap eden asgarî protein 43 
ile 48 gram arasında, günde bir şahıs ta-
rafından alman protein ise hemen hemen 
aynı olup, 42 ile 52 gramdır. Bu sebepten 
Türkiye'deki beslenme standardı, hayva-
nı protein alış bakımından, bugün norma-
lin çok altındadır. Yıllar boyunca bulu-
nan kıymetler mukayese edilirse devam-
lı bir azalma da müşahede edilir. Günlük 
hayvani proteini 6 ilâ 9 gramın altında 
alan memleketlerde ciddi sıhhat problem-
leri müşahede edilmiş, bilhassa çocuklar-
da, beyin inkişaflarında, anormallikler, 
yetersizlikler, nihayet ölüm nisbetlerinin 
arttığı bulunmuştur. Nüfusun sur'atle ar-
tışı, Türkiye'de kullanılan arazilerin kü-
çülmesine de sebep olacağı için, hayvan 
ve tarım mahsullerinin yetiştirilmesinde 
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ŞEKİL —• 1 Dünyada insanların üçte ikisi normal beslenmenin altında gıda almakta, 
aç bulunmaktadır . Buna ilaveten bazı bölgelerde de kifayetsiz gıda rejimi dolayısıyle fiz-
yolojik açlık müşahede edilmektedir. Hari tada, aç bulunan, günde bir şahsa 2200 kalo-
riden az gıda düşen, bölgeler siyasî iç ve dış huzursuzlukların, devamlı harplerin mevcut 
olduğu bölgeler olarak bilinmektedir. F.A.O. nun Birleşmiş Milletlerin bir teknik teşki-
lâtı olarak kuruluşunun sebebi de, bu bölgelerin gıda standratlarını yükselterek, Dünyada 
Sulh ve Sükunu muhafaza edebilmek içindir. 

Aynı harita üzerinde muhtelif okyanuslarda tutulan balık miktarları, bir yılda tutu-
lan milyon ton balık olarak gösterilmiştir. Gelecekte, Türkiye'nin açık deniz balıkçılığı için 
her halde ilk planda düşünülebileceği sahalar, mesafe dolayısıyle, ve en az balık avı ya-
pılan verimli bir bölge olarak bilinen Hint Okyanusu başta olmak iizere, Hint ve Atlas 
Okyanusları olabilir. 

Kalori /Şahıs 
2200 den oz Q H 2200-2600 [TT[[] 2600-3000 | | 3000 den fazla 

kullanılan sahalarda azalacaktır. Nüfu-
sun 72 milyon olacağı 1995 yılında ancak 
bugünkü miktarın yarısına eşit bir arazi, 
hayvani ve nebatî protein istihsali için 
kullanılabilecektir. 

Bilindiği üzere balıklar en mükemmel 
protein kaynağıdır. Balık etleri beslenme-
de esas 10 amino asidi (Lysine, Arginin, 
Iiistidine, Leucine, Isoleucine, Valine, 
Threonine, Phenylalaine, Methionine ve 
Trytophan) değişik minarelleri, Iod, Fos-
for, Potasium, Demir, Bakır ve vitamin-
leri ihtiva etmektedir. 

Halbuki, nebati gıdalar her ne kadar, 
kalori temin edip insanların vücuduna lâ-
zım enerjileri ve bazı amino asitleri temin 
ederlersede hiçbir nebatî gıda, beslenme 
için esas olan yukarıda verilen 10 amino 

asidi ihtiva etmez. Bu sebepten devamlı 
nebatî gıdalar ile beslenen topluluklarda 
fizyolojik hayvani protein açlığı müşahe-
de edilir. Hindistanda her yıl doğan 20 
milyon çocuktan ancak 5 milyonunun , 
normal halde 5 yaşını tamamlayabilme-
sinin sebebi, düşük hayvanı proteinli ve 
yüksek nebatî proteinli gıdalar ile beslen-
melerine atfedilmektedir. 

Üç tarafı denizler ile çevrili Türkiye 
için en mühim ve mükemmel hayvani pro-
tein ve gıda kaynağı su ürünleridir. Bu 
ihtiyaç vatandaşın gıda standardı bakı-
mından olduğu kadar, onun içinde bulun-
duğu fizyolojik hayvani protein açlığı ba-
kımından da halledilmesi icap eden en 
mühim bir memleket promlemidir. 

Bu sebeplerden gelecekteki durum mut 
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laka garanti altına alınmalı, balık ve su 
ürünleri istihsali en az 2 ile 3 misline çı-
kacak, nüfus artışı ile bağdaşabilecek şe-
kilde organize edilmelidir. Türkiye'nin 
deniz vs tatlı sularının büyük bir potan-
siyeli vardır. Bu potansiyel yanlız Türki-
ye için değil, bugün siyasî problemlerin 
bulunduğu Orta Doğu ve nihayet dünya 
sulhü için, ona tesir eden gıda problemle-
ri dolayısıyla büyük bir önem taşımakta-
dır. 

Bu yazının gayesi, kısa ve hülasa ola-
rak, Türkiye için lüzumlu ve elzem balık-
çılık teşkilâtı ve onun programını, tefer-
riiata girmeden, anahatları ile vermek-
tir. 

A — DEVLET BÜNYESİNDEKİ TEŞ-
KİLAT BALIKÇILIK BAKANLIĞI 

OLMALIDIR 

Türkiye'nin iç sular ve denizlerinde 
mevcut kapasite, balıkçılık teşkilâtını, Ba-
lıkçılık Bakanlığı seviyesinde kurabilecek 
durumda olup, misalleri diğer memleket-
lerden de bilindiği üzere, arzu edilen kal-
kınma en uygun ve kısa zamanda olabi-
lecektir. 

Balıkçılık Bakanlığı, tatlı su ve deııia 
balık ve diğer su ürünlerinin işletilmesin-
den muhafazasından sorunlu olmalı, mil-
letler arası münasebetlerde Türk hükü-
metini temsil etmeli, gereken anlaşmala-
rı memleket adına hazırlamalıdır. Lüzum-
lu müdürlükleri veya teşekküllerini ihti-
yaca göre kurabilmelidir. 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 

Bakanlığın bölge müdürlükleri olmalı-
dır. Bölge ve Müdürlükleri balıkçılık ka-
rekteri farklılıklarına göre, kalkınma, ic-
raat, inkişafları, istihsal ve istihlâki art-
tıracak, kaynak ve mahmullerin korunma 
ve muhafazasına en iyi nezaret edebilecek 
şekilde seçilmelidir. 

Bölge Müdürlükleri; Karadeniz, Doğu 
Anadolu, Akdeniz, Batı Anadolu, İç Ana-
dolu, ve Marmara bölgelerinde kurulma-
lıdır. 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN 
UMUMİ HÜKÜMLER: 

1 — Bölge Müdürlükleri ihtiyaca göre 
en az 1 veya 2 balıkçılık uzmanından, lü-
zumlu teknisyen, zabıta memuru ile ida-
recilerden teşekkül etmelidir. 

2 — Lüzumlu personel adedi ihtiyaca 
göre tesbit edilmeli, tatlı su ve Deniş ba-
lıkçıları için ayrı ayrı uzmanlar vazifelen-
dirilmeli, çalışmalar aynı Bölge Müdürlü-
ğünde yapılmalıdır. 

3 — Bölge Müdürlükleri, balıkçılık ce-
miyet ve sendikaları ile bakanlığın çalış-
malarını, dolayısı ile Hükümetin kalkın-
ma ve istihsali arttıracak icraatına en uy-
gun bir münasebet kurmalı, bölgelerinde 
lüzumlu bilgiyi toplamalı, elde edilen ne-
tice ve neşriyatları balıkçı ve müstahsile 
daima vererek istihsalin artmasına yar-
dımcı olmalı, balıkçı ve halka öğreticilik 
yapabilmeli, av mevsimlerinde en uygun 
sistemleri tavsiye edebilmeli, lüzumlu ya-
saklar varsa, zabıta memurları vasıta-
sıyla o bölgede kontrollerini de yapabil-
melidir. 

4 — Bölge Müdürlükleri, kendi sınırla-
rı dahilinde olan iç sular ve deniz balık-
çılığında müşahede edilen sosyal, ilmi ve 
ekonomik problemleri Bakanlığa iletmeli, 
balıkçı cemiyet ve sendikalarının kuruluş 
ve sistemlerinde duyulan ihtiyaçları Ba-
kanlığa bildirmelidir. 

5 — Bölge Müdürlükleri balıkçı ve te-
şekküllere verilecek mali krediler ve si-
gortalama mevzuunda, Bakanlığa tavsi-
yelerde bulunmalıdır. 

6 — Bölge Müdürlükleri, bölgelerinde 
Bakanlığı temsil etmelidir. 

ARAŞTIRMA MÜESSESELERİ 

Araştırma Müesseseleri, bölgelerin ka-
pasitesi dışında olan problemlerini araş-
tırmak ile vazifelidirler. Araştırma pro-
gramları bölge ihtiyaçlarına göre hazır-
lanmalıdır. Araştırma Müesseseleri Tatlı 
Su ve Deniz Balıkçılık Araştırma Ensti-
tü'eri olarak kurulmalıdır. Bu Enstitüler 
Bakanlığa bağlı olup, Üniversiteler içinde 
veya yakın mevkilerde oluşu tavsiye edilir. 
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B — BAKANLIĞIN DİĞER ARAŞTIRMA 
VE ÖĞRETİM MÜESSESELERİ 
İLE BAĞLILIĞI 

Bakanlık ve onun Araştırma Enstitü-
leri, Bölge Müdürlükleri diğer Araştırma 
Müesseseleri, Üniversite ve benzeri öğre-
tim müesseseleri ile yakın münasebetler 
kurmalı, Üniversite ve benzeri müessese-
lerin Bakanlık personelinin veya Balıkçı-
nın eğitimine yardımcı olmalarını temin 
etmelidir. Bunun temini için gerekirse 
maddi yardımlar, burslar temin edilmeli-
dir. 

GENEL ÇALIŞMA PROGRAMI 
I —ORTAMLARIN TETKÎKÎ : (De-

niz, Göl, Akarsular ve Barajlar) 
1 — Sular ve havzaları (Temperatür, 

Çözünmüş gazlar, ışık, tuzlar, dalgalar, 
akıntılar sedimentler, ve derinlikler) 

2 — Biyolojik ortamlar ve verimlilikle-
ri (Besleyici, çözünmüş tuzlar Plankton-
lar, Bentoz, enerji değişimleri ve muhte-
lif çölüşmüş maddelerin sirkülasyonları.) 

3 — İnsanların sebep olduğu kirletilme 
(Pollution) ve verimliliği değiştiren te-
siri (Euthrophication) 

II —TABİİ KAYNAKLARIN TETKİ-
Kİ: (Balıklar, memeliler, diğer hayvan-
la;', nebatlar) 

1 — Organizmalar (Fizyolojileri, bio-
kimyaları, davranışları, genetiği anatomi-
si, taksanomileri, hastalık ve parazitleri). 

2 — Popülasyonlar (Çoğalma ve muaf-
fakiyeti, ölüm yüzdesi, gıda, büyüme yo-
ğunluk rekabet ve ortamların tesiri.) 
i l i — TABİİ KAYNAKLARIN KAPA-
SİTELERİNİN ARTTIRILMASI: 

1 — Tabii stoklar (tabii artış ve yaşa-
ma yüzdesi, stoklar arası melezleşme ve 
tesirleri, tabii stokların inkşiafları ve or-
tam. şartlarının tesiri.) 

2 — Tabii Ortamlara yeni ilaveler: (Ye 
ııi balık, memeli ve zooplânkton dahil di-
ğer hayvanların ortamlara sokulması.) 

3 — Tabii Ortamlarda yüksek verimli 
istihsal tetkikleri: 

4 — Sunî üretmeler: (Hususi tesislerde 
yapılan üretmeler, ortamlara sokulması 
ve bunlar ile ilgili problemler.) 

IV— İSTİHSAL, İDARESİ VE 
KONTROLÜ: 

1 — Yeni saha ve stokların araştırıl-
ması, 

2 — Bulunan stokların karekteristikle-
ri, av metotları, verimliliği ve davranışla-
rın tetkiki. 

3 — İdare ve kontrol (Muhtelif av şid-
detlerinin stoklara tesiri en uygun av 
miktarları ve milletler arası anlaşmalar 
için lüzumlu bilgiler.) 

4 — Kanun, nizamnamelerin istihsali 
arttıracak ve mevcut stokları en iyi ko-
ruyacak surette bölgelere göre hazırlan-
ması. 

V — TİCARÎ MAHSÛLLER: 

1 — Av mahsûlleri (Avların ağ ve di-
ğer vasıtalardan kalite bozmadan alınma-
sı, etlerin ayrılması, atılan kısımlardan 
istifadeler, Avların boşaltılmasının ma-
kineleştirilmesi.) 

2 — Av vasıtaları vs sınaî tesisler (Uy-
gun avlama tekneleri, soğutma, radyas-
yon ve diğer koruyucu maddeler ile mah-
sulün muhafazası depolanması ve sınaî 
kıymetlendirmeler için tesislerin tetkiki.) 

3 — Mahsûller (Tuzlama, tiitsülsme, 
konserve, kurutma, unlar, hayvan vita-
min v.s. istihsal tetkikleri.) 

4 — Mahsûller için standart tesbiti bes-
leyici kıymeti, kalitesi, kimyevî terkibi, 
kokusu, rengi, parazitleri, temizlenmesi, 
msvsimlik ve bölgelere göre deyişimlerin 
tesbiti.) 

5 — Yeni mahsûller (Plânkton, tıbbî 
diğer mahsullerin istihsali.) 

C — BAKANLIĞA BAĞLİ 
DİĞER MÜDÜRLÜK VE 
MÜESSESELER 

Aşağıda bahs edilen müessese ve mü-
dürlüklerinin kuruluşlarının lü~um dere-
cesine ve büyüklüğüne, vazifelerin etraf-
lı tesbitine Bakanlık kurulduktan sonra 
karar verilmelidir. Bununla beraber, Ba-
lıkçılık Bakanlığı için lüzumlu olacakları 
için bu yazının çerçevesi içine alınmışlar-
dır. 

5 



• • I 
gMgHSH HBP 
r-f-t' M H l 

_ ı _ 

ŞEKİL — 2 En uygun büyüme şartlarının, sunî olarak tabiî or tamlarda meydana ge-
tirilişi ile, bir ııev'î çiftlik kurularak, elde edilen verimi yüksek tabiî istihsallere misaller: 

1 — Kanada 'da Salmon Balıklarının suıı'î kanallarda yüksek verim ile 
üretilmeleri, yılda asgarî 200 milyon Salmon bu şekilde üretilmektedir. A.B.D., S.S.C.B., 
İngiltere ve Japonya 'da da üretmeler yapı lmaktadır . Son malumat lara göre Japonya, ti-
carî balıkçılık için 500 milyon Salmonu üretecek kapasiteler üzerinde çalışmalar yapmak-
t a d ı r 

2 — Japonya 'da deniz yosunlarının tabiî or tamlarda yüksek verim ile üre-
tilmeleri : 

3 —. Avustralya 'da Oyster'lerin sıın'î aşılama ile yüksek verim ile istihsal-
leri. Resim cezir esnasında çekilmiş olup büyüme tamamen deniz suyu içindedir. Avus-
tralya her yıl 60 milyon Oyster'î bu metot ile istihsal etmektedir . 
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AÇIK DENİZ BALIKÇILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Bu müdürlük ilerideki faaliyetleri için 

bilgi toplamalı, diğer denizlerde mevcut 
az işletilen stoklar hakkında malumat e-
dinmeli, gereken personeli yetiştirmesi lâ-
zımdır. Balıkçılık filosuna ihtiyacı olacak 
bu kısım bir hazırlık devresinde olmak 
üzere kurulmalıdır. (Şekil. 1) 

SUNİ ÜRETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Bu müdürlük, deniz ve tatlı su balık 

ve su ürünlerinin sunî olarak hususi te-
sislerde, havuzlarda yetiştirilmesi, aza-
lan stokların takviyesi ortamlara yeni 
ilaveler ve doğrudan doğruya ticarî satış-
lar için çalışmalar yapmalı, balık ve su 
ürünlerinin sunî yetiştirilmesinden mesul 
olmalıdır. (ŞEKİL. 2) 

SU ÜRÜNLERİ BANKASI: 
Bu müessesenin vazifesi, balıkçı ve mü-

esseselere düşük faizler ile kredi vererek, 
balık ve su ürünlerinin istihsal kapasite-
sinin artışına, sınaî tesislerin kurulması-
na yardımcı olmakdır. Bu müesseselerin 
vereceği krediler en kısa zamanda geriye 
ödenecek şekilde olmalı, faizler vadelere 
göre tanzim edilmeli, kısa vadeli krediler 
çok düşük faizli olmalıdır. Kredi verilme-
den önce yatırımın balıkçılık ve su ürün-
lerindeki önemi tetkik edilmelidir. 

SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ: 

Balıkçılık ve su ürünlerine yatırım yap-
mış şalııs ve miieseselerin bilhassa, deniz, 
göl, akarsular ve barajlarda çalışan vası-
taların, şahısların sigortaya bağlanması 
mecburî olmalı, bu durum halen yürür-
lükte olan sigorta kanunları ile yeni baş-
tan incelenmeli ve yeni bir sisteme bağ-
lanmalıdır. Büyük bir emek ile vatandaş-
ça elde edilen, ihtimalki dışardan ithal e-
dilen tekne, ağ ve diğer vasıtaların en az 
gelecek nesle geçiş garantisi sağlanmalı-
dır. 

SONUÇ: 

Başlangıçta da söylendiği gibi, bu yazı 
Türkiye balıkçılığı için lüzumlu teşkilâtı 
Balıkçılık Bakanlığı olarak ve onun pro-
gramının genel esaslarını, teferruatlara 
girmeden izah etmektedir. Bunun ile be-
raber, muaffakiyetli icraatler ve netice-
lerin yüksek randımanlı oluşu, tecrübeli 
ilim adamlarının ve diğer her kademedeki 
idareci ve teknisyenlerin hali hazırda ve 
ileride karşılaşacakları balıkçılık problem 
lerinin, teferruatlarıda dahil olmak üze-
re, bütününü memleket (balıkçı, kaynak-
lar, halk ve halkı temsil eden hükümet") 
için en iyi şekilde çözebilme derecesine 
bağlıdır. 
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Balıkçılığın 
Ekonomisi Açısından 

Tetkiki 
BÖLÜM : II 

I _ C U M H U R İ Y E T T E N ÖNCEKİ A R A Ş . 
TIRMALAR V E OSMANLI DEVRİ 
BALIKÇILIĞI : 

a. Cumhuriyetten önceki araştırmalar: 
Denizlerin balık zenginliği üzerinde rol oynı r 

yan faktör ler çok çeşitlidir; suyun sıcaklık derecesi, 
kesafeti, tuzluluğu, ihtiva ettiği gazlan, balıkların 
başlıca gıdasını teşkil eden planktonlar ı (1), deniz 
kıyı ve diplerinin morfolojisi , hava cereyanları , 
akıntıları, gel-gitleıi ve dalgalarıdır. 

Bütün bu faktörler , balığın fizyolojisine, sinir 
sistemine, metabolizmasına, kan dolaşımına, yu-
murt lamasına, larvalarına (yavrularına), inkişafına 
ve nesillerinin devamına, beslenmeye, metaboliz-
maya ve büyümeye, bolluğuna ve sürü teşkiline 
tesir eder (2). 

Denizlerin balık zenginliği, suyun sıcaklık de-
recesine, kesafetine, tuz oranına göre farklıdır . De -
niz suyunda eriyik halinde hemen bütün eleman-
lar mevcuttur . Bunlardan en fazla olanları Klor , 
Brom, Fluorin ve Sülfatların balık davranışlarına 
tesirleri vardır (3). Deniz suyunda mevcut oksijen 
karbondioksit , azot gibi gazlar da balıkların ya-
şaması üzerine çeşitli şekillerde tesir ederler (4). 

Balıkların başlıca gıdasını teşkil eden plânk-

Doçeut Dr. Kubilây BAYSAL 
İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi 

(1) Deniz suyu içersinde yüzeyden dibe ka-
dar dağılmış bulunan ve aktif hare/ketleri 
ya hiç olmayan veya suyun sürükleyici kuv-
vetine karşı koyamıyacak kadar az hareket 
edebilen bitkisel ve hayvansal bütün canlıla-
ra plankton denir. 

(2) Fazla bilgi için bakınız: Hela Ilnıo, 
Taivo Lacvastus, Fisheıies Hydrography, 
London, 1961, s. 17 - 70. 

(3) Ibid. 

(4) Tiirkoğlu, op. cit., s. 200. 

(5) Ibid. 
(6) Ibid. 

(7) Oseanografi , satıhta esen rüzgârlar ok-
yanus yatağınıu satıhtan en büyük derinlik-

tonlar ise deniz suyunun kesafeti, tuz oranı, ihti-
va ettiği gazlara göre az veya çok olur. Plankton 
en fazla şelf denilen sığlık yerlerde, sıcak ve soğuk 
su ceryanlarının birleştikleri yerlerde bulunur (5). 

Deniz kıyı ve diplerinin morfolojisi ve sula-
rın hareket durumu da balıkların zenginliği ve ba-
lıkçılık üzerinde geniş ölçüde müessir olıır. Sığların 
(şelf ve bank) vaziyeti, bitki ve hayvanların bar ın-
ması, çoğalması, mevcut balıkların yakalanması 
bakımından da önemlidir . Dipleri düz o lmayan 
sularda tarayıcı balık aletleri kullanılamaz. Deniz 
sularının hareketi, f ı r t ınalar , gel-gitler ve bunların 
sebep oldukları dalgalar balıkların yakalanmasını 
zorlaştırır (6). 

Muhit şart larının balıkların tezahürlerine, bü-
yümelerine, nesillerinin devamına ve göçlerine te-
sirleri dolayısıyle balıkların da buna karşı davranış 
larının gözlenmesi gereklidir. Böylece balıkların ne 
relerde toplandıkları , avlanma metodları ve av va-
sıtalarının inkişafı için balıkların muhit şartlarına 
karşı davranışlarını bilmek gereklidir. 

Biitiin oseonografik (7) faktörler , başlıca batik-

lere kadar olan topografyası , sıcaklık, yo-
ğunluk tuzluluk, akıntılar, deniz suyunun 
kimyevî ve fizikî özellikleri, gel-git, dalgalar, 
denizde bulunan canlı cansız bütün madde-
lerin satıhtaki, or ta sudaki, ve dipteki dağı-
lımı ve tabiatı, insanla okyanus arasında en 
önemli münasebetleri teşkil eden deniz mete-
orolojisi, hidrografisi , trafiği, balık ticareti iş-
lerinin inkişafını ihtiva eder. 
Hidrografi , tatbiki mesaha araşt ırmaları yapa-
rak denizlerin okyanusların hari ta ve grafikle-
rini yapan bir ilimdir. Biyolojik problemler 
bu ilme dahildir. Fazla bilgi için bakınız; Re-
ne de Kıecheye Iııternationel Maritime Dic-
tionary, New York, 1948, s. 497, Suerdrup, 
johnson, Fleming, Oceans, New York, 1952. 
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çılık problemi olan okyanus prodüktivitesini arttır-
ma ve balıkçılığa yön vermek için zorunludur . 

Türkiye denizleri, yukarıdan beri sayılan fak-
törler bakımından eskiden beri araştırıcıların dikka-
tini çekmiş fakat çok az tetkik edilebilmiştir. 

Karadenize ait ilk araşt ırmalara Milattan Ev-
vel VII inci asırda eski Roma ve Yunan edipleri-
nin eserlerinde rast lanmaktadır (8). 

İlk çağda, Aristo, Milat tan Evvel 389-321 de, 
Kradeniz ' in derinliklerini tetkik etmiş, Adalar de-
nizinin, Karadenizden daha derin olduğunu keşfet-
miş ve bu derinliğin batıya doğru daha da ar tmakta 
olduğunu tesbit etmiştir. Ayrıca, İstanbul ve Çanak-
kale boğazları su cereyanlarının keşfi de ilk defa 
Aristo ta raf ından yapılmıştır. 

Orta çağda, denizlerimize ait dikkate değer 
tetkik ve keşifler pek görülmüyor. Araşt ı rmalar , 
daha çok eskinin bir devamı olup onsekizinci asrın 
ortalar ına kadar sürmüştür. 

Pallas, 1768-1797, Karadenizdeki hayatı ilk 
defa tetkik etmiş ve bu denizde yaşıyan hayvanat 
İİ3 nebatatın, Hazer denizindeki hayvanat ve ne-
betat ile sıkı benzerliğini or taya koymuştur. Sonra-
dan, «Zoograplıia Rosso - Asiatica» isimli eserini 
neşretmiştir (9). 

Ondokuzuncu asrın ikinci yarısında, büyük 
kısmı karadenizde o lmak üzere birçok deniz tetki-
katı yapılmıştır. Bu araşt ırmalara 1833 tarihinde 
Rathke ta raf ından başlanılmış ve 1837 de Nordman 
ve Denıidoff taraf ından devam edilmiştir. 

Makarof , 1881, Boğaziçinde; Karadenizden 
Marmaraya doğru üsteki akıntıdan başka, derinden 
Akdenizin daha tuzlu sularının Karadenize doğru 
akmakta olduğunu keşfetmiştir. 

1890 - 1891 tarihinde Spindler, Wranget ve 
Andrı ısoff 'dan teşekkül eden heyet, Karadeniz su-
larının kimyevi terkibini, hararetini jeolojik yapı-
sını ve bu denizde mevcut hidrojen sü l fürün (H2S) 
ehemmiyetini metodik tarzda ilk de fa or taya çı-
karmışlardır . 

A. Ost roumoff , Boğaziçinde ve M a ı m a r a d a tu-
zun yüzde nisbetini ve akıntıların meydana getir-
dikleri değişiklikleri araştırmıştır. 

Avusturya heyeti, 1890 - 1898 tarihinde, «Po-
la» ismindeki harp gemisi ile Akdenizin doğu kısım-
larını tetkik etmiştir. 

Dan imarka heyeti, Marmara , Çanakkale boğa-
zı ve Ege denizinde tetkikatta bulunmuşlar , Türkiye 
sularının oseonografik şeraitini tesbit etmişlerdir. 

Birinci Dünya savaşı hemen her taraf ta bü-

(8) E. Slastenenko. Karadeniz Havzası Ba-
lıkları, çev. Henef Altan, İstanbul, 1955 -
1956 s. 559. 
(9) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 
«İhtisas Raporlar ı» 1931 Birinci Ziraat; 
Kongresi, Ankara , s. 1877. 

(10) — Ibid., s. 1881. 

lün deniz araştırmalarını uzunca bir müddet sekte-
ye uğrattı. 

Kakarin Devaciyan' ın, 1915 de İstanbul balık-
hane müdürü olduğu sırada bir eseri yayınlanmıştır. 
Bu eserde, Türkiye balıkları ve balıkçılığı hakkın-
daki bilgiler kaydedilmiş olup, 1927 de fransızca-
ya tercüme edilmiştir. 

Daha sonra Alman araştırmacılarına ıaslıyo-
ruz. H. Lübbert Bahriye Vekalatinin daveti üzerine 
gelmiş ve Türkiye balıkçılığı hakkında tetkikat ic-
rasına memur edilmişti. Lübbert Ziraat Vekaletinin 
mütehassısı Dr . Bouer ve balıkhane müdürü Kara -
kin Devesiyan beraber çalışarak balıkçılık hakkın-
da bir rapor tanzim etmişlerdir. 1917 - 1918 de, 
Profösör Ehrenbaum'un, Türkiye deniz balıkçılığı 
hakkındaki eseri a lmanca olarak neşredilmiştir. 

1917-1918 de U m u m i Harbin devamına rağ-
men, Türkiye denizlerinde tetkikat icrası için, biz-
zat Türkiye taraf ından yardım gösterilmiştir. Uzun 
seneler Düyunu Umumiyenin balıkçılık şubesi fen 
amiri olarak vazife gören Dr. Bauer, bir balıkçılık 
enstitüsü teşkiline memur edildi. Balıkçılık Ensti-
tüsü için, Üsküdaıda Paşa l imanında bir bina kira-
landı. Daimi bir bina olmak üzere İzmit körfezin-
de hususi surette bir limanın inşaası ayrıca karar-
laştırılmıştır. 

Birinci Cihan harbinden sonra 1922 ve 1924 
de, Rusya, Profösör N. M. Knipowitz başkanlığın-
daki heyetle Karadenizin kuzey doğusundaki böl-
gelerde incelemeler yapmıştır . 1924 ve 1926 da Pro-
fösör, Karadenizin kuzeybatısında çalışmış ve bu 
arada suların kimyevî bileşimini tetkik etmiş, Ka -
radenizdeki hayatın 400 ve hat ta 420 metreye ka-
dar olduğunu tesbit etmiştir. (10). 

Netice olarak diyebilirizki Türkiye sularında 
ilmi tetkiklere son yüzyılda rast lanmaktadır . Bu ça-
lışmalarda Rus mütehassısları ta raf ından Karadeniz-
de ve kendileri için yapılmıştır. Diğer denizlerimiz 
çok az tetkik edilebilmiştir. Karadenizde yapılmış 
olan tetkiklerin neticesi de Türkiye denizlerinin 
bugünki oseanogıaf ik şeraiti hakkında bize tam fi-
kir vermekten uzaktır. Bu du rum balıkçılığımızın ge-
ri kalmasında geniş ölçüde rol oynamıştır . 

b. Osmanlı devri balıkçılığı : 

B\ı devirde, balıkçılığa fazla önem verilmemek-
le beraber devrin balıkçılığı hakkında gerekli bilgi-
lerin Karakin Deveciyan'ın eserinde bulabiliriz (11). 
Bu devir hakkında bilgi edinilmek istenirse bu ese-
rin tetkik edilmesi icabeder. Osmanlı devri balıkçı-
lığı, kitapta birçok kısımlara ayrı larak incelenmiş ve 
bir takım istatistikî rakkamlar verilmeye çalışılmış-
tır. 

Buna gere muhtelif kısımlar altında su ürün-
leri olarak; göç eden balıklar, sedanter balıklar (taş 
balıkları), avanturye balıklar (gezici ve uğrayıcı ba-
lıklar), tabak balıkları, pisi balıkları, köpek balıkla-
rı, tatlı su balıkları, yılan balıkları, kefal balıkları, 
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alabalıklar, yerli tatlı su balıkları, dişli yerli tatlı 
su balıkları, iri balıklar, karada ve suda yaşayan 
hayvanlar, krusktase ve mollüskler, çeşitli deniz mah-
sûlleri (sünger, mercan, sülük) incelenmiş ve diğer 
kısımda da balıkçılık âlet ve vasıtaları; 

1. Sabit ağlar, 
2. Sürtme (voli ağı), 
3. Çevirme ağı, 
4. D ip ağı, 
5. Salma ağı, 
6. El ağı, 
7. Olta, 
8. Diğerleri, 

olarak gösterilmiştir. 

Pamuk ipliğinin bolluğu ve ucuzluğundan kulla-
nılan fileler (lifler) umumiyetle • pamuktan ancak 
bir kısmı keten, yün ve ipekten yapılırdı. Ağ iple-
ri de, dış memleketlerden (İngiltere ve î ta lyadan) 
ithal ediliyordu. 

Yabancı kara sularında ve kıyılarda balıkçılık, 
büyük yelkenliler veya buharlı gemilerle yapılırdı. 
Türk kara sularında ise böyle değildi; balıkçılık, 
ambarkasyonla (kayık, sandal, küçük motor) yapı-
lırdı. Türk ambarkasyonunda başlıca şu çeşitlere 
raslanıyordu. 

1. Kanca-baş kayığı, 
2. A lamana » 
3. Balıkçı » 
4. Dalyan mavnası, 
5. Balıkçı sandalı (12). 

Bu devirde, reis ve gemiciler arasında net 
mahsul paylaşılır; birlikten doğan hizmetlerin de-
ğerleri ve balıkçıların iaşe masraf lar ı çıktıktan son-
ra net gelir kalır, yiyecek haricindeki zaruri mas-
raf larda balıkçılık işletmesi taraf ından karşı lanır-
dı (13). 

Top lam balık istihsalinden şunlar çıkarılırdı: 
1) % 22-24 malî vergi toplamı, 2) Romanya 

(yiyecek erzakının değeri), 3) Kabzımal komisyonu 
% 3-5, 4) Nakliye masraf ı (balıkhaneye kadar), 
5) % 6-10 Voli sahibinin hissesi. Bütün bu ayır-
madan sonra net gelir kalır. Bu net gelir dahi sa-
hip ve balıkçı ekipleri arasında tatbik edilen balık 
avı şekline göre farkl ı bir tarzda taksim edilirdi. 

Bunların tetkikinden sonra balıkçılıkla ilgili ka-
nun ve nizamnameleri de kısaca gözden geçirelim. 

( İ l ) Karakin Deveciyan; Pêche et Pecherie 
en Turquie , Constontinople, 1926, 

(12) Ibid. 
(13) Ibid. 
(14) Şemsettin Altuğ, İstanbul Balıkhanesi 

ve İstanbul 'da Balıkçılık Hakkında Rapor, 
(Basılmamış), İstanbul, 1951. 

Balıkçılık Osmanlı devrinin ilk zamanlarında 
örf ve adete göre yapılagelmekteydi. Ancak Osman-
lı İmpara tor luğunun, 1850 den 1877 yılma kadar 
yaptığı borçları ödeyememesi üzerine, borçların faiz 
ve itfa akçesi karşılığı olarak damga, mükürat , ba-
lık avı, tuz, tütün resmi ve bazı illerin ipek onda-
lığı gibi İmparf.torlult varidat ım on sene tahsil için 
«Rüsumu Sitte İdaresi» kurulmuştur (1877). Zarar -
ları bugünkü nesle' kadar sirayet etmiş olan borç-
ların ödenebilmesi için gelirler arasına sokulan ba-
lık avı resminin tahsili balık avcılığı işlerinin bir 
kayıt ve nizam altında yapılmasını icabettirmiştir. 
Bu sebepten dolayı, muamelat , bir müddet Rüsumu 
Sitte İdaresinde kalmıştır. İki sene sonra, Duyunu 
Umumiye İdaresini doğuran Rüsumu Sitte İdaresi 
1. 9. 1881 tarihinde, İstanbul 'da toplanan alacaklı-
lar vekilleri ile yapılan toplantılar sonunda or ta-
dan kaldırılmış ve yerini tamamen müstakil ve dev-
let kontrolünün dışında olan «Duyunu Umumiye-
yi Osmaniye» İdaresine terk etmiştir. 

Devlet içinde bir nevi devlet haline gelen bu 
idareyi kabul eden kararname, 20 Aral ık 1881 de 
neşredilmiştir. Bu zamanlarda bal ıkhanenin 5 Ara-
lık 1881 tarihli «Dersadet ve Tevabii Balıkhane 
İdaresi 'ne dair Nizamname» ile faaliyete başladığını 
görmekteyiz. İlk balıkçılık kanunu olan 27 Aralık 
1881 tarihli Zabıtai Saydıye Nizamnamesinin bu 
güne kadar değişen maddeleri ile idare . edilegelen . 
memleket balıkçılığı Lozan anlaşmasının İmzalan-
masına kadar t amamen Duyunu Umumiye idare-
sinde kalmıştır. Bu idare ile 1928 de imzalanan 
«It i lafname»den sonra balıkhane maliyeye geçmiştir. 
Av vergileri Müdür lüğünün idaresinde iken av ver-
gilerini kaldıran 23. 3. 1950 tarih ve 5639 sayılı 
Kanunla , 1580 sayılı Belediye K a n u n u n a . göre ida-
re o lunmak üzere 1.4.1950 tarihinde Belediyeye de-
vir ve teslim edilmiştir. (14). 

II. CUMHURİYET DEVRİNDEKİ 
ARAŞTIRMALAR : 

İstanbul Üniversitesine bağlı olan ve deııiz bi-
yolojisini tetkike tahsis edilen bir enstitü küçük 
mikyasta olmak üzere, Üniversite r e fo rmundan ev-
vel dahi, Baltal imanında D a m a t Feri t Paşa 'nm Se-
lâmlığında faaliyette idi. Re fo rmdan evvel, biitçe 
darl ığından bu enstitüde aııcak yaz aylarında kıırs 
verilmiş ve bazı tetkikler yapılmıştır. 

Ciddi çalışmalar Cumhur iye t devri ile başlıyor. 
Her sahada yapılan yenilikler gibi bu sahada da 
araşt ı rmalara yön verilmeye başlanmıştır. 

1933 yılından evvel İstanbul Üniversitesi bün-
yesinde ele alınmış olan denizlerin biyolojik araştır-
maları, aynı tarihte İsviçreli Andre Naville'in yap-
tığı pro je ile genişletilmek istenmişsede Üniversite 
bütçesinin kifayetsizliğinden m u a f f a k olunamamışt ı r . 
Sonradan, vefatı ile çalışmalara ara verilmiş ve Da-



mat Feri t Paşanın selamlığında bulunan Balıkçılık 
Enstitüsü de kapatılmıştır (15). 

1937 de Zooloji Enstitüsüne bağlı olarak ku -
rulmuş olan deniz labrotuarları ile deniz biolojisi 
sahasında çalışmalar başlamış. 

1947 de Ekonomi Bakanlığının, bu işe ehem-
miyet vermesi ile de faaliyet hacmi bir hayli artt ı-
rılmıştır. (16). 1950 tarihinde olgunlaştırman Plân-
ların tatbikine 1951 de geçilmiştir. Marshal l yar-
dımlar ından istifade ile bu teşkilât, İs tanbul Üniver-
sitesi Fen Fakültesine bağlı Hidrobiyoloji Araştır-
m a Enstitüsü olarak halen faaliyetine devam etmek-
tedir (17). 

Halen, adı geçen Enst i tünün yaptığı araşt ı r , 
malar neşredilmektedir. Bu çalışmaları şu şekilde 
toplamak m ü m k ü n olabilir: t 

Göllerin fauna , prodüktivite, hidrobiyoloji ve 
ilmi bakımdan lüzumlu bilgilerin toplanması; 
İç sular baılkçılığının tanzimi, av mevsimleri-
nin tayini; 
Denizlerdeki balık nevileri ile, bu balıkların 
hangi zamanlarda nerelerde bulunduklar ım, göç 
şekillerini ve sebeplerini, yumur t lama ve bü-
yüme durumlar ın ın tanzimi; 
Denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik hu-
susiyetlerinin tesbiti. 
Et ve Balık Kurumunun 1953 tarihinde getirdi 

ği biyolog Dr . Raunsefel l Hidrobiyolojinin araş-
t ı rmalarını kifayetsiz bulmuş, adı geçen enstitünün 
yapmış olduğu için ilmî ve temel araşt ı rmalar ya-
nında tatbikî araşt ırmalara da ihtiyaç bulunduğu-
nu ileri sürmüş ve bu kabil araşt ırmalar yapacak 
labrotuarlar ın tesisini tavsiye etmiştir (18). Tavsiye-
ye uyularak, 1954 de Et ve Balık K u r u m u ta raf ın-
dan, Istanbıılda, Balıkçılık Araş t ı rma Merkezi ku-
rulmuş ve faaliyete geçmiştir. Burada teknolojik ve 

(15) C. Kossvving, «Hidrobiyoloji Enstitüsü-
nün Kuruluş ve Vazifeleri», Balık ve Ba-
lıkçılık Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsü yayınla-
r ından, No: 1, s. 1. 

(16) Ibid., s. 2-3. 
(17) Ibid. 
(18) C. A. Raunsefell , Fichery Biology, Rap. 

No: 391, Rome, 1955. 

(19) Pelajik balıklar, gezici ve dolaşıcı ba-
lıklardır. Memleketimiz istihsal ve ticaretin-
de önemli pelajik balıklar, torik, uskumru, 
istavrit, sardalya, kılıç, Lüfer , orkinoz, pa-
lamut , ve hamsidir. 

(20) Demarsa l balıklar, dip balıklarıdır. Te-
kir, barbunya, kalkan, vs. gibi. 

(21) İ lham Artüs, «Memleketimiz balıkçılığının 
D ü n y a ve Akdeniz Balıkçılığındaki Yeri, 
«Balık ve Balıkçılık Mecmuası , C VI, S. 7-8 
9 İstanbul, s. 18-7-16. 

endüstriyel araşt ı rmalar da yapılmıştır. Bu merkezin 
çalışmalarını şöyle hülasa edebliliriz: 

1. Pelâjik balık (19) stokları üzerindeki çalış-
malar , 

2. Demarsa l balık (20) stokları üzerindeki ça-
lışmalar, (Eğe denizi ve İskenderun trawl çalışma-
ları), 

3. Av vasıtaları ve usulleri ile ilgili teknolo-
jik çalışmalar, 

4. Balık işleme ve muhafazası üzerinde araş-
t ırmalardır . 

Her iki teşkilât ta raf ından bugüne kadar yapı-
lan çalışmalar gerek lıızıımlu zamanın geçmemiş ol-
ması, gerekse çalışmaların zaman zaman kesilmesi 
ile balıkçılığımız için ihtiyaç duyulan neticeleri 
verecek gelişmeyi göstermemiştir. Balıkçılık araştır-
ma merkezi (BAM) 1961 başlangıcında, faaliyetini 
tatil etmiştir. Halen bu konuda çalışan müessese 
mevcut değildir. 

BÖLÜM : UI 

TÜRK1YEDE BALIKÇILIĞIN D U R U M U 

A. T İ C A R İ Ö N E M İ OLAN BALIKLAR 

Sık sık geçecek olan balık ve balıkçılık terim-
lerinden nelerin anlaşıldığının bilinmesi kolaylık 
sağlayacaktır. 

Dar ve geniş anlamda olmak üzere bu terim-
leri iki şekilde mütelaa edebiliriz. Geniş anlamda 
balık ve balıkçılıktan bahsedilince; yalnız balıkla-
ra has olmayan ve denizlerden elde edilen her tür-
lü hayvanlar ve onların istihsali anlaşılmalıdır. Bu 
hayvanların başlıcalaıı şunlardır. 

1. Memeliler (Yunus balıkları), 
2. Yumuşakçalar (Midye, istiridye vs.), 
3. Krustase (İstakoz, karides, v.s.), 
4. Derisi dikenliler (deniz kestaneleri), 
5. Süngerler, 
6. Sürüngenler, deniz kaplıımbaası, 
7. Yosunlar, 
8. Balıklar, 
D a r manâda balık ve balıkçılık ise, yalnız balık 

cinsini ve onun istihsalini kapsayan bir deyimdir 
(21). 

Etüdümüzde sadece bu anlamda balık ve balık-
çılıktan bahsedilmektedir. 

Ticari önemi haiz olan balıklar iki gurupta 
toplanır; 1. Pelajik balıklar (göçmen balıklar), 2. 
Demorsal balıklar (dip balıkları). 
Umumiyetle bütün balıklar, bilhassa yumur t lama 
ve onu takip eden gelişme safhalar ında or tam şart-
larının müsaadesi nisbetinde gelişirler. Mevcut gıda 
materyalinin azlığı veya çokluğu, fiziksel ve k im-
yasal faktörler (sııhunet, ışık, tuzluluk, oksijen, a-
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kıntı, gazlar v.s. gibi), düşman türlerin azalıp ço-
ğalması, balık stoklarında meydana gelen hastalık-
lar veya ortamın herhangi bir surette zehirli ele-
manlarla gayri müsaait hale gelişi (hidrojen sülfür, 
fabrika artıkları, radyoaktif maddeler v.s.), bölge-
deki yağış miktarı balık stoklarının azalıp çoğalma-
sında rol oynayan faktörlerdendir. Balık stokları 
Karadeniz ve Azak denizi gibi nisbeten kapalı hav-
zalara dökülen nehirler, o havali civarına düşen 
yağmur miktarı ile yakından ilgilidir. Karadeniz ve 
Azak denizinin fitoplankton (22) zenginliği, doğru-
dan doğruya besleyici tuzlara ve bu nehirlerin ge-
tirdiklerine bağlıdır. İyi bir fi toplankton nesli iyi 
bir Zooplankton (23) neslinin, bu da, iyi bir 
balık stokunun gelişmesi için şarttır. Ayrıca her-
hangi bir bölge içersinde bulunan balıklarda yapı-
lacak fazla tesirli avcılık kadar yetersiz bir avcılık 
da gelecek nesiller üzerinde olumsuz etkiler yapar 
(24). 

Bazı seneler balık nevileri için çok verimli baş-
ka seneler ise çok verimsiz olabilmektedir. Bu de-
ğişikliklerin ne gibi şartların etkisi altında meyda-
na geleceğini yukarıda izaha çalıştık. Bu faktörle-
rin etkisi hiç şüphe yokki birbirine eşit değerde ol-a 
maz. Bazı hallerde birkaç iyi faktör mevcut olsa 
dahi, hakim karekterdeki bir uygun olmayan ortam 
şartı gelişmeyi engelleyebilir. Bununla beraber, bu-
nun tamamen akside olabilir. Balık istatistikleri ya-
pılırken muayyen senelerdeki azalış ve çoğalışların 
sebeplerini etraflı olarak araştırmak icabeder. Bazı 
hallerde, balıkların senelik av miktarlarındaki deği-
şiklikler ile bu gibi faktörler arasında açık bir şe-
kilde görülebilen s ıkr bir ilgi bulunabildiği taktirde 
ileride buna benzer vaziyetlerle karşılaşıldığı zaman 
balıkçılığın beklenilen verimi hakkında oldukça isa-
betli tahminlerde bulunmak mümkün olabilecektir. 

Bilhassa balıkların yumurta ve ilk gelişme saf-
haları sırasında karşılaştıkları ortam şartlarının bi-
linmesi evvelden kazanılan bilgilerle kıyaslandığı 
taktirde, o seneki balık verimi için bize oldukça ka-
ti ip uçları verebilir. Bugün balıkçılık bir zanaat ol-
maktan çıkmış ve büyük bir endüstri halini almıştır. 
Bir endüstrinin idaresi içinde balık veriminin haki-
kate yakın bir sıhhatle evvelden bilinmesi ve muh-
temel değişmelere karşı zamanında tetbirler alın-
masını icabettirmektedir. Böyle bir endüstrinin ras-

(22) Planktonu teşkil eden canlıların bitkisel ka-
rektere sahip olanlarına phytoplankton denir. 
Fazla bilgi için bakınız; Necla Gürtürk, «Be-
sin Piramidi,» Balık ve Balıkçılık Mecmuası, 
C. VIII, S. II, İstanbul, 1960, s. 17-19. 

(23) Planktonu teşkil eden canlıların hayvansal 
karektere sahip olanlara Zooplankton denir. 
Fazla bilgi için bakınız; Necla Gürtürk «Gı-
da Zincirinin İkinci Halkası,» Balık ve Balık-
çılık Mecmuası C.V., S.I. İstanbul, 1957, s. 
24-26. 

yonel bir şekilde çalışması için, o sene zarfında a-
zalacağı tahmin edilen balık türlerinin yerini han-
gilerinin alabileceğini ve bunların avlanabilmesi 
için gereken tedbirlerin zamanında tayini gerekmek-
tedir. Bu nevilerin senelik verimleri teker teker in-
celenirken az çok muntazam bir devre takip ettik-
leri görülecektir. Bu bize dünyanın maruz kaldığı 
meteorolojik şartlarda görülen ve oldukça munta-
zam bir şekilde meydana çıkan devreleri hatırlat-
maktadır. (25) Bazı hallerde ay safhalarının da ba-
lıkçılık veriminde çok belirli devreler yarattığı göz-
lenmiştir (26). 

I. G Ö Ç M E N BALIKLAR (PELAJİK BALIKLAR): 

Pelajik balıklar, gezici ve dolaşıcı (göç eden), 
balıklardır. 

Pelajik balıkçılık, balıkçılığımızın ağırlık mer-
kezini teşkil eder. Zira bilindiği gibi Akdeniz dip 
balıkçılığı bakımından ele alınırsa nisbeten fakir 
denizler arasına girmektedir. Akdenizin suları, mu-
ayyen bir derinlikten sonra, + 13 C civarında ho-
moterm oluşu ve Cebelitarık boğazının bir eşikle 
okyanusların soğuk sularının buraya girmesine mâ-
ni teşkil edişi dolayısı ile buraya kuzey denizleri-
nin zenginliğini temin eden soğuk su formlarının 
yerleşmesini imkânsızlaştırmaktadır. Ak denizin i-
kinci ve suni kapısı olan Süveyş kanalı da, suları-
nın tuz bakımından zenginliği sebebi ile büyük çap-
ta canlı değişimine engel olmaktadır. Bununla bera-
ber, bu ikinci kapı Akdeniz için daha ümit verici 
görülmekte ve son onbeş sene içinde Türkiye sa-
hilleri balıkçılığının yönünü günden güne değiştir-
mektedir (27). 

Karadenizde ise vaziyet dip balıkçılığının daha 
da aleyhindedir. Zira, Karadeniziıı 150-200 metre-
den daha aşağıdaki derinlikleri her türlü hayvanî 
hayatın devamına engel teşkil eden Hidrojen sülfür 
gazı ihtiva etmektedir. Bir litre suda 9 cm3 ü bu-
lan bu gaz sebebi ile burada ancak anarrobik (ok-
sijensiz) bakteriler yaşama imkânı bulmaktadırlar 
(28). Bundan, Karadenizin 200 metreden daha aşa-
ğı derinlikleri > balıkçılık için kapalıdır. 200 metre 
izobatının üzerinde bulunan derinliklerde ise sahil 
çizgisi, bilhassa kıyalarımız boyunca o kadar dar 
bir bölge teşkil ederki dip balıkçılığı yapacak saha-
lar ancak kıyıdan 3-10 millik şerit içersindedir. Ka-
radenizin hususi hidrografik ve biolojik şartları da 
burada yaşıyan balıkları tahdide tabi tutmakta ve 
tür adetlerinin azlığında önemli rol oynamaktadır . 
Bu şartlar arasında 200 metreye kadar olan ve can-
lıların yaşaması için elverişli bulunan sahanın tuz-
ca fakirliği gelmektedir. Bu sebepten Akdenizin bir 
sürü stenohalin (muayyen tuzlulukta yaşıyan) balık 
türü Karadenize yerleşememektedir. 

Dip balıkçılığını Marmarada sınırlayan sebep-
ler ise, gerek Akdeniz ve Karadenizin yukarıda be-
lirtilen hususiyetlerinin Marmaraya tesir edişi, ge-
rekse halen yürürlükte olan kanunî müeyyidelerin 
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iiç mil İçinde yapılacak tesirli balıkçılığa (trawl) 
engel olmasıdır. Eğede ise karasularımızın darlığı-
nın balıkçılığımız üzerindeki tesirleri milli bir da-
vadır. 

Dip balıkları, denizin dibini teşkil eden kum, 
çakıl, kayalık, çamıır vs. gibi zemin üzerinde yani 
bir satıh üzerinde yaşamaktadır lar . Aksine pelajik 
balıklar bir yüzeye karşılık bir hacim içersinde ya-
şamaktadır lar . Bu sebepten pelajik balıkların yaşa-
ma sahaları çok daha geniştir. 

Akdenizin, dip balıkçılığında önümüze çıkan 
hidrobiyolojik mahsurlar pelajik balıkçılığında da 
görülür. Pelajik balıkçılık için tek avanta j yaşama 
sahasının dip balıklarından daha geniş olmasından-
dır. Karadenizde ise bıınun tamamen aksine hidro-
biyolojik faktörlerin çok fena oluşu balıkçılığımız 
için bir şans eseri sayılmalıdır. Zira tabiatta cari 
kanunlara göre pesumum hayat şartlarını havi yani 
hidrobiyolojik faktörler in çok fena olduğu bölge-
lerde tür adedinin azalmasına karşılık rekabetin a-
zalması dolayısı ile, fer t adedi bakımından zengin-
leşmektedirler. 

Karadeniz kendisine komşu olan denizler ve 
okyanuslar ile karşılaştırıldığında burada yaşayan 
türlerin sayısının açık bir şekilde az olduğu göze 
çarpar. Buna mukabil Karadenizin balıkçılık için 
elverişli (200 metre izobatma kadar) olan bölgeleri-
nin hacmi ile halihazır balık istihsal du rumu kıyas-
landığında bu deniz, yüksek verime sahip denizler 
arasına girebilecektir. Kaldıki bu günkü balıkçılık 
istihsali azamiye yaklaşmaktan çok uzaktır. Ka ra -
denizde halen kullanılmakta olan av vasıta ve mal-
zemesi, balıkçılığı ancak sahil bölgesine inhisar et-
tirebilmektedir. Bundan dolayı da entansif balıkçılık 
yapı lamamaktadır . Araş t ı rma Merkezinin yaptığı 

(24) İ lham Artiiz, «Bazı Pelaj ik Balıklarımızda 
Görülen Av Peryotları,» E t ve Balık Kuru-
mu Balıkçılık Araşt ı rma Merkezi Raporlar ı , 
Seri Deniz Araşt ırmaları (B), No : 1, İstan-
bul, 1957, s. 5. 

(25) Ibid, s. 6. 
(26) Olay Aasen, I. Artüz, E. Akyüz «A Contribu-

tion to the Fishery Investigations in the Sea ol 
Marmara ,» Et ve Balık Kurumu Balıkçılık 
Araştırma Merkezi Raporları, Vol . l , No: 2, 
Series Marine Research, 1956. 

(27) Artüz, 10 c. cit., s. 39. 
(28) Ibid. 
(29) Hüseyin Pektaş, «Balıkçılarla Fen Adamla -

rı Aras ında İş Birliği,» Balık ve Balıkçılık 
Mecmuası , C.II, s. 2-3, İstanbul, 1954, s. 
12-21. 

(30) Yakamoz adı verilen küçük ışıklı organizma-
lar (Noctilica Miliaris), t a ra f ından muayyen 
fizyolojik faaliyetler neticesinde (mihaniki 

müteaddit tetkik ve gözlemler halihazır balıkçılık 
sahalarının dışında kat kat üstün balıkçılık imkân-
larının bulunduğunu göstermektedir. Karadeniz bo-
ğazlar dolayısı ile devamlı balık göçünün ağırlık 
merkezini meydana getirir. Bu bakımdan Karade-
niz, diğer komşu memleketlere göre kapalı bir deniz 
hüviyetindedir. 

Halihazır balıkçılığımız modern dünya balık-
çılarının kullandıkları bir çok vasıta ve aletlerden 
yoksundur. Pelajik balıkçılıkla uğraşan balıkçıları , 
mız da eko-ses (echo-sounder) (29) aletleri bulun-
madığından ancak ya satıh sürüleri (gündiiz) veya 
yakomozu (30) görebilecek kadar derinliklerdeki ba-
lıkları avlayabilmektedirler. Bundan başka v Ka ra -
denizin sert dalgalı oluşu da her mevsim ve şartta 
avcılığa imkân vermemektedir . Orta su trawllerinin 
kulanılmasma ayrı bir önem verilmesi balıkçılık 
imkân ve istihsalini artıracaktır . (31) Ortasu trawl'i) 
dediğimiz ağlar denizin muhtelif derinliklerine ayar 
lanabilen ve bu suretle su yüzünden dibe kadar her 
derinlikte av yapabilen pelajik bir trawl tipidir (32). 

Bu aletin gerek tek gerekse çift gemiden kulla-
nılmasının mümkün oluşu, av kapasitesinin yüksek-
liği, maliyet ve işletme masraf lar ının azlığı göz ö -
nünde tutulursa, bu ağın ehemmiyeti anlaşılır (33). 

Aşağıdaki istatistikler İstanbul Balıkhanesinden 
elde edilmiştir. Bunlar Türkiye suları pelâjik balık 
avcılığını tam olarak göstermemektedirler. İstanbul 
civarında avlandığı halde balıkhaneden geçmeksizin 
herhangi bir şekilde piyasaya arzedilen balıklar bu 
kayıtların haricinde kalmaktadır . Bunlar ise İs tan-
bul ve civarında yakalanan., balıkların % 20 sine 
tekabül eder. İstanbul 'un Türkiye balıkçılığının en 
yoğun yapıldığı bir mıntıka oluşu ve bu mıntıka-
nın hususiyetleri bakımından M a r m a r a ve kısmen 

irkilme) meydana getirilen hayati ışık (Bio-
lüminaııs) hadisesine denir. Fazla bilgi için 
bakınız; İ lham Artiiz, Denizlerde Hayati 
Işık Hadisesi ve Balıkçılıktaki Önemi, «Ba-
lık ve Balıkçılık Mecmuası, C-II I , S. 8-9, İs-
tanbul, 1955, s. 1-8. 

(31) İ lham Artüz, «Ortasu Trawlleri hakkında, 
Balık ve Balıkçılık Mecmuası, C.III , S. 2, İs-
tanbul, 1959, s. 1-4. 

(32) Erdoğan F. Akyüz, «Pelajik Trawllar , «Ba-
lık ve Balıkçılık Mecmuası, C. I l l , S. 2, İs-
tanbul, 1955, s. 24-31. 

(33) İham Artüz, «Trawl aBlıkçılığı» Balık ve 
Balıkçılık Mecmuası, C. VII, S. 9-10, İstan-
bul, 1959, s. 25-29, 7-10, Fazla bilgi için 
bakınız; Aydın öke r , «Karadenizde Trawl ' -
culuk ile Balık İstihsalinin Artt ır ı lması, Ba-

lık ve Balıkçılık Mecmuası, C. IV, S. 12, İs-
tanbul, 1956, s. 17. 
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Karadenizin pelâjik balıkçılığındaki değişikleri ko-
laylıkla aksetirmesi dolayısı ile, İstanbul balıkha-
nesinden elde edilen bilgilere ayrı bir ehemmiyet 
kazandırmaktadır . Buradan elde edilen istatistiki bil-
giler hakiki rakamlar ın yüzde kaçma karşılık olur-
sa olsun balıkçılık veriminde meydana gelen deği-
şiklikleri ayn. nisbetler dahilinde aksettirebilecek-
tir. Zira, az balık tutulan günlerde balıkhaneye gel-
mekte olan miktarda bir azalma olacak ancak ba-

(34) i lham Artüz, «Türk Pelajik Balıkçılığına Ba-
kış, «Balık ve Balıkçılık Mecmuası. C. IV. 
5-9, İstanbul, 1956, s. 38. 

lıkhanenin satış kapasitesini aşan rakamlar üzerin-
deki miktar lar bize azamiye ulaşıldığım gösterecek, 
fakat bu azaminin kati rakamını veremiyecektir. 
Vaziyet böyle olunca dahi balıkçılık veriminde mey-
dana gelecek değişiklikleri bu rakamlar ile takip 
etmenin kabil olduğu kanaatindeyiz. Yekûn balıkçı-
lık verimi hakında istatistîki bilgiler elde etmek 
m ü m k ü n olabilseydi, şüphesiz en ideal şekil ola-
caktı. Ancak biz bugün için elde etmek imkânını 
bulabildiğimiz rakamlarla yetinmek zorundayız. 

Başlıca ticari ehemmiyeti olan pelajik balık-
larımız aşağıda gösterilmiştir (41). 

İlmi ismi Ticari ismi 

Torik - Pa lamut Sarda sarda Benito 

Uskumru Scomber scomber Mackerel 

İstavrit Trachurus ve 

Trachurus mediterraneus Jack mackerel 

Hamsi Engraulis 

F.ngrasicholus Anchovy 

Kolyos Pneumatophorus Spanish macks 
Celias 

Lüfer Temncdon saltator Blue fish 

Kılıç Xiphias gladius Sword fish 

Orkinos Thunus thynnus Bluefin Tuna 

Sardalya Sardina pilchardt. i Sardin 

Kefal Mugil sp. Mullet 

Gümüş Atberina sp. Silverside 

Mersin Hnsu huso ve Sturgeon 

Acipenceridaf 
(Devamı var) 
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Endüstride gerek ham madde ve ge-
rekse mamul madde olarak insan gıdası-
na direkt yollardan konu teşkil etmeyen 
su ürünlerinin kıymetlendir ilmesini hedef 
edinmiş tesislerin «Sınaî İşleme Fabri-
kası» adı altında kuruluşları dünya üze-
rinde artan bir tempo ile yapılmakta ve 
bunlar birbirinin ardından, siir'atle işlet-
meye açılmaktadır. 

Bu fabrikalarda ham ve mamul mad-
denin insan gıdasını teşkil etmemesi hu-
susu kat'i bir anlayış olmaması icabet-
mektedir. Şöyleki: su ürünlerinin insan, 
gıdası okluğu halde iktisap edeceği eko-
nomiklik anlam ve ölçü altındaki kıymet-
lerinde de bu fabrikalara ham madde ola-
rak konu teşkil edeceği izahtan uzak tu-
tulmuştur. Kalkman ve oluşum halinde 
bulunan memleketlerde nüfus başına isa-
bet eden protein miktarının arttırılması e-
sas hedeflerden birini teşkil ettiği ve bu-
na uygun olarak dün düşünülmeyen şek-
linde marnûl ve hayvan besisinde kulla-
nılan, maddenin ihtiva ettiği protein'den 
insanlarında beslenme imkânlarının araş-
tırılmakta olduğu cihetle bu endüstrideki 
mamûl maddenin iktisap edeceği yeni kıy-
met anlam ve ölçüsü yukarda ifa.de olu-
nan kat'i anlayışın ümitlerini tâyin ve tes-
bifc eder. 

Bir Sınaî Balık İşleme Fabrikasında 
işletmeci veya idarecilerin en esaslı meş-
gale ve endişelerini ham madde tedarik 
ve teminindeki alım şart ve buna bağlı 
alım fiatları teşkil eder. 

Üretim unsurlarının maloluş veya 
buna uygun satış fiatları dünya piyasası 
itibariyle nisbeten artık belli olmuş sabit 
bir kıymeti muhafaza etmekte olduğu ci-
hetle bu yönden kumanda fabrika idarc-

Ersural SUNER 
EBK Genel Müdürlüğü 

Y. Makine Müh. 

ci veya işletmecilerinin insiyatifleri ve ek-
seri hallerde düşünce yeterlikleri dışında 
bulunur. 

Hâl böyle olduğuna göre bu kabil 
fabrikalarda kâr ve zarar anlam ve ölçü-
sü ham madde alım fiatları ve stabil e-
konomilerde bu fiatlarm mahallinde ve 
teşekkül etmesinde esas rol oynayan fab-
rika alımlarının talep ve arz farklarına 
göre şekillenecek vüs'atma ve dolayısiyle 
fabrikanın senelik ve efektif olarak işle-
diği ham madde miktarı ile ancak ilgili 
tutulması icabeder. 

Bilindiği gibi bunları önceden takdir 
ve tâyin ile tesbit etmek bilhassa oluşum 
halinde ve kalkman memleketlerdeki ö-
zellikle lâbil ekonomiler için pek kolay 
değildir. 

Biz burada genellikle Sınaî Balık İş-
leme Fabrikalarında karşılaşılan bu güç-
lüklerin yenilenmesinde yardımcı olmak 
bakımından yeni bir metod vermekle ye-
tineceğiz, Ancak bu metodun iyice anla-
şılabilmesi ve uygulamada kullanılacak 
Abak'ların kullanılma özelliklerinin be-
lirtilmesi bakımından uygulanmış bir ör-
nek üzerinde mütalâamızı serdetmekle ik-
tifa edeceğiz. 

1.00 — BÎRİM MALOLUŞLAR: Ör-
nek sadece küçük balık işleyen 120 Ton/ 
Gün kapasiteli bir Sınaî Balık İşleme Fab 
rikası için verilmiştir. Yağ ve Un verim-
leri ortalama % 8 ve % 18 olduğu ka-
bul edilmiş olmakla ilgili Abak'lar hazır-
lanmıştır. 
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Türkiye 'nin ilk ve M o d e r n Sınai Balık İşi cime Fabrikası (Et ve Balık Kurumu Trab-
zon Tesisleri) görülmektedir . Yakın atide ve Türkiye 'de ferdi teşebbüs ve özel sektör 
ta ra f ından benzeri ve daha mükemmel i yer ' i olarak yapılacaklara örnek teşkil edecektir. 

Sınaî Balık İşleme Fabrikası üretim 
unsurlarının birim maloluşlarını bu usul 
ile yakınsak olarak tâyin ve tesbit edil-
mesi için kullanılacak bu Abak'lar esasen 
kullanılmalarında sıraları itibarı ile kot'-
landırılmıştır. 

1.01 — İŞLEME MALOLUŞU: Fab-
rika'da kâr ve zarar hesabı yapılan balık 
mevsimi müddetince işlenen veya işlen-
mesi iş programma saptanan ve dolayı-
sıyla işlenecek balık miktarı (Ton) ola-
rak (Abak.l) üzerinde tesbit edilir. 

Bir miktar balığın beher kilogramı-
nın işlenmesi için yapılan masraf veya 
masraflar karşılığı olan fabrika işleme 
bedeli gerek toplam olarak ve gerekse 

Amortisman 
Personel 
Diğer (Sigorta, vergi, hisseler v.s.) 
Bor (Bakım, onarım ve revizyon) 
İşletme 

hisseleri olarak ayrı ayrı da tesbit edile-
bilir. 

Bir örnek olarak 3000 Ton/Sene ba-
lık işlemesi plân ve programa saptanan 
bu fabrikada beher kilogram balığın iş-
lenmesi (25 Krş/Kg.) lık bir toplam işle-
me masrafını icabettirecektir. 

1.02 — MAMUL MADDE BÎRİM 
BEDELİ: Fabrika'da mamûl madde'yi 
yağ ve un teşkil ettiğine göre ham mad-
de esasını teşkil eden balığın beher kilo-
gramının tedarik ve teminindeki malolu-
şuna göre bu üretim unsurlarının (yağ ve 
un) mamûl madde olarak birim bedelinin 
tesbitinde ise (Abak.3) kullanılmaktadır. 

Bir örnek olarak balık 15 Krş/Kg. 
birim bedeli üzerinden tedarik ve temin 
edilmekte ise mamûl madde malzeme bi-
rim bedeli 

Yağ: 180 Krş/Kg. Uıı: 85 Krş/Kg. 
olacaktır. 

işlenen balıktan üretilen yağ ve un'-
uıı birim maloluşlarının kolaylıkla tâyin 
edilmesi artık imkân dahilinde bulunmak-
tadır. 
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Yağ Un 

(1.03) Mamûl madde iş-
leme maloluşu: 30 65 (Krş/Kg.) 

(1.02) Mamûl madde 
malzeme birim 180 85 » 
bedel. 

Birim maloluşlar 210 150 

2.00 — HAM MADDE ALIM İCAT-
LARININ TİYİN VE TESBİT EDİLME-
Sİ: Tatbikatta en çok kullanılan ve be-
nimsenen bir yoldur. Bu şekildeki çözüm 
yolunda fabrikada senelik ve efektif ola-
rak işlenmesi programa saptanan veya 
önceki işletme senelerinden edinilen tec-
rübe neticelerine göre tasarlanan ham 
madde miktarı önceden kabul edilmek-
tedir. 

Bu yönden takip edilecek çözüm yo-
lu; mamul madde satış fiatları önceden 
tesbit edildiğine göre ham maddelerin ne 
ölçüde bir alım fiatı üzerinden tedarik ve 
temin edilebileceğini veya edilmesi icap 
edeceğini hedef edinmiştir. 

Bir örnek vermek suretiyle bunu et-
raflıca izah edelim. Şöyleki senede 6000 
ton balık işlenmesi önceden programa sap-
tanan bir Sınaî Balık İşleme Fabrikasın-
da bu sene içinde uygulanması icap ede-
cek ham madde alım fiat veya fiatlarınm 
fabrikanın ekonomik ve rantalb çalıştı-
rılması için ne olabileceğini tetkik edelim. 
Balık unu için 124 Krş/Kg. satış bedeli 
imkânı olduğunu kabul edelim. 

3.00 —FABRİKALAR SENELİK A-
LIM MİKTARLARI: Bu endüstride ge-
nellikle bu kabil fabrikalarında her kam-
panya devresinde fabrikaların sabit mas-
raflarının ve devamlı personel ücretleri-
nin karşılanabilmesi ön endişe veya ak-
sine olarak karşılanması ise ilk hedefle-
ri tâyin ve tesbit eder. Bu itibarla fab-
rika toplam masraflarının evvelemirde 
karşılanması için gereken senelik alım 
miktarı geçmiş senelerdeki ham madde 
tedarik ve teminindeki imkânlar tetkik 
edilerek muhtemel ve takribi ham madde 
birim alım bedeli esas alınmak kaydıyla 

Önceden ilân edilmektedir. Ancak bu U-
sulde durum diğerlerinden farklı bulun-
maktadır. Şöyleki sene sonu veya kam-
panya devresi nihayetinde senelik alım 
miktarının üstündeki kapasiteler için tes-
pite müsteniden başlangıçta ilân olunan 
ham madde birim bedelinde lıasıl olacak 
farkın tamamı veya muayen bir kısmı 
müstahsile iade olunmaktadır. Ancak far-
kın bir nev'i prim şeklinde müstahsile iade 
olunmasında uygulanan sistem değişik 
memleketlerde, stabil ekonomi, endüstriler 
de müstahsil farkı fabrikaya bir sene zar-
fında verdiği ham madde miktarı ne olur-
sa olsun doğrudan doğruya almakta iken 
oluşum halinde ve kalkınan memleketler-
de kapasite aşımı ve artımına iştirak yüz-
delerine göre alması esası kabul edilmek-
tedir. Bazı memleketlerde ise iade olu-
nan para karşılığı olarak mamul madde-
nin maloluş bedeli üzerinden müstahsile 
verilmesi benimsenmiştir. Bir örnek ver-
mek suretiyle bu sistemi izaha çalışalım. 
Senede 5000 ton işlemek ve un olarak 
mamul maddeyi 142 Krş/Kg. üzerinden 
satmak zorunda olan bir fabrika ham 
madde birim alım bedeli 115 Krş/Kg. tes-
bit ettiğini kabul edelim. Bu şartlar sağ-

^ 1 
^ i 

i 

t İŞ i rVfAt- HAM MADDC To^/seor 
ABAIC. 1 

Senelik toplanı işleme kapasitesine göre işleme 
birim ıııalolıışımu tesbit etmektedir. 

i 1 * S i 7 # 
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ABAK. 2 

Abak. 1 deu bulunan ham madde işleme nıalolu-
çuna göre manıûl maddeler işleme nıaiolıışlanuı 
teshil etmektedir. 

landığı ve 5000 ton olan senelik alım mik-
tarı realize edildiği takdirde fabrika muh-
temel riskleri önlenmiş durumda bulun-
maktadır. Aynı fabrika % 20 fazlasına 
aynı program içinde 6000 ton işlediği tak-
dirde ; 

6000 Ton/Sene için mamul madde iş-
leme birim maloluşu 40 Krş/Kg. (Abak. 
1 ve 2) olacaktır. Mamul madde birim 
bedeli 124—40 = 120 Krş/Kg. (Abak.3) o-
laeağıria göre bunun karşılığı ham mad-
de birim bedeli 18 Krş/Kg. (Abak.3) ola-
bilecektir. Görüleceği üzere bu netice baş-
langıçta ilân olunan ham madde birim a-
hm bedeline kıyasen müstahsil lehine ( - f ) 
3 Krş/Kg. fark gösterecektir. Fark kar-
şılığı meblâğ müstahsil tarafından geri a-
lınmış olmakla ham madde için fabrika-
ca kabul edilmiş alım birim bedeli 15 Krş/ 
Kg. yerine netice itibariyle 18 Krş/Kg. 
olarak uygulanmış olmaktadır. 

Aynı şekilde mamul maddelerden di-
ğerini yağ teşkil ettiğine göre müstahsi-
le kampanya sonunda verilecek prim top-
lamının tesbit edilmesi icap edecektir. 

Şöyleki yağ için 3,50 TL/Kg. satış imkâ-
nı bulunduğu kabul edilmektedir. 6000 
Ton/sene için mamul madde (yağ) işleme 
birim maloluşu 48 Krş/Kg. (Abak.l ve 
Abak.2) olacaktır. Mamul madde birim 
bedeli 350—18 = 322 Krş/Kg. (Abak.3) o-
lacağma göre bunun karşılığı ham mad-
de birim bedeli 28 Krş/Kg. (Abak.3) ola-
bilecektir. Bu ise başlangıçta ilân olunan 
ham madde birim alım bedeline kıyasen 
(4-) 13 Krş/Kg. fark gösterecektir. 

Un ve yağ hisselerini teşkil eden 
farklar toplamı 3 Krş/Kg. -f 13 Krş/Kg. 
= 16 Krş/Kg. prim karşılığını teşkil ede-
ceğine göre kampanya başında fabrika'-
ca kabul edilmiş ve geçici olarak uygulan-
mış alım birim bedeli 15 Krş/Kg. yerine 
netice itibariyle 31 Krş/Kg. olarak uygu-
lanmış olmaktadır. 

4.00 — MAMUL MADDE SATIŞ 
FİATLABININ TAYİN VE TESBİT 
EDİLMESİ: 

Bu sahada ve son senelerde müstah-
sile prim verilmesi yolu ve şekli önemini 
kaybetmiş olarak görülmektedir. Bunun 
nedenleri olmakla beraber burada izahı-
na yer verilmemiştir. Ancak bugünkü an-
layış ve uygulamanın daha ziyade mamul 
madde satış fiatlarında imkânlar nisbe-
tinde indirim yapabilme imkân ve çare-
lerinin araştırılması ve bilhassa bu alan-
da hüküm süren rekabetin ise esasmı, teş-
kil etmektedir. 

Nitekim yukarda Un'da ve Yağ'da 
tâyin ve tesbit olunan primleri teşkil eden 
3 Krş/Kg. ve 13 Krş/Kg. karşılığında 
mamul maddeler satış bedeli olan 1.42 
TL/Kg. ve 3.50 TL/Kg. da ne miktarm-
ca indirim imkânı sağlanacağı tetkik edil-
diği takdirde müstahsile kampanya so-
nunda verilecek prim yerine mamul mad-
deler için indirimli tarifenin aynı şekilde 
ne olabileceği hesap edilmektedir. 

6000 Ton/Sene için mamul madde 
işleme mal oluşu (Abak.l ve Abak.2) 

Un: 40 Krş/Kg. 
Yağ: 17,5 Krş/Kg. olmaktadır. 
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Ham madde alım bedeli 15 Krş/Kg. 
olduğuna göre mamul madde birim mal-
zeme bedeli (Abak.3) 

Un: 40 Krş/Kg. 
Yağ: 17.5 Krş./Kg. 

olmaktadır. 

Buna göre 

Un : 40 + 85 = 125 Krş/Kg. 
Yağ: 17.5 + 180 = 197.5 » 
olacaktır. Böylece Un'da (142 — 125 = 
17) Krş/Kg. Yağ'da ise (350 — 197,5 = 
102.5) Krş/Kg. olarak indirimli tarife 
tesbit edilmektedir. 

ABAK. 3 
Üretim unsurları verimlerine göre ham madde bi-
r im bedeline göre mamiîl maddeler birim bedellerini 

göstermektedir. 

Esasen bunu kolay yoldan ve müs-
tahsile prim şeklinde ödenecek imkânlar 
Un ve yağ olarak mamul maddeler için 
belirtilmiş ve ham madde verimlerine bö-
lünmüş olarak da tesbit edebiliriz. Şöy-
leki; 

Uıı için: 

Prim 3 Krş/Kg. verim 0.18 olduğuna 
göre 3/0,18 = 17 Krş/Kg. un satışların-
daki indirimi tâyin ve tesbit eder. 

Yağ için: 

Prim 13 Krş/Kg. ve verim 0.08 oldu-
ğuna göre 13/0.08 = 163 Krş/Kg. ise yağ 
satışlarındaki indirimi tâyin ve tesbit e-
decektir. 

Ancak bu endüstride mamul madde 
olarak un'un diğer mamul madde olan 
yağ'a kıyasen muhafaza edilmesinde ö-
zellik arzetmesi ekseri ahvalde un stok-
larının en kısa bir zamanda elden çıka-
rılması ve tüketime verilmesi ön görül-
mektedir. Ön görülen veya hedef edinilen 
bu husus ise yağ'da hasıl olan imkânın 
tamamı veya muayyen bir kısmmm Un 
lehinde terkedilmesine sebep teşkil et-
mektedir. Böylece un tüketiminin hızlan-
dırılmasına yardım edilmektedir. 

Mamul madde olarak Un lehine ter-
ltedilen imkânların bir kısmı veya tama-
mını un stoklarının özellik arzetmesi kar-
gısında soğuk depolarda muhafaza edil-
mesini ve mamul madde satış bedellerin-
de daha fazlasına bir indirime sebebiyet 
verilmemesini teminen stoklama masraf-
larına intikal ettirilen memleketlerin mev-
cudiyeti bu alandaki değişik örneklere mi-
sal addedilmesi icap etmektedir. 

Nereden bakılırsa bakılsın bugün 
dünya üzerinde genellik kazanmış uygu-
lama esaslarını Sınaî Balık îşleme Fabri-
kalarında ham maddenin bu fabrikalara 
tedarik ve temininde en düşük alım fiat-
iarıııın ön görülmesi ve benimsenmesi teş-
kil etmektedir. 

Bu husustaki çabaları balık avla-
maktaki metodlarm inkişaf ettirilmesi ile 
balık üretimindeki maloluşlann düşürül-
mesi ve mamul madde olarak un ve yağ 
ile h^nüz memleketimizde bir misal ola-
rak henüz faydalamlamıyan (deri, iç or-
ganlar v.s.) ikinci yan ürünlerin kullanıl-
malarında ekonomikliğin artırılması ile 
mamul madde sürüm kıymetlerinin yük-
seltilmesi kapsamaktadır. 

Edinilen tecrübeler fabrikalar alım-
larında uygulanan almalardaki cari birim 
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fiatların artırılması yolunun çıkar bir yol 
olmadığı ve bu yolun balık müstahsilini 
atalete sevkettiğini ve iş güçlerinde sene-
den seneye kıymet kaybına sebep oldu-
ğunu göstermektedir. Hele ham madde 
aynı zamanda direkt yollardan insan gı-
dası olarak kullanılabilir durumda ise ih-
tilâflar meydana gelmektedir. 

Memleketimizde de kısa, fakat başa-
rılı bir maziye sahip bu endüstrinin istik-
rarlı ve feyizli olması ve kurulu endüstri-
nin yaşaması ve yenileri ile memleketin 
teçhiz edilmesi ile ilgili plânlama esasmı 
fabrikalar alım fiatlarında uygulanacak 
taviz yolu yerine balık avlanmadaki im-
kânların ıslahı ile düşük maloluş esasına 
dayanan üretim ile mamul maddelerin ev-
velemirde ve yurt içinde tüketiminde eko-
nomik kıymetinin artırılmasındaki hedef-

ler tâyin ve tesbit etmelidir. 
Nitekim hamsi cinsinde balıkların av 

donanımı olarak ağlarla Yunus cinsinden 
balıkların ise tüfekle avlanıldığı ve bir 
diğer örnek olarak av motorlarının fab-
rikalara ham maddenin intikalinde nakli-
ye motorları veya vasıtaları olarak kulla-
nılarak üretim imkânlarının sınırlandığı 
ve nihayet bu şekli ile avlanmanın bu en-
düstriye konu edildiği ülke kalmamış gi-
bi bulunmaktadır. 

Bu itibarla ve netice olarak balık 
müstahsiline yapılacak maddi ve mânevi 
yardım fikrinin fabrikalar alım fiatların-
daki imkânların horlanması ile değil ve 
ancak avlanma araç ve gereçlerini moder-
nize etmek ve uygulanan avlanma usul-
lerini ıslah etmekte hedef ve yerini bula-
bileceği kabul edilmektedir. 
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akteriler 

Bitki topraktan biter. Bunlar'la hay-
vanlar karınlarını doyururlar. İnsanlar, 
bem hayvanları, hem de bitkileri yerler. 
Ölenler, tekrar toprağa gider, orada par-
çalanır, toprak olur ve buradan da yine 
bitkiler biterler. 

Bu böyle sürer gider. Bir «yaşantı 
çemberidir» bu, canlılar dünya yüzünde 
göriildüğündenberi döner durur. Bu çem-
berin ana parçalarını, birbirine bağlayan 
küçük baklacıklar, parçaçıklar vardır ki, 
gözle görülmezler. Ama kendilerini duyu-
rurlar, hat ta aratırlar. Görevleri ana par-
çaları, birbirine bağlamaktır. Bunlar ol-
mazlarsa, çember parçalanır ve dönmez 
olur. 

Açıklayalım: Hayvanlar veya insan-
lar, yaşamak için yerler. Ancak bu yiye-
ceklerin, vücuda sindirilmesi için, parça-
lanmaları ve başka hallere dönüşmeleri 
gerekir. Gövdemizdeki salgılar tek başla-
rına bu işleri yapmağa yetmezler. Burada 
bir takım bakterilerin de görev alması 
gerekir. Bunlar bağırsaklarda barınan 
faydalı bakterilerdir. Bu işi, kendilerine 
yiyecek bulmak, yaşantılarını sürdürmek 
için yaparlar. Böylece, canlılar için de 
faydalı olurlar. 

«Canlılar ölür, toprağa gider», de-
miştik. Ancak bunların toprak olmaları 
için parçalanmaları gerekir. Burada da 
yine bir takım bakteriler, görev alırlar. 
Bu canlılar, parçalanıp toprak olmalıdır-
lar ki, bitkiler yetişebilsinler. 

Canlı organizma ile ilgili her alanda, 
Mikroplar üzerlerine görev almışlardır-

Orhon AKÇIL 
Balıkçılık Müessesi Müd. 

Veteriner Bakteriyolog 

lar. Bunun için de hemen hemen her yer-
de bulunurlar. 

Yalnız bazı hallerde ve yerlerde, üre-
meleri ya yavaştır veya tamamen dur-
muştur. Örneğin soğuk'ta. Bunun için ku-
tuplarda, buzullar altında, halâ bozulma-
mış Mamut ölülerine rastlamak, müm-
kün olmaktadır. 

Denizlerde de böyledir. Okyanuslar, 
dünya yüzünün 3/4 ünü kaplarlar. Bura-
ları da tıpkı karalar gibi, yüzlerce çeşit 
mikroorganizmanın kaynaştığı ve birlikte 
yaşadığı yerlerdir. Deniz sularının, 10,700 
metrelik derinliklerinde bile bulunurlar. 

Bu bakımdan, bakterilerin, deniz e-
konomisinde, jeolojik, hidrobiyolojik ve 
biyoşimik bir ajan olarak, büyük önem-
leri vardır. 

Bunların büyük bir kısmının, çok 
faydalı olmalarına karşılık, bazıları, de-
niz hayvanları ve deniz bitkileri için za-
rarlıdırlar. Balıkların ve denizden elde 
edilen öteki yiyeceklerin, bozulmasma se-
bep olurlar. Pek az kısmı da, denizlerin 
belirli yerlerine yerleşerek, buradan çev-
redeki canlılara geçerler. 

O canlılar için zararlı değildirler a-
ma, bu kes onları yiyenler için zararlı o-
lurlar. Besin zehirlenmelerini yapan bak-
teriler gibi. 
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ZoBell (1946), Kriss (1965), Wood 
(1965) taraflarından yapılan incelemeler, 
bakterilerin denizlerde geniş ölçüde yayıl-
dıklarını göstermiştir. 

Petri kutularına yapılan ekimlerde, 
deniz suyunun milimetre küpünde, bir kaç 
bakteriden, 100.000 lere kadar değişen 
sayılarda, üremeler görülür. Büyük ölçü-
deki bakteri popülasyonları, daha çok be-
sin bakımından zengin yerlerde, örneğin, 
çamurlu sularda ve çöküntülerde görülür. 

Açık denizlerde ise, bakteri sayısı, 
yüzeyden derine gittikçe artar. Bu artış 
40-50 metreye kadar sürer, ondan sonra 
yeniden azalmağa başlar. 

Fotosentetik bölgenin altında, (ki bu 
bölge, deniz yüzünün 5 metre altından 
başlayıp, 125 metreye kadar sürer), or-
ganik maddenin azalması nedeni ile, bak-
teri sayısı düşer. 

Çünkü, bakteri çoğalmasında. Phy-
toplancton'ların rolü çok büyüktür. 

(Wakssman 1933, Kriss. 1963) 'Plan-
cton' çoğalması ile bakteri çoğalması ara-
sında bir ilgi, bir paralellik olduğunu 
bildirmektedirler. Bu 'Plancton'lar, balk-
terilen için kısmen bir besin kaynağı o-
larak, kısmen de bir yüzey teşkil etme-
leri nedeni ile faydalı olmaktadırlar. 

Deniz dibi çöküntülerinde ise. bol yi-
yecek maddesi bulunması, çok sayıda 
baMeri üremesine sebep olur. Drew (1912) 
Doğu Hindistanın yakınlarındaki Andros 
adasından aldığı deniz çamurunun bir 
gramında, 160 milyon bakteri bulmuş-
tur. 600 - 1700 metre derinlikteki pe-
lajik çöküntülerde ise bunun tersine 0-104 
arasında bakteri sayılmıştır. 

ZoBell (1955), Bavendarm (1932) 
ise Bahama adası yakınlarındaki kalker 
çöküntülerinde, bir gram'da 16,8 milyon 
bakteri tespit edilmiştir. 

Mare (1942) ise İnglish Channel'den 
aldığı çamurun bir gramında, 0,3-2 mili-
gram bakteri bulunduğunu bildirmekte-
dir. 

Deniz Bakterilerinin Karakteristikleri: 

Biçim ve yapı bakımından deniz bak-
terileri, öteki çevre bakterilerine benzer-
ler. Ancak gram negatif çomakcıklar ve 
vibriyonlar, tatlı su ve kara bakterilerine 
oran'la çoğunluktadırlar. 

Deniz bakterilerinin büyük bir yüz-
desi hareketli ve renk yapıcıdırlar. Kok'-
lar ve Aktinomiçet'ler gibi öteki çeşitler 
ise, denizlerde az bulunurlar. 

Deniz bakterileri, tatlı su ve kara 
bakterilerinden daha küçük yapıdadırlar. 
Yalnız Clılamydobacteriales'ler ve Spiro-
ket'ler gibi bazı türler ise tersine daha 
büyük görünürler. 

Deniz bakterileri genellikle yavaş ü-
rerler ve laboratııvarlardaki gıda vasat-
larında daha küçük koloniler yaparlar. 

Çok daha proteolitik ve sakkarolitik-
dirler. 

Fakültatif aerob'luk denizlerde daha 
fazladır. Obligat anaerobi ise daha azdır. 

Jeloz'u likefiye eden bakterilerin ço-
ğunun denizlerden geldiği kabul edilir. 

Bioluminescense dediğimiz, biyolojik 
ışık verme özelliği, deniz bakterilerinde 
daha çoktur. Yakamoz'lar bunların güzel 
bir örneğidir. 

Tuz'a ilgileri: 

Tatlı suların, şiddetli yağmurların, 
buzların sulandırdığı yerler dışında, de-
nizlerde tuzluluk, % 3,3-3,6 arasında de-
ğişir. Bunun % 85 ini Klor sodyum (tuz), 

. % 11 ini Magnezyum sülfat, geri kalan 
% 4 ü de 60 çeşit element'den ibarettir. 
(Harvey 1960). Bunun için, deniz bakte-
rileri, tuz konsantrasyonu yüksek veya 
deniz suyundan hazırlanmış vasat larda 
rahatça ürerler. Ancak, bu Halophilic ö-
zellik, büyük Tuz gölünde, Ölü denizde ve 
Tuzlalarda tireyeıı bakteriler ile karşı-
laştırüırsa, hiç de yüksek olmadığı gö-
rülür. 
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Aşağıdaki tablo, çeşitli kaynaklar- Koıısatrasyonlarmdaki üreme yeteııekle-
dan elde edilen bakterilerin, çeşitli tuz rini göstermesi bakımından ilginçdir: 

Jeloz vasatlarmdaki Tuz konsantrasyonları 

Bakteri Kaynakları % 0,5 ' % 2,0 % 3,5 % 7 % 15 % 30 

Deniz suyu 19,2 61,7 100,0 38,5 7,4 0,0 

Deniz çamuru 23,9 54,2 100,0 43,5 6,1 0,2 

Tuzlalar 4,3 12,6 19,6 30,4 84,9 100,0 

Büyük tuz gölü 1,7 8,0 14,1 26,3 92,2 100,0 

Bahçe toprağı 100,0 56,1 25,2 9,8 4,6 0,4 

Gübre 100,0 44,8 13,5 5,7 2,7 0,0 

Nehir suyu 100,0 47,3 22,8 6,2 1,9 0,0 

Deniz mikro organizmalarının kül-
türlerinde, ne suni deniz suyu, ne de izo-
tonik tuz solüsyonları, normal deniz suyu 
kadar iyi sonuç vermezler. 

Deniz bakterilerinin bu özellikleri, 
onları tatlı su bakterilerinden ayırd et-
mede kullanılır. 

Isı'nın deniz bakterileri üzerine et-
kisi : 

Denizlerde yaşayan bakterilerin ço-
ğu, 15-30 dereceler arasında ürerler. Pek 
azı, 40 derecenin üstüne dayanırlar. Hat-
ta, ba.zı «ısıya duyarlı» tipler 30-40 dere-
cede bir kaç dakikada ölürler. Bunların 
bir kısmı 10 derecenin altında, yaşantı-
larını rahatlıkla sürdürebilmektedirler. 
Bu da normaldir. Çünkü, denizlerin % 80 
nini kapsayan Okyanusların ısısı, 0-4 de-
receler arasında değişir, ve buralardaki 
bakterilerde, yavaş da olsa bir üreme var-
dır. 

Hidrostatik basınç: 
Bilindiği gibi, denizlerde her 10 met-

rede 0,1 atmosferlik bir basınç artışı gö-
rülür. Okyanusların % 90 nını 1000-10,000 
metrelik derinlikler teşkil ettiğine göre, 
bu 100-1000 atmosferlik bir basınç de-
mektir. 

Buralarda, bollukla yaşayan ve üre-
yeıı bakteriler vardır ki, bunlar, «Barop-
hilic» bakterilerdir. 

Pek az kara bakterisi, 300 atmosfer-
lik basınca dayanabilmektedir. 

Deniz bakterilerinin hepsi barofilik, 
yani basınca dayanıklı değildirler. Sığ 
yerlerde bulunanlar, bu bakımdan kara 
bakterilerinden ayırd edilemezler. Yani 
basınca duyarlıdırlar. 

ZoBell (1950) ve Oppenheimer'e gö-
re deniz derinliklerinde bulunan hidros-
tatik basınç, besin vasatlarında üreyen 
deniz bakterilerinin morfolojilerine, özel-
likle çoğalma ve metabolizmalarına etki 
yapmaktadır. Yani bu etki, bakteri çeşit-
leri, büyüme safhası, vasatın kompozis-
yonu, inkubasyoıı süresi ve ısı derecesi 
üzerine olmaktadır (ZoBell 1964). 

Hidrojen iyon konsantrasyonu: 
PH derecesinin deniz bakterileri ü-

zerine etkisine gelince, buradaki mikro 
organizmaların çoğu, 7,2-7,6 derecelerde 
çok iyi ürerler. Bu deniz alkalisinin biraz 
aşağısıdır. Çünkü denizlerde, PH 7,5-8,5 
arasında değişmektedir. Hatta deniz dibi 
çöküntülerinde, bu dereceler 6,4-9,4 ara-
sında, bir iniş çıkış gösterirler. Ancak bu-
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rai arda. da lireyen ve yaşayan bakteriler 
vardır. 

Denizler ile Karalar arasında 
Bakteri alış verişi: 

Karalardan, akar sular, yağmurlar 
ve rüzgârlar gibi nedenlerle, denizlere ta-
şınan bakterilerin pek az kısmı, o da, in-
sanların oturduğu ve onların pislikleri ile 
bulaşık kıyı bölgelerinde, bir süre yaşa-
yabilirler. (Burke, Baird 1931). Koli ve 
Salmonella gibi insanlar için zararlı olan 
bakterilerde ise, azalma çok daha çabuk 
olur. 

(Caı-psnter 1938) normal deniz su-
yunun, kanal sularındaki bakterilerin % 
80 nini yarım sat içinde öldürdüğünü tes-
pit etmiştir. 

Sağlık kontrolü yönünden, bakteri 
sayısının, kanalizasyonun döküldüğü yer-
den uzaklaştıkça azalması, bunun sonu-
cudur ve çok önemlidir. 

Krassilnikov Karadenizden alman 

ZoBell, Claude E 

R.R.Colwell and 
J. Liston 

Rita R. Colwed 

Rita R. Colwed 
J. Liston 

W.Paul Hefferman 
and J.Cabelli 

Orhan Arcıl Balık Zehirlenmeleri 

sudaki, kara mikroplarını öldürücü etki-
nin, kaynatmak suretiyle yok edildiğini 
tespit etmiştir. Bu özelliği deniz suyunda 
bulunan, toksik maddeler, antibiyotikler, 
bakteriyofajlar, tuzluluk, güneş ışınları, 
çökme, adzorbsiyon ve gıda şartları gibi 
çeşitli nedenlerin doğurduğu kabul edil-
mektedir. 

Buna karşılık, deniz kabukluları, çev-
relerindeki tifoit ve koliform bakterileri 
kendi bünyelerine topladıkları ve oralar-
da uzun süre yaşamalarını sağladıkları 
görü!müştür( Hunter, Harrison). 

Bunun aksi de aynı şekilde olmak-
tadır. ZoBell (1942) rüzgarların etkisi ile, 
büyük sayıda, deniz mikroorganizmaları-
nın, karalara sürüklendiklerini, fakat, o-
ralardp kısa bir süre içinde yok olduk-
larını tespit etmiştir. Yani, avlanmış ba-
lıklar ve laboratuvar kültür vasatları dı-
şında, karalarda, deniz bakterilerine rast-
lanmamaktadır. 
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Denizlerimizde yapılan 
ilk araştırmalar 

ve gelişmeler 

Kısım : V 

Balıkçılık Araştırma Merkezinin ku-
ruluşunda ve müteakip yıllarda Et ve Ba-
lık Kurumunun teşebbüsü ile F.A.O. (Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı) 
tarafından muhtelif konularda uzmanlar 
Tiirkiyeye gelmiş ve bunlar Türk Hükü-
metine çalışma sahalarında raporlar ver-
miş bulunmaktadır (105-113). 

Balıkçılık Araştırma Merkezinin ku-
ruluşunda ilk çalışma programlarını ha-
zırlayan Norveçli uzman O. AASEN, ba-
lıkçılık biolojisi konusunda (balıkçılık a-
raştırma sörveyleri ile balık istihsalini 
arttırmak, balıkların dağılımlarını ve hâ-
kim balık türlerinin bolluğunu, balıkla-
rın yakalanmasına tesir eden davranışla-
rının anlaşılması araştırmalarında bulun-
mak ve Türk balıkçılık biologlarmı yetiş-
tirmek gayesiyle), İzlandalı J.B. EİNARS-
SON, ve R, GUDMUNDSSON tecrübî ba-

105. BERGS, H. 1954: Report to the Go-
vernment of Turkey on Fish Hand-
ling and Refrigeration. F AO Report 
No. 282. 

107. LEXOW, T. 1954: Report to the Go-
vernment of Turkey on the Estab-
lishment of a fish meal and oil In-
dustry. F AO Report No. 285. 

108. KRÎSTJONSSON, H. 1955: Report 
to the Government of Turkey on a 
Brief Survey of the Trawl Fishery 
out of Iskenderun. F AO Report No. 
428. 

109. AASEN, O. 1956: Report to the Go-
vernment of Turkey on Fishery Bio-
logy. F AO Report No. 540. 

D r . Ncbia K U T A Y G İ L 
Balıkçılık Müessesesi Müd. 

Biolog 

lıkçılık ve yine balık avcılığı konusunda 
pursein balık avcılığını Türkiyede tatbik 
etmek ve inkişaf ettirmek üzere Ameri-
kalı S.J.RRACO ve arkadaşları, balıkçı 
tekneleri üzerinde etüd ve araştırmalar 
yapmak, balıkçı teknelerine ve balık nak-
liye gemilerine konulacak makiııa ve teç-
hizat hakkında proje yapmak ve tavsiye-
lerde bulunmak üzere Amerikalı H.I.CHA-
PELLE ve daha sonra, balıkçılık bioloji-
sinde kurulmuş lâboratuvarların daha 
fazla inkişafını sağlamak, Karadenizin 
pelâjik stoklarının, Marmara denizinin de-
mersal stoklarının ve iktisadî kıymeti ha-
iz balıkların planktonik gıdası araştır-
malarının gelişmesini sağlamak üzere İz-
landalı M, EİNARSSON ve nihayet, ba-

110. McARTHUR, I.S. 1957: Report to 
the Government of Turkey on Po-
licy and development of Turkish Fis-
heries. F AO Report No. 618. 

111. CHAPELLE, H.I. 1957: Report to 
the Government of Turkey on Fis-
hing Boats. F AO Report No. 706. 

112. EiNARSSON, H. 1958: Report to 
the Government of Turkey on Fis-
hery Biology. F AO Report No. 829. 

113. VESTERHUS, R. 1959: Report to 
the Government of Turkey on the 
processing of fish and Establish-
ment of a fish preservation and 
quality control laboratory. F AO Re-
port No. 1088. 
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lık konserve teknolojisi mevzuunda Nor-
veçli R. VESTERI1US, Balıkçılık Araş-
tırma Merkezinde Türk araştırıcıları — 
E. AKYÜZ, N. ÖZERDEM ve diğerleri — 
ile çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Balıkçılık Araştırma Merkezinin faa-
liyette bulunduğu kısa bir devre (1955 -
1980 yılları) içinde; Türkiye sahillerinde 
balıkçılık araştırma sörveyleri, iktisadî 
önemi haiz balık nevileri hakkında bio-
lojik tetkikler, balık mevcudiyetinin ve 
göçlerinin hidrografik şartlarla olan ilgi-
lerinin etüdü (114-124), muhtelif av me-
todlarmm tecrübeleri ve Türk sularına 
göre tâdili (125-130), Marmarada gear 
selectivity (ağın seçimi) ve trawl saha-
larının etüdü (131), Ege ve Akdeniz trawl 
sahalarının etüdü (132), Karadenize ait 

114. KRÎSTJONSSON, H. 1955: A Bri-
ef Survey of the Fisheries on the 
Black Sea Coast of Turkey. GFCM. 
Technical payer No. 44. pp. 387-405. 

115. AASEN, 0. and ARTÜZ, İ. 1956: So-
me observations on the Hydro-
graphy and Occurance of Fish off 
the Turkish Black Sea Coast. Re-
ports from the Fishery Research 
Center, Meat and Fish Office. Series 
Marine Research Vol. I, No. 1. 

116. AASEN, O., ARTÜZ, L, AKYÜZ, E. 
1956: A constribution to the Fis-
hery Investigations in the Sea of 
Marmara. Reports from the Fishery 
Research Center, Meat and Fish Of-
fice. Series Marine Research Vol. I. 
No. 2. 

117. AASEN, 0. and AKYÜZ, E. 1956: 
Some Data Concerning the Fishe-
ries in iskenderun Bay. Reports 
from the Fishery Research Center, 
Meat and Fish Office. Series Mari-
ne Research Vol. I, No. 4. 

118. AASEN, O., ARTÜZ, İ., AKYÜZ, E. 
1956: Report on a Survey of the 
Turkish Black Sea Coast. Reports 
from the Fishery Research Center, 
Meat and Fish Office. Series Mari-

lıidrolojik tetkikler (16, 33), Karadeniz 
ve Marmaraya ait plankton, balık yumur-
ta ve larvalarının yayılış ve bolluğunun 
etüdü (133, 134), araştırma avlarına ait 
ehemmiyetli balık türlerinde yaş analiz-
leri (135), bazı pelâjik balıklarımızda av 
peryotları (136, 139), balıkçı teknelerinin 
etüdü (140), ve diğer bazı teknolojik ça-
lışmalar yapılmıştır. 

1958 yılında, Balıkçılık Araştırma 
Merkezi ve Birleşik Amerikanın Colum-
bia Üniversitesi arasında bir işbirliği im-
kânı hasıl olmuştur. Bunun ilk hareketi 
olarak, 1956 yazında Ege ile Akdeniz a-
rasıııda su alış-verişi konusu ele alınmış-
tır. 1956 Ağustos ayında, Amerikanın Co-
lumbia Üniversitesinin «Verna» isimli a-
raştırma gemisi ile Akdeniz ve Ege deni-

ne Research Vol. I. No. 5 
119. AASEN, O. and AKYÜZ, E. 1956: 

Further Observations on the Hyd-
rography and Occurance of Fish in 
the Black Sea. Reports from the 
Fishery Research center, meat and 
Fish Office. Series Marine Research 
Vol. I. No. 6 

120. AASEN, O. and AKYÜZ, E. 1956: 
Fishery Investigations in Turkish 
Black Sea Waters with Special Re-
ference to Anchovy. Reports from 
the Fishery Research Center, Meat 
and Fish Office. Series Marine Re-
search Vol. I, No. 7. 

121. AKYÜZ, E. 1957: Observations on 
the İskenderun Red Mullet (Mullus 
barbatus) and its Environment. 
GFCM. Technical Paper, pp. 305-326. 

122. AKYÜZ, E. and ARTÜZ, İ. 1957: 
Some Observations on the Biology 
of Tuna (Thunnus thynnus) Caught 
in Turkish Waters. GFCM. Technical 
Paper, pp. 93-99. 

123. ARTÜZ, I. 1962: Some observa-
tions on the yearly temperature va-
riation in the different layers of 
the Marmara Sea. Hidrobiologi. Se-
ri B. Cilt VI. Sayı 1-2. pp. 29-34. 
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zinde Prof. EWİNG'in idaresinde araş-
tırmalar yapılmış ve bu sefer esnasında 
«Vema», Et ve Balık Kurumu Balıkçılık 
Araştırma Merkezinin araştırma gemisi 
«Arar» ile İzmir'de buluşmuştur. Ege -
Doğu Akdeniz ilmî çalışmalarında «Vema» 
ya geçen, Balıkçılık Araştırma Merkezi 
elemanlarından hidrograf Dr. HÜSEYİN 
FEKTAŞ, Vema İlim Heyeti ile işbirliği 
yapmıştır. Prof. EWİNG ile bölgenin hu-
susiyetleri üzerinde yapılan müzakereler 
sonucu hazırlanan müşterek programla 
bu bölgede balıkçılığımızla alâkalı ose~ 
nografik bazı etüdler yapmağa karar ve-
rildi. Bu kararın bir neticesi olarak Ege 
ile Doğu Akdeniz baseni arasındaki su 
alışverişini etüd maksadıyla mezkûr iki 
denizi birbirine bağlıyan Caso ve Scar-
pento boğazlarında müştereken oseaho-
grafik etüdler yapıldı. Anadolu ile Rodos 
arasındaki üçüncü geçidin etüdü «Arar» 
ve Yunanistan ile Girit adası arasındaki 
geçidin etüdii ise «Vema» ya ayrıldı (141). 

124. YILDIRIM, S. 1963: Karadeniz Bo-
ğazında yılık sıcaklık değişimi. T.C. 
M.8.B. Araştırma ve Geliştirme Baş-
hanlığı, Ankara. 

125. AASEN, O., ARTÜZ, 1, AKYÜZ, E. 
1956: The Lampara Net in Turkish 
Waters. Reports from the Fishery 
Research Center, Meat and Fish Of-
fice. Series Marine Research Vol.1, 
No.3. 

126. AKYÜZ, E. 1957: On the Use of 
Pelagic Trawls for Anchovy in the 
Black Sea. International Fishing 
Gear Congress — Hamburg, Ger-
many. 

127. GUDMUNDSSON, R. 1956: Report 
on the Improvement of Gır-Gır Sei-
nes. (Gır-gır Ağlarının Islâhı Hak-
kında Rapor). Balık ve Balıkçılık 
Mecmuası Cilt IV, Sayı 9 (özel sa-
yı), sahife 85-88. 

128. BRACO, S.J. 1957: Fisheries of 
Black and Marmara Seas. Commer-
cial Fisheries Review, Vol.19, No.6. 

1957 Haziraıı-Ağustos aylarında da 
E t ve Balık Kurumu Balıkçılık Araştırma 
Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fa-
kültesi Hidrobioloji Araştırma Enstitü-
sü ile müştereken, «Arar» gemisi ile Dr. 
Hüseyin Pektaş'm (aynı yıl içinde vefatı 
sebebiyle) ismine hürmetle, PEKTAŞ 
EKSPEDİSYONU adı verilen bir araştır-
ma tertip edilmiştir. Bu ekspedisyonda, 
Karadenizin doğusundan batısına kadar 
135 oseaııografik istasyonda çalışmalar 
yapılmış, bu suretle Karadenize göç eden 
balıklarımıza bir besin deposu teşkil eden 
bu mühim denizin hidrolojik vasıfları tet-
kik edilmiştir (134, 142). 

Diğer taraf tan yine XX nci yüzyıl 
ortalarında, 1955 Temmuz - Ağustos ve 
1956 Eylül-Ekim dönemlerinde, Fransız 
Hükümetinin «Caîypso» araştırma gemi-
siyle, Prof. LACOMBE'nin idaresinde, geo-
fizikçi TCHEBNIA ve GlNAT'm iştirak-
leriyle, Akdeniz, Ege ve Karaaenizde hid-
rografik araştırmalar yapılmıştır (143, 

129. lYiGÛNGOR, D. 1957: Métodes et 
Moyens de Pêche au Thon Actuelle-
ment en usage un Turquie. C'G-PM. 
Document technique pp. 251-255. 

130. ÎYiGÙNGÔR, D. 1957: La pêche aux 
Crevettes en Turquie. CGPM. Docu-
ment technique No: 7, pp. 63-68. 

131. HOLT, S. and AKYUZ, E. 1957: 
Exploratory and experimental traw-
ilng in the Sea of Marmara. Joint 
Scientific Meeting of ICNAF/ICES/ 
FAO, Lisbon. 

132. AKYUZ, E., TURGUTCAN, B. — 
ÛKER, A. 1956: Brief Survey of 
the Turkish Trawling Grounds in 
the Aegean and the Mediterranean 
Seas. GFCM. W.P. 20/4 

133. EÎNAESSON, II. and GURTURK, 
N. 1959: On plankton communities 
in the Black Sea. Reports from the 
Fishery Research Center, Meat and 
Fish Office. Series Marine Research 
Vol I, No. 8. 
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144). Akdenizde 1000 metre derinliği a-
şan yetmişbeş hidrolojik istasyondan 4/5'i 
Doğu Akdenizde yapılmış, ısı ve tuzluluk'-
lar tetkik edilmiştir. Bu seferler esnasın-
da 1000, 1500 ve 2000 metre derinlikler-
de yapılmış olan tayinlerin sonuçları ile 
önceki seferlerin (1910 da «Thor») sonuç-
ları bu elemanların dağılımını gösteren 
haritaların hazırlanmasına yardım etmiş-
tir. Bu çalışmalarda Ege denizinden elde 
edilen sonuçlardan birkaçı da şunlar ol-
muştur : 

1 — Ege denizi kuzeyde Atos Dağı 
havzası, merkezde Sakız havzası, güney-
de Girit havzası olmak üzere 300 ilâ 400 
metrelik eşiklerle ayrılan üç havzadan iba-
rettir. 

2 — Kuzeyde, boğazlar vasıtasiyle E-
ge denizine Marmara denizinden yazın bol 
miktarda az tuzlu su (yüzeyde %0 28,2) 
akmaktadır. Güney batı ve güneye doğru 
yer değiştiren bu suya Atos Dağı havza-
sında yüzeye yakın ve Sakız havzasının 
batı kesiminde tesadüf edilmektedir. Su-

134. EÎNARSSON, H. and GÜRTÜRK, 
N. 1960: Abundance and Distribu-
tion of Eggs and Larvae of the 
Anchovy (Engraulis encrasicholus 
ponticus) in the Black Sea. Hidro-
biologi. Seri B. Tome V. Fasc. 1-2. 
pp. 72-94. 

135. KUTAYGİL, N. 1935: Preliminary 
Age analysis of Mullus barbatus L. 
and Merluccius merluccius L. in the 
Sea of Marmara, and some pelagic 
fish of Turkey. GFGM. Technical 
Paper No. 41. pp. 361-383. 

136. ARTÜZ, İ. 1957: Bazı Pelâjik Ba-
lıklarımızda görülen av periyodları. 
E.B.K. Balıkçılık Araştırma Mer-
kezi Raporları. Seri, Deniz Araştır-
maları (B) No. 1. 

137. ARTÜZ, î. 1958: Torik-Palamut 
«Sarda sarda» ların Mevsim ve Se-
nelere Bağlı Av Peryotları. E.B.K. 
Balıkçılık Araştırma Merkezi Ra-
porları. Seri Deniz Araştırmaları 
(B) No. 3. 

yun kalınlığı doğuya doğru azalmaktadır. 
Bu su, yüzeyde tuzlulukların %0 38.9 ol-
duğu, havzanın doğusunda mevcut değil-
dir. 

3 — Derin sulara gelince üç havza 
da, eşiklerin derinliklerinden daha büyük 
derinliklerde ve her havzada az değişen 
temperatürden dolayı yazm, oldukça ba-
riz bir şekilde birbirlerinden farklıdırlar: 
Temperatiir, derinlikte 1955 yazında, Mart 
1948 «Atlaiiiis»'inkinden bariz bir şekil-
de daha düşüktür. Şöyle ki: kuzeyde 12.7°, 
merkez havzasında 13.4° ve güneyde 14.3° 
dür. 

4 — Yazın, Girit havzasında yüzey tuz 
tulukları %0 39 dan fazladır ve 200 metre 
derinliklerde %0 38.98-39 arasında deği-
şir. Bu miktar Türkiye kıyıları yakınında 
bilhassa yüksektir. Temperatür 15° - 18° 
arasında değişmektedir. 

5 — Girit denizinin güney batı ve 
güney doğu kanalları vasıtasiyle Girit de-
nizi ile Akdeniz arasındaki suların müba-

138. ARTÜZ, î. 1959: Fluctuations in 
the Catches of some Pelagic Fishes 
in the Marmara and Black Seas. 
GFGM. Technical Paper No. 41. pp. 
303-309. 

139. ARTÜZ, î. 1959: Some Observati-
ons on the Fluctuations in the Cat-
hcli of Sardina pilchardus in Tur-
kish Waters. GFGM. pp. 1033-1042. 

140. ÖZERDEM, N. 1957: Balıkçı Tek-
nelerine Makina Seçimi. E.B.K. Ba-
lıkçılık Araştırma Merkezi Raporla-
rı. Seri Teknoloji Araştırmaları. B. 
No.l. 

141. PEKTAŞ, H. 1956: Columbia Üni-
versitesi ile Balıkçılık Araştırma 
Merkezimiz Arasında İşbirliğine 
Doğru. Balık ve Balıkçılık Mecmua-
sı Cilt IV. Sayı 9 (özel sayı), sahife 
58-58. 

142. ACARA, A. 1961: Preliminary re-
port on «Pektaş» expedition. Comm. 
hit. Explor. Sci. Mer Médit. Rapp. 
et P.V. 16 (3), pp. 647, 648. 
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ciele şekli incelenmiştir ki bunun bilhassa 
mevsime bağlı olduğu muhtemeldir. 

Yine bu sıralarda, Ege denizine ait 
belirli balık muhacereti üzerinde bazı in-
celemeleri görmekteyiz. Bunlardan, CHE. 
SERBETÎS tarafından, Uskumru ve Pala-
mut-Torik'lerin muhacereti hakkında ve-
rilen önceki müşalıelerden sonra Yuna-
nistanda yeniden yapılan incelemeler, bil-
hassa Palamutların muhaceretine dair ilk 
kararı (43) teyit etmektedir (145). Bu 
karara göre, sözü geçen balıkların Ege 
denizinden Karadeııize doğru muhacereti 
ispatlanmamıştır (145). 

Fauna tetkikleriyle ilk ilgiyi çeken 
araştırıcılardan, Ceııova Üniversitesi Ta-
biî Tarih Müzesi Müdürü ve Cenova Üni-
versitesi Zooloji profesörü E. TORTONE-
SE, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi-
nin davetlisi olarak Türkiyeye gelmiş, bu 
arada saym misafir, Hidrobioloji Araş-
tırma Enstitüsüyle Balıkçılık Araştırma 
Merkezini ziyaret ederek bu iki Müesse-
senin çalışmaları hakkında araştırıcılarıy-

143. LACOMBE, H. et TCHERNİA, T. 
1960: Températures et salinités pro-
fondes en Méditerranée en régime de 
Stabilité d'été. Gomm. Int. Explor. 
Sci. Mer Médit. Rapp. et P.V. 15 (3)', 
pp. 272. 

144. LACOMBE, L„ TCHERNİA, P. et 
BENOİST, G. 1960: Contribution a 
L'étude de L'hydrologie de la Mer 
Egée en période d'été. Gomm. Int. 
Explor. Sci. Mer Médit. Rapp. et P. 
V. 15 (3). pp. 271. 

145. SERBETİS, CHR. 1963: Nouvelles 
observations sur la migration des 
pélamides de la Mer Egée. Gomm. 
hit. Explor. Soi. Mer Médit., Rapp. 
et P.V. 17 (2), pp 371-374 

146. TORTONESE, E. and DEMİR, M. 
1960: The Echinoderm Fauna of 
the Sea of Marmara and the Boş-

la görüş teatisinde bulunmuştur. Prof. E. 
TORTONESE; ayrıca, E.B.K. Balıkçılık 
Araştırma Merkezine ait «Yunus» gemi-
siyle, Marmara ve Boğaziçinden dip hay-
vanları toplıyarak, M,DEMİR ile birlikte 
tetkiklerde bulunmuştur (146). E.TORTO-
NESE'nin bu tetkikleri yanında, aynı za-
manda, Akdeniz ve Atlantik Faunaları A-
rasmda Münasebetler ve Akdeniz Balık 
Faunasının Umumî Karakteri'ni verdiği 
kıymetli malûmatı bulmaktayız (147, 148). 

Diğer ta raf tan; Amerika Birleşik 
Devletleri Woods Hole Oseanografi Ens-
titüsünce, araştırma gemisi «Chain» ile 
1959 ve 1961 yılarında yine, Akdeniz ve 
Ege denizinde hidrografik araştırma se-
yahatleri olmuştur. Bu seyahatlerde bil-
hassa su yapısı ve akıntılar tetkik edil-
miştir (79, 149, 150). 

Bu arada, 1960 yılında da Fransız 
Araştırma gemisi «Calypso» Ege ve Mar-
mara denizinde araştırmalar yapmak üze-
re gelmiştir. 

(Devamı Var) 

porus. Hidrobiologi. Seri B. Tome 
V. Fasc. 1-2, pp. 3-16. 

147. TORTONESE, E. 1960: The Rela-
tions Between the Mediterranean 
and Atlantic Fauna. Hidrobiologi. 
Seri B. Tome V, Fasc. 1-2, pp. 30-34. 

148. TORTONESE, E. 1960: General 
Characters of the Mediterranean 
Fish Fauna. Hidrobiologi. Seri B. 
Tome V, Fasc. 1-2, pp. 43-50. 

149. BRUCE, J.G. and CHARNOCK, H. 
1965: Studies of Winter Sinking of 
Cold Water in the Aegean Sea. 
Comm. hit. Explor. Sci. Mer Médit., 
Rapp. et P.V. 18 (3), pp. 773-778. 

150. Mc GILL, D.A. 1965: The Relative 
supplies of phosphate, nitrate and 
silicate in the Mediterranean Sea. 
Comm. hit. Explor. Sci. Bier Médit., 
Rapp. et P.V. 18 (3), pp. 737-774. 
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Çapı 0/10 mm we daha kalın polyamicMiflerden 
yapılma yıılan baBığı tuzakları üzerinde 
bazı araştırmalar 

Deniz ve tatlısu balık avcılığında, tutu-
lan balık miktarı, av araçlarının ve mal-
zemelerinin geliştirilmesi ile epeyce faz-
lalaştırılabilir. Buna bir misal olarak 
POLYAMİD — LÎFLER'den (sentetik) 
yapılma av araçlarının tatlısu balıkçılı-
ğında kullanılmasını gösterebiliriz. 

POLYAMİD'den imâl edilmiş galsama 
ağlarının, pamuk ipliği, naylon ve «per-
lon» ağlardan daha fazla balık yakaladık-
ları malûmdur. Çapı 0.10 mm ve daha 
kalın POLYAMİD — LÎFLER'den yapıl-
ma yılan balığı tuzakları prepare edilmiş 
pamuk ipliği tuzaklarından iki misli yı-
lan balığı tutmaktadır. 

Sentetik elyaftan mâmul av araçları 
balıkçılıkta senelerce kulanıldığından za-
manla, eskiyerek özelliklerini kaybetmesi 
mümkündür. 

Polyamid telden* yapılma balık av a-
raçlarının, eskimeleri ile, tutulan balık 
miktarını ne dereceye kadar etkileyebile-
ceklerini bilmek elbette ilginç olacaktır. 

1980 senesinde Batı Almanya'nın kuze-
yinde Eutrof olmaya yüz tutmuş PLON 
gölünün Ascheberg kısmında, Polyamid -
Telden yapılma altı senelik ve bir yeni 
yılan balığı tuzağı av gücü bakımından 
birbiri ile mukayese edilmiştir. 

Araştırmalarda kullanılan yılan balığı 
tuzakları, Doğu Prusya'daki balıkcılarca 
gayet iyi bilinen, «Kreuzsack — (Kos-

* Bu yazıda çapı 0.10 mm ve dalıa 
kalın Polyamid-Liflerden tel diye 
bahis edilecektir. 

Dr. Işık Kemal ORAY 

sack)» bir tuzak sisteminden meydana 
gelmiştir. 

Bu sistem bir büyük ana torbadan, iki 
küçük yan ve kıyı tarafında bulunan kü-
çük diğer bir torbadan ibarettir. Kıyı ta-
rafında duran torba ekseriyetle az balık 
tuttuğundan, tarafımızdan da kullanıl-
mamıştır. 

İlk defa 1960 da yapılan araştırmaların 
ilk üç ayında eski tuzaklar, yeni tuzak-
lardan daha fazla yılan balığı yakalamış-
lardır. Araştırmanın son iki ayında (Ey-
lül ve Ekim) yeni tuzak ile daha fazla 
balık tutulunca, eski ve yeni tuzaklar ile 
yakalanan balık miktarının toplamıda 
ayrı olmuştur ki bu da yeni tuzakların 
belli bir süreden sonra, eskilere nisbetle 
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daha fazla balık tutup tutmayacakları 
üzerinde şüpheler uyandırmıştır. 

«Polyamid — Telden mâmul yılan ba-
lığı tuzakları suya yerleştirildikten belli 
bir süre sonra Polyamid tuzaklarda gö-
rülen yüksek balık tutma gücü tekrar 
düşmekte midir?» 

Bu hususu tespit etmek için 1980 sene-
sinde yapılan araştırmalar 1967 Mayıs» 
Kasım aylarında PLÖN gölünde tekrar-
landı. Bu araştırmada 12 senelik, 1 sene-
lik ve yepyeni bir KOSSACK kullanıldı. 
Başlangıçta avcılığı yavaşlatan süreyi a-
zaltmak için, yeni KOSSACK tecrübeler-
den 18 gün evvel gölün içine konuldu. 

Kullanılan KOSSACK'lar «ŞEKİL: 1» 
dekinden daha değişiktiler. Yan torbalar 
TL 120 X 9, ana torba ise TD 210 X 12 
Nylon-Ağ ipliği ile kuvvetlendirilmişti. 
Böylece, araştırmalarda kullanılan 0.45 
mm kalınlıktaki Polyamid-Telden mâmul 
torbalar, suyun içinden çıkarılırken bü-
yük turna balıklarının çırpınması ile ağın 
kopması önlenmişti!'. 

KOSSACK'lar haftada bir kere kontrol 
edilip, mahalli tesirleri ortadan kaldır-
mak için her iki haftada bir tuzakların 
yerleri değiştirilmiştir. 

Tecrübe sonunda 1987, Mayıs-Kasım 
sezonunda tutulan yılan balığı miktarı 
şöyle idi: 

160 

120 

80 

40 

Şekil: 2 
Eski ve yeni tuzaklarda tutulan yılan 
balığı miktarı (tane olarak) 

Yeni tuzaklar 
1 Senelik tuzaklar 

Ü İ İ İ 12 Senelik tuzaklar 

Tane miktarına bakarsak yeni tuzak-
ların 12 senelik tuzaklara nispetle 3 misli 
daha fazla (% 175), 1 senelik tuzaklara 
nazaran da iki misli daha fazla (% 77) 
yılan balığı yakaladığı görülür. (Netice-
de ikinci sene kullanılan yılan balığı tu-
zaklarının eski tuzaklara nispetle iki mis-
li daha fazla (% 81) ylıan balığı tuttuğu 
ortaya çıkmaktadır.) 

Toplam ağırlığa göz atarsak, 

Y I L A N B A L I Ğ I 

KOSSACK 

Yeni 
1 Senelik 

12 Senelik 

MİKTAR «tane olarak» MİKTAR «toplam ağırlık» AĞIRLIK 

125 
78 
44 

kg. 
105,3 kg 

66,6 kg 
32,5 kg 

«tane olarak» 
8429 
8539 
7389 

*> 

foyıs Cy/</'' tos/sn 

Eski 

WoT/ran re/n<»ut Ağuj/ûj 
S e k i l . 3 

ve yeni tuzaklarla tutulan aylık yılan balığı miktarı (kg) 
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Yeni yılan balığı tuzağının, 1 senelik 
tuzaktan % 43 nispetinde, 12 senelik tu-
zaktan iss 3 misli daha fazla yılan balığı 
tuttuğunu görürüz. Bir senelik tuzak, 12 
senelik tuzağa nispetle iki misli daha faz-
la (% 110) yılan balığı yakalamıştır. (12 
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10 i l i 
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T u t u l a n y ı l an ba l ık la r ın ın top lam ağır l ığı (Kg) 

senelik KOSSACK ile yalnız Ekim ayında 
1 senelik ve yeni tuzağa nispetle daha faz-
la yılan balığı tutulmuştur. Diğer aylar-
da ise, yeni ve bir senelik KOSSACK, 12 
senelikten daima epeyce fazla yılan balığı 

zaklardan daha fazla yılan balığı yakala-
mağa başladılar. 

ŞEKÎL: 5'te görüldüğü gibi yakalanan 
yılan balıklarının ortalama ağırlığında 
belli bir fark yoktur. 

Bütün bu yazılanlardan sonra Polya-
mid — Telden mâmul eski tuzakların ye-
nilerinden daha az miktarda yılan balığı 
tutacakları neticesine varılır. 

Polyamid — Telden yapılma, çok eski-
miş ağlar, şeffaflığını kaybederek süt 
rengini almaktadır. Zamanla daha da 
sertleştikleri görülmüştür. Bu sebebler-
den dolayı balıkçılar böyle ağları kullan-
mamaktadırlar. 

Sekil; 5 
Y ı lan balıklarının ortalama ağırlığı 

yakalamıştır.) Yeni yılan balığı tuzakla-
rı, tecrübelerin başlamasından 18 gün ev-
vel göle konuldukları halde ancak Tem-
muz ayından itibaren 1 ve 12 senelik tu-

Şekil: 6 

0 45 nım.lık. Polyamid Tel, 45 misli büyütülmüş 
şekilde. 

Solda: 13 sene kullanılmış, siH renkli, 
Sağda ise yeııi ve şeffaf. 

ŞEKİL: 6 da 13 cü av sezonunda kul-
lanılan KOSSACK ile yeni Polyamid — 
Tel KOSSACK'tan kesilen parçaların 45 
misli büyütülmüş vaziyeti görülmektedir. 
İki Polyamid — Tel arasındaki fark açık-
ça gözükmektedir. 

Yeni Polyamid — Tel şeffaf ve beyaz, 
eskisi ise, yıpranmaya delalet eder küçük 
yarıkları göstermektedir. Eski Polyamid 
— Tel parçası ayrıca şeffaflığını kaybet-
miş olup süt rengindedir. 

Eski ve yeni Polyamid — Tel parçaları-
nın yumuşaklığını araştırmalar sonunda 
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tespit edilerek aşağıdaki neticeler elde 
edilmiştir. 

SENE SERTLİK 
O 80 (Kullanılmamış) 

13 150 

Görüldüğü gibi tuzak yapımında kulla-
nılan Polyamid — Tel şeffaflık ve sertlik 
yönünden de epeyce farklıdır. 

Buna benzer kalın teldeki değişmelerin 
Polyamid — Telden yapılmış yılan balığı 
tuzaklarındaki av gücünün düşüşüne se-
beb olduğu tahmin edilebilir. 

Yeni Polyamid — Telden mamul yılan 
balığı tuzakları diğer materyalden yapıl-
ma tuzaklar gibi balık tutuncaya kadar 
bir kaç aylık bir alıştırma devresinden 
sonra zaman geçtikçe daha fazla balık 

tutarak eski Polyamid — Tel tuzaklardan 
üstün bir duruma geçerler. 

Sert olan Polyamid — Tel tuzakların 
ağ gözleri kolayca kopup, zor temizlendik-
lerine göre balıkçılık yapan tesisler böyle 
eskimiş Polyamid — Tel tuzakları kullan-
mayı terk etmişlerdir. 

Türkiye tatlı sularında bu hususlar ü-
zerinde pek araştırmalar yapılmamış ol-
masına rağmen tatlı su balıkçılığımızda 
kulanılan sentetik elyaftan yapılma av a-
raçlarının eskimeleri yüzünden daha az 
balık tutacakları kuvvetle tahmin edile-
bilir. 

Bu konu ile ilgili araştırmalar yazar ta-
rafından ilk fırsatta Türkiye tatlı sula-
rında yapılacaktır. 

ET ve BALIK KURUMU'nun 
SOĞUK DEPOLARİ 

Halkımızın Hizmetindedir. 

EBK 1971/4 
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Türkiye gölleri 
ve akarsuları 

Şeref KARAPINAR 
Emekli Koramiral 

KISIM: V 

HOTAMIŞ gölü: 
İli: Konya 
Alanı: Ufak 

izahat: Suyu tatlıdır. Denizden yük-
sekliği 1000 metre kadardır. Süleyman 
gölünden bir kaç kilometre mesafede ise-
de irtibatı yoktur. Buna mukabil Beyşe-
hir ve Suğla gölü ile suni bir kanal vası-
tasıyle irtibat halindedir. Umumiyetle su-
lamadan dönen sular ile beslenmektedir. 
Kış aylarında yekpare bir su sathına ma-
lik olmakla beraber yaz aylarında yer 
yer ufak bölgeler halinde ve birbiriyle ba-
taklıklarla birleşmiş sular şeklinde kalır. 
Sığdır ve en derin yeri 3 metre kadardır. 
Göl hemen tamamen sazlık ve kamışlık-
larla kaplıdır. Suyun rengi zeytûni ve ol-
dukça berraktır. Oksijeni kâfi miktarda 
mevcuttur. Su harareti gölün yüksek râ-
kımına rağmen fazladır ve 13 derece sant-
gradı bulur. Gölde plankton yoktur. Su-
larının sıcaklığına ve sığlığına rağmen 
Sazan gölleri arasında en fena durumda 
olanıdır. Fakat yinede Gölde ticâri kıy-
meti olan balık Sazandır. Nadir olarak 15 
kiloluk sazanlar da avlanır. 

Göldeki balıklar: 
Sazan: Cyprinus carpio, Leucircus 

cephalus, Aplıanius burduricus. 

HOYRAN gölü: 
ili: İsparta 
Alanı: 187 Km. kare 
İzahat: EĞRİDÎR gölünün Keltepe -

Akkeçili boğazı ile iki havzaya ayrılma-
sından meydana gelmiş bir kısmıdır. Bo-
ğazın kuzeyinde kalır. Suları tatlıdır. De-
nizden 924 metre yüksekliktedir. EĞRİ-

DİR gölünün suİarıyle birlikte sularını 
daha güneydeki KOVADA gölü üzerin-
den Aksu yolu ile Akdenize Antalya kör-
fezine boşaltır. 

Göldeki balıklar: 
EĞRİDİR gölündeki balıklarla aynı-

dır. 

IŞIKLI gölü: 
İli: Afyon 
Alanı: Ufak 
Göldeki balıklar: 
Yosun balığı: Aphanius chantrei, 

Cyprinus carpia, Esox lucius. 

EĞMİR gölü: 
İli: Ankara 
Alanı: Ufak 

İZNİK gölü: 
İli: Bursa 
Alanı: 308 Km. kare 
İzahat: Gemlik ilçesinin doğusunda-

dır. Türkiye'nin 5. inci büyük gölüdür. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 80 metre-
dir. En derin yeri 71 metredir. Fazla su-
ları batı ucundan çıkan Karsak suyu a-
dındaki bir ayakla Gemlik körfezine a-
kar. Suları tatlıdır. Bir az sert olduğun-
dan içinde az miktarda soda bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Sularının rengi ye-
şil ve berraktır. Oksijeni boldur. Derin 
olduğundan bitki ve sazlıkları azdır. Plank 
tonları boldur. Bu vasıflarıyle balıkçılık 
bakımından en iyi göllerimizdendir. An-
cak balıkçılık gölün sahil bölgelerine in-
hisar etmektedir. 

Göldeki balıklar: 
Levgit (Akbalık): Rutilus frisii 
İlik (tatlısu kolyozu): Chalcalburnus 

chalcoides 
Dikenli balık: Gasterosteus aculeatus 
Karabalık (Eğrez): Vimba vimba 
Gördek: Rhodeus amarus 
Kızılgöz: Rutilus rutilus 
Sazan: Cyprinus carpio 
Yayın: Silurus glanis 

KAKAROT gölü: 
İli: Adana 
Alanı: 18 Km. kare 
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İzahat: Seyhan, Ceyhan nehirlerinin 
mansabmdaki delta göllerindendir. 

KARABOĞAZ gölü: 
İli: Samsun 
Alanı: Ufak 
İzahat: Kızılırmak mansabmdaki del-

ta göllerindendir. Zaman zaman denizle 
irtibatı olduğundan suları acıdır. 

KARAGÜL: 
İli: Bursa 
Alam: Ufak 
İzahat: Uludağdaki buzul göllerin-

dendir. 

KARAGÖL: 
İli: Ankara 
Alanı: Ufak 
İzahat: Aydos yaylası civarında Çu-

buk ilçesi sınırları içinde küçük bir göl-
dür. Suları tatlı ve derindir. Çevresinde-
ki güzel korular ve kaynak sularıyle, yük-
sek rakımı ile turistik kıymet taşımakta-
dır. Gölde ticari kıymeti olmayan ufak 
balıklar vardır. 

KARAGÖL: 
İli: Antalya 
Alanı: 24 Km. kare 

KARAMIK gölü: 
İli: Afyon 
Alanı: Ufak 

KABATAŞ gölü: 
İli: Adana 
Alanı: Ufak 
İzahat: Bir dere ile beslenmekte olan 

bu gölün ayrıca bir kanalla denizle irti-
batı vardır. Vaktiyle tatlısu nisbeti fazla 
iken gölü besleyen dere suyunun pamuk 
tarlalarına çevrilmesi ve bundan başka 
denize giden kanalın kısmen dolması ne-
ticesinde fazla tebahhurât yüzünden tuz 
kesafeti artmış ve göl suyu tuzlulaşmış-
tır. Bu yüzden Gölde avlanan balıklar u-
mumiyetle deniz balıklarıdır. Bilhassa 
beslenmek için göle giren ve yumurtlama 
zamanı denize çıkan kefal türleriyle, lev-
rek, çipura gibi makbul balıklar avlan-

• makta kefal yumurtalarından meşhur ba-
lık yumurtası istihsal edilmektedir. 

KARATAŞ gölü: 
İli: Burdur 
Alam: Ufak 

KARTAL gölü: 
İli: Burdur 
Alanı: Ufak 

KESTEL gölü: 
İli: Burdur 
Alanı: 42 Km. kare « 

KIZILCAGÖL: 
İli: Sakarya 
Alanı: Ufak 

KIZÖREN Obruğu: 
İli: Konya 
Alanı: Ufak 

KİLİMLİ gölü: 
İli: Bursa 
Alanı: Ufak 
İzahat: Uludağdaki buzul göllerin-

dendir. 
KİMYOS OVASI gölü: 

İli: Konya 
Alanı: 18 Km. kare 
İzahat: Geçici göllerdendir. 

KOCAGÖL: 
İli: Samsun 
Alanı: Ufak 
İzahat: Yeşilırmak mansabmdaki del-

ta gölerindendir. Denizle irtibatı olduğun-
dan suları acıdır. 

KOVADA gölü: 
İli: İsparta 
Alanı: 12 Km. kare 
İzahat: EĞRİDİR gölünün güneyin-

dedir. Suları tatlıdır. Eğridir gölü sula-
rını bir ayakla KOVADA gölüne boşaltır. 
Buradan da Kovada suyu adındaki bir a-
yakla Aksuya dökülür. Gölde yaşayan ba-
lıklar EĞRİDİR gölündeki balıklarla ay-
nıdır. 

KÖPEK gölü: 
İli: Konya 
Alanı: Ufak 

KÖYCEĞİZ gölü: 
İli: Muğla 
Alanı: 52 Km. kare 
İzahat: Bu göl Jeolojik devirlerde de-

nizin bir koyunu teşkil etmekte iken dal-
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galamı husule getirdiği barajlarla göl 
haline gelmiştir. Hâlen 10 kilometre u-
zunluğundaki bir ayakla denizle irtibat 
halindedir. Derinliği en fazla 20 metre 
kadardır. Göl küçük tatlısu derecikleriyle 
beslenmektedir. Bu tatlısular gölün ve ka-
nalın sathından denize akmakta buna mu-
kabil 2,5 metre derinlikten itibaren deniz-
den göle doğru deniz suyu akmaktadır. 
Bu yüzden kanalın denize yakın kısım-
larında tuz kesafeti fazlalaşmıştır. Ka-
nalın ağzına yakın bir yan kanal ile esas 
kanala bağlı olan küçük bir göl daha var-
dır. Bu küçük göl hemen tamamiyle de-
niz suyu ihtiva etmektedir. Büyük gölün 
10 metreden aşağı derinliklerinde ise üç-
te bir nisbetinde deniz suyu vardır. Böy-
lece gölden denize akan tatlı su satıh a-
kmtısı ile denizden göle akan deniz su-
yundan müteşekkil dip akıntısı göl ile de-
niz arasında devamlı olarak bir su mü-
badelesi yapmaktadır. Her iki gölün de 
dip kısımlarında oksijen yoktur. Bu se-
beple balıklar gölün pek dar olan pelaj-
yal bölgelerinde veya sahilin sığ kısımla-
rında yaşayabilmektedirler. Son senelerde 
kanal ağzı kum ile tıkanmağa başladığın-
dan esas avını deniz balıklarını teşkil e-
den gölde balıkçılık azalmıştı. 

Göldeki balıklar: 
Sazan: Cyprimus carpio 
Akbalık: Leuciscus cephalus 
Avrita (Haskefal): Mugil cephalus 
Mavri (Sivriburun): Mugil çkolo 
Yılan balığı: Auguilla anguilla 

KULAK gölü: 
İli: Adana 
Alanı: Ufak 

İzahat: Seyhan nehriyle Berdan çayı-
nın karıştığı mansap kısmındaki delta 
göllerindendir. Denizle irtibatı olduğun-
dan suları acıdır. 

Göldeki balıklar: 
Yılan: Anguilla anguilla 
Sazan: Cyprinus carpio 
Kefal: Deniz balıkları 

KURBAĞA gölü: 
İli: Niğde 
Alanı: 21 Km. kare 

(Devam edecek) 

X pıÇC i "7 

Dünyanın 
G« I p 

Yaratıkları 

İbrahim BİLGE 

Eskiler, denizlerde yaşayan canlıla-
rın, karada yaşayanlardan daima bir faz-
la olduğunu söylerlerdi. Bilimsel imkân-
ların çok kıt olduğu bir zamanda yaşa-
yan cetlerimizi, bu hükme vardıran temel 
sebepleri neye istinat ettirdiklerini bile-
meyiz. 

Amma şurası muhakkaktır tki bu-
gün, müspet ilim ve bilimsel araştırma 
imkânlarının verdiği kolaylıklarla sessiz 
dünyada varılan sonuçlar akıllara dur-
gunluk vermektedir. 

Dünyamızın anakaralarını çevrele-
yen Okyanuslarla bir çok içsularda var-
lıkları ve yaşantıları tespit edilen su ü-
rünlerinin çokluğu, çeşitliliği, şekillerinin 
ve yaşantılarının acaipliği bugünün ilim 
adamlarını hayrete düşürmekte, eski in-
sanların yukarıdaki kanaatlerine hürmet 
hissi duyurmaktadır. 

Tabiat dediğimiz ulu varlık, tüm âle-
mi yaradan büyük kudret, bütün canlıla-
rı kendilerine göre bir takım silâhlarla 
donatmış, vücut yapılarını, iç ve dış or-
ganlarını bulundukları çevreye göre oluş-
turmuştur. 

Karalarda yaşayan bir çok hayvan-
lar bilim önünde açık seçik tanınırken 
denizlerde ve içsularda yaşayan canlılar-
daki acayip gelişmeler yeni yeni öğrenil-
mektedir. Denizler âleminin derinlikleri-
ne bugün tam olarak nüfuz edilmiş olma-
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makla beraber, sesiz dünyayı tetkik ede-
bilenler öyle yaratık ve bunların yaşantı-
larıyle karşılaşıyorlar ki, insan dimağı, 
tabiatın bu tür yapıcı kudreti karşısında 
kendini unutuyor. 

Gün ışığının nüfuz edemediği derin 
sularda yaşayan balıkların vücutlarından 
ışık saçılışı, gün ışığını ancak alabilen 
yerlerdeki balıkların gözlerinin yuvaların-
dan fırlak oluşları, ağızlarının korkunç 
büyüklüğü, hiç bir yeri görmeyen balık-
ların bir takım radar dalgalarıyle yönle-
rini tayin edişleri, Okyanuslar içinde bi-
rer zerre olan bu mahlûkların kıtalarara-
sı yolculukları nasıl yapabildikleri ne ka-
dar ilginçtir? 

Meksika körfezi çevresinde doğan yı-
lan balıklarının Okyanusları geçerek Manş 
denizinden kuzeye çıkışları, Cebelütta-
rıktan Akdenize girişleri, Kanarya Ada-
larından aşağı sarkarak ta Hind denizle-
rine ulaştıktan sonra olgunluk çağına ge-
lince sırf yavru yapabilmek için aynı yol-
lardan gene Meksika körfezine dönmele-
ri ibret vericidir. 

Denizlerden derelere ve göllere giren 
yılan balıklarının bir gecede, yüksek bir 
tepeyi aşarak denizle hiç ilgisi olmayan 
bir göle taşınmaları, kilometrelerce uzak-
taki rutubeti hissetme kudretlerinin bir 
nişanesi değil midir? 

Şayanı hayret olan diğer bir olay da 
Hind Okyanusundan gelip yavru bir yı-
lan balığının yavrularının Akdenize değil 
de, anasının geldiği yere gene Hind deni-
zine gitmeleridir. 

Yılan balıklarının ölümleri de ente-
resandır. Yakalanma dışında hiç bir suda, 
yaşlanıp ölen bir yılan balığına rastlan-
mamıştır. Ölümünü hisseden bir yılan ba-
lığının her şeyi göze alarak gene Meksi-
ka körfezine dönmesi, ölmek için kendi 
mezarlıklarına giden filleri ne kadar ha-
tırlatır. 

Sessiz dünyada yaşayanların hayat-
larını sürdürüş çabaları, kendilerini düş-
manlarına karşı savunma usulleri, hücum 

sistem ve silâhları da insanları çok dü-
şündürür. 

Balon balığının kendini şişirmek su-
retiyle yaptığı masumane müdafaa ya-
nında kirpi balığının kendini savunma 
şekli ne kadar zekicedir. Brezilyanın A-
mazon nehrindeki prenhaların bir man-
dayı bir dakikada iskelet haline getirme-
leri ne kadar korkunçtur. Sırası gelmiş-
ken Pasifik Okyanusunda yaşayan cerrah 
balıklarından bahsetmek de yerinde ola-
caktır. 

İnsanlar herhangi bir balık türüne 
boşuna isim takmazlar. Bu balığa da cer-
rah balığı denmesindeki hikmet çok ye-
rindedir. Bu familyanın bir çok türleri 
onları tanımayan balıkçılardan bir çoğu-
nun ellerini derin derin hacamat ettiğin-
den dolayı bu ismi almışlardır. 

Cerrah balıklarının kuyruklarnıın 
vücutlarına birleştiği yerdeki iki taraf ta 
gömülü birer bıçakları vardır. Boyları 30 
- 50 santim arasında olan bu bıçaklı ka-
badayılar, Madagaskar, Havay adaları, 
İndo-Avustralya bölgelerinde yaşarlar. En 
sevdikleri besin maddesi, denizlerde bol 
bulunan ve mantarla yosunun birleşme-
sinden meydana gelen alglerdir. Yani cer-
rah balıkları silâhlarına rağmen ot yiyen 
hayvanlardır. 

Bu balıkların bir çoklarında bu bı-
çaklar yuvalarında gizlidir. Tehlike kar-
şısında bir sustalı çakı gibi hemen yuva-
larından fırlarlar. Kıkırdak kıvamındaki 
bıçaklar çok keskindir. Bir köpek balığı-
nın karnını rahatça yırtabilir. Bir kısım-
larında âdeta diken gibi meydandadır. 
Bazı türlerde bıçak ve dikenlerin diplerin-
de bir yere dokununca salgı yapan zehir-
li bezeler vardır. 

Buna benzer bir çok balıkların ilginç 
yaşantılarına bizim deniz ve içsularımız-
da da rastlamak mümkündür. Meselâ Tür-
kiyemizin yüksek rakımlı billûr sularında 
yaşayan alabalıkların bir çok hususiyet-
leri akılları durdurur. 

Alabalıkların çok soğuk suda yaşa-
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maları, yumurtalarını bırakmak için dişi-
li erkekli en ince sulara çıkmak yolunda 
durup dinlenmeden çaba sarf etmeleri, bu-
lundukları küçük su birikintilerinden zıp-
layarak bir iki metre yüksekteki diğer su 
birikintilerine atlamaları, en sert akıntı-
lara karşı yüzüşleri artık ilmen tespit e-
dilmiş birer hakikattir. 

Karada yaşayan hayvanların hemen 
hepsinin birer aile hayatları vardır. Ana 
ve babalar yavrularını uzun zaman bes-
ler, muhafaza eder ve başkalarına karşı 
müdafaa usullerini öğretirler. Denizlerde 
yaşayan yaratıklarda ise bu tür bir aile 
mefhumu yoktur. Yani ana baba balık-
lar, yavrularına hiçbir şey öğretmedikle-
ri gibi dünyaya geldiklerini bile göremez-
ler. 

Buna rağmen bir deniz alabalığı, A-
nasının kendisini bıraktığı bir akarsu-
dan denize indikten sonra yumurtlama 
zamanı gelince katiyen herhangi bir akar-
suya girmez. Ancak doğruca doğduğu su-
ya yönelip oraya yumurtasının bırakır. 
Daha yavru iken denize açılan bir balığın 
doğduğu suyu senelerce sonra bulabilme-
si insanları çok düşündürecek bir olay-
dır. 

Tabiatın balık konusundaki cömertli-
ğini ve akıllara durgunluk veren yaşantı-
larını güzel Anadolumuzdan iki misalle 
sonuçlandıralım. 

Edremit'in Derman kaplıcalarında, 
yazın 38, kış aylarında daha yüksek sı-
caklıktaki suda bazı balıkların rahatça 
yaşadıkları ora balkının ve Derman kap-
lıcalarına gidenlerin görüp bildikleri bir 
gerçektir. 

Sıcak suları toprak seviyesindeki bir 
delikten çıkan banyo havuzlarına ilk gi-
renler, insanların birdenbire giremediği 
bu sularda yüzen balıkların çıkış delikle-
rine doğru kaçıştıklarını hayretle görür-
ler, 

Balıkların deliklerden kaçtıkları su, 
Akçay plajlarına dökülen deredir. Tabiiki 
her dere gibi soğuktur. Soğuk ve sıcak 
arasındaki bu gidiş gelişlerdeki hararet 
değişikliklerini bu balıkların bir anda na-
sıl hallettikleri hayretle karşılanır. 

Buna benzer bir olayın daha ilginç 
bir nümunesi de Sıvasın Kangal kazasın-
daki Balıklı çermikte yaşayan balıklardır. 

Anadoluda çermik deyiminin ılıca 
manâsına geldiği herkesçe malûmdur. 
Kangal kazasına araba ile 10 dakika me-
safedeki bu balıklı çermiğin balıkları iri-
ce hamsi kadardır. Lâcivert-siyah arası 
koyu renktedirler. 

Ora halkı arasında bu balıkların has-
talara şifa sağladıkları yaygındır. Edre-
mitteki balıkların aksine bu ılıcanın ba-
lıkları insanlardan hiç kaçmazlar. Ilıcaya 
girenlerin evvelâ nasırlarına hücum ede-
rek didiklemeye başlarlar. Eğer banyoya 
girenlerin vücutlarında isilik kızartıları, 
küçük sivilce ve yaralar varsa balıkların 
sevincine diyecek yoktur. Yaralara bir 
hücumdur başlar. Üşüşerek bu yaraları o 
kadar gagalarlar ki şifa umup suya gi-
renlerin en dayanıklıları bile bir garip 
olup balıkları kovmak zorunda kalırlar. 

Fakat balıklardan kurtulmaya imkân 
yoktur. Bir dakika sonra tekrar hücum 
başlar ve bu böyle devam eder gider. Bu 
ılıcanın suları da 30 ile 38 derece sıcak-
lıkta değişmektedir. Canlı tutulup kendi 
sıcak suyu ile bir kavanoza konan balık-
lar su soğuduktan sonra ölürler. 

Sessiz dünyanın garipliklerini say-
makla bitiremeyiz. Denizler âlemi amatö-
ründen bilginine kadar herkesi çok derin 
düşüncelere sevkeden öyle bir âlemdir ki 
insanı kendinden geçirir. 

İnsanların tabiat dedikleri ulu kud-
ret nelere kadir değil ki... 
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1 Kiicük Ansiklopedi L 
8 r 8 
üOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf 

BARBUS, (Devamı) 

Ülkemizde; Menderes, Gediz, Fırat, 
Dicle, Seyhan, Ceyhan, Porsuk, Kara-
su Batman suyunda ve büyük, küçük 
akarsularımızda; Abant, Beyşehir A-
mik ve Emir göllerimizde yaşar, tzmir, 
Antalya, Eskişehir, Elâzığ, Bitlis, Şı-
tak, Malatya, Manisa civarındaki su-
larda bulunur. 

Bu balığa yaşadığı yerlerde ayrıca 
BIYIKLI BALIK, KARAKEÇİ, HAS-
BALIK, GÜMÜŞ, SARIBALIK, KER-
SÎN, ve MAYA gibi isimlerde verilir. 

BAKALYARO (Gadus merlangus), 
Gadidae familyasından olup mutedil ve 
oldukça soğuk denizlerin 200 - 300 m. 
derinliklerinde yaşarlar. Vücudunda 
sikloit pullar bulunur. Sırtında üç sırt 
(Dorsal) yüzgeçi olup Birinçi Dorsal 
yüzgeçte 13-17; ikinci Dorsal yüzgeç-
te 20-23 radius vardır. İki Anal Yüz-
geçin birincisinde 33-35; ikincisinde 22 
- 24 radius vardır. Karm (Ventral) 
yüzgeçleri, Göğüs (Paktoral) yüzgeç-
lerden biraz öndedir. Kuyruk yüzgeç-
leri hafif oyuktur. Başı uzuncanadır. 
Üst çenesi alt çenesinden biraz uzun-
dur. Gözler büyüktür. Boyları 45 san-
timetreye kadar olur. 

Baş ve sırt tarafları Boz-mavi, Kar-
nı gümüşî beyaz renktedir. Göğüs yüz-
geçlerinin kaidesinde yuvarlak siyah 
bir leke mevcuttur. 

Şekil: 6 Bakalyaro B. 

Karnivor olan bu balıklar gündüzü 
derinlerde geçirir, geceleri de beslen-
mek üzere satha yaklaşırlar. Buralar-
da Uskumru, Sardalya, hamsi gibi ba-
lıkları avlıyarak beslenirler. 

Yumurtlama devreleri Kasım'dan 
Mayıs'a kadardır. Yumurtalar pelajik 
olup su sathına yakın tabakalara bıra-
kılır. Çapları 0,5 — 1,2 mm. dir. Ku-
luçka müddeti ise 5-8 gündür. 

Ülkemizde Karadeniz vs Akdenizde 
bulunur. (Şekil: 6) 

Şekil: 7 Balearica 

BALEARÎCA (Ariosoma balearica), 
Congridae familyasından olup tropik 
ve mutedil denizlerde yaşar. Hayatla-
rının tümünü denizlerde geçirir. An-
cak beslenmek için tatlısu ağızlarına 
yaklaşırlarsada tatlısulara girmez. 

Vücudu uzun olup üzerinde pul yok-
tur. Sırt (Dorsal) yüzgeçi, Göğüs (Pak-
toral) yüzgeçinin kaidesi hizasından 
başlar. Göğüs yüzgeçte radius 10 ade-
di geçmez. Ağız yarığı uzantısı gözü-
nün merkezi hizasına kadar uzanmaz. 
Bu özellikleri ile diğer türlerinden ay-
rılır. Boyları 50 santimetreye kadar-
dır. 

(Devamı Var) 
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ŞEKERBANK Okulsuz köylere okullar yaptırmakta 

önder olan tek banka 

ŞEKERBANK dağıtacağı ikramiye miktarlarında hiç 

indirim yapmadan, sadece yılbaşlarında dağıtılmakta olan 

kalem, defter v.s. gibi mudilerince büyük bir değeri 

olmayan hediyelerden yaptığı tasarruflarla okullar yap-

tırmaktadır. 

Sizde tasarruflarınızı ŞEKERBANK'a yatırmakla hem 

bu hizmete yardım etmiş olur, hem de diğer bütün ban-

kaların sağladığı hak ve hizmetlerden istifade edersiniz. 

<ş> 

ş 
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İÇ HABERLER 

-^j- Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı ile 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arasında imzalanan an-
laşmaya göre teessüs etmiş olan BALIKÇILIĞI G E -
LİŞTİRME PROJE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ile Et ve Balık 
Kurıımıı arasında yapılacak teknik iş birliği konu., 
larını tesbit amacıyla 22. ocak.1971 günü ls tanbul-
da Balıkçılık Müessesi Müdürlüğünde bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu toplantıya D.P.T. adına tar ım ve tarıma 
bağlı sanayi gurubu başkanı A. Kaya Mutlu, Et ve 
Balık K u r u m u adına genel sekreter Necla Köker, 
Balıkçılık Müessesesi Müdürü Orhan Kaıaata , D.P. 
T. Proje Müdürü İ lham Aıtüz katılmışlardır. Ya-
pılan görüşmeler sonucunda işbirliği esaslarını ih-
tiva eden bir protokol tanzim edilmiştir. 

— D.P.T. Balıkçılığı geliştirme proje müdür-
lüğü yetkilileri ile Balıkçılık Müessesesi müdürlü-
ğü arasında 5 .ocak. l971 günü müessesede yapılmış 
olan toplantıda, balıkçılığımızın kalkındırılması ile 
yakından ilgili ve öncelikle ele alınması faydalı gö-
rülen projeler üzerinde görüşülmüştür. Bu arada 
proje müdürlüğünde görevli yabancı uzmanlar ın 
görüş ve tavsiyelerinden yararlanılmıştır . 

-j^- Türkiye balıkçılık endüstrisinin geliştiril-
mesi konularında incelemelerde bulunmak üzere 
Müessese Miiüdrlüğü Gıda Teknoloji Laboratuarı şe-
fi Fehmi Ersan ile proje müdür lüğünde görevli 

F.A.O. uzmanı W.F. Schroedter Şubatın ilk hafta-
sında Trabzon, Giresun, Ünye ve Fatsadaki balık-
çılık merkezlerinde gerekli tetkik ve temaslarda bu-
lunarak, ilerideki çalışmalar için lüzumlu bilgiyi 
toplamışlardır. 

•fa 1971 Araştırma programı gereğince 14.ocak 
— 2 şubat.1971 tarihleri arasında batı ve doğu 
Karadenizde Arar gemisi ile müessesemiz elemanla-
rı taraf ından yapılan trawl araşt ı rmalar ında dip 
balıklarının mevsimsel tezahürü tetkik edilmiştir. 

Bu sefer esnasındada evvelce tesbit edilmiş ol-
duğu gibi, hâkim balık türünün Mezgit olduğu gö-
rülmüştür. İkinci derecede bol miktarda mahmuzlu 
cam göz, sonra vatos ve az miktarda kalkan, bar-
bunya v.s. bulunmuştur . 

•fo 1971 yılı av tatbikat programı uyarınca 
Yunus gemisi batı Karadenizde 15 gün devam eden 
trawl tatbikatında bulunmuştur . Çalışmalar sıra-
sında 1370 Kg. çeşitli dip balıkları yakalanmış ve 
12.441,—Tl. İstanbul Balıkhanesinde satılarak de-
ğerlendirilmiştir. 

Besicilikte kullanılmak üzere Perııdan 1350 
ton balık unu ocak ayı içinde ithal edilmiştir. Ba-
lık unlarının yem sanayii ile ilgili f i rmalara tahsis 
leri yapılarak tevziatına başlanılmıştır. 

^ Müesseseye ait Trabzon Balık Unu ve Ya-
ğı Fabrikası Müdürlüğünce, İşlenmek üzere müs-
tahsilden 1970/Aral ık Ayı içinde Miibaya'a edilen 
ve bedelleri ödenen balık cins ve miktarları ile bu 
balıkların işlenmesi sonucu üretilen un ve yağ mik-
tarları aşağıdadır: 

Balık Cinsi 

Hamsi 
İstavrit 
Yunus 

Mubayaa Miktarı Kg. 

1.046.020 
344.475 

7.681 

Ödenen Bedel Tl. 

364.279,50 
103.342,50 

9.217,20 

Ü R E T İ M M İ K T A R L A R I 

Hamsi ıııııı Kg. 
172.976 
Hamsi Yağı Kg. 
112.677 

İstavrit unu Kg. 
59.390 

İstavrit Yağı Kg. 
24.172 

Yunus Unıı Kg. 
1735 

Yunus yağı Kg. 
2.212 
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Devlet Planlama Teşkilâtı Balıkçılığı Geliştir 
me Özel Fon Projesi Gurubunda , Mr . Werne Fried-
rich S C H R O E D T E R , pazar lama, dağıtım ve tek-
noloji konular ında çalışmak üzere memleketimize 
gelmiştir. Mr . VV. F. Schroedter 18 Mayıs 1920 de 
Berlinde doğmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1938 
- 1941 yılları arasında Berlin İş Ekonomisi Aka-
demisinden diploma almıştır. 1944 — 1945 te 
Viyana Uluslararası Ticaret Akademisinde Eko-
nomi İhtisası yapmıştır. Anadil i Almancadan baş-
ka, ingilizce ve Fransızca bilmektedir. Taze balık 
ve her türlü balık mamuller i işleme dağıtım ve sa-
tış müessesesinin 1950 den beri sahibi bu lunmakta 
idi. 

1968 de F A O taraf ından iki ay için Zambia 'ya 
Kariba Gölü Balıkçılık Araşt ı rma Enstitüsü proje-
si için gönderilen Mr. Schroedter, balık pazar lama 
s:stemini incelemiş, Devlet Enstitülerine ve özel sek-
töre endüstri ve ticaret alanında müşavirlik yap-
mıştır. 

•fo Balıkçılık Müessesesi taraf ından piyasadan 
miibayaa edilip dondurulmuş olarak depoda m u -
hafaza edilen 20 ton Tor ik balığı Yunanis tana ih-
raç edilmiştir. Sevkiyat 2 Şubat 1971 günü kara 
yolundan frigorifik kamyonla yapılmıştır. 

DIŞ HABERLER 
Gelişmekte olan 13 Afr ika üklesinin genç bilim 

adamlar ı Kuzey Batı Af r ikadan başlıyan ve Tem-
muz, Ağustos aylarında devam eden yoğun bir 
deniz çalışmaları kursuna katılmışlardır. 

Bu dördüncü devre balık biolojisi ve oşinogra-
rafisi deniz çalışmaları turu da Sovyet Akademik 
Knipovich araş t ı rma gemisi ile yapılmıştır. Hemen 
hemen bütün Afr ika devletlerinden 19 kişi sefer-
deki etütlere katılmıştır. 

Sefer 29 Temmuzda Daka r (Senegal) dan başlı-
yarak 31 Ağustosta La palmas (Kanarya adaları) 
d a s o n b u l m u ş t u r . Eğitim programı ise, teorik 
ve uygulama sureti ile Balık biolojisi, fiziksel ve 
kimyasal ocenography, plankton, Benthos, hydro-
acoustic konular ile ayrıca balık işleme teknolojisi 
hakkında kısa kurslardan teşekkül etmiştir. 

Detaylı çevre ve balıkçılık etütleri de Kuzey 
Afr ika kıyıları boyunca kara sularının ötesinde ya-
yılmıştır. Bu incelemelerde acoustic aletler ve 
trawl araçları kullanılmış olup çevre sularının f i-
ziksel ve kimyasal karekterleri hakkında detaylar 
toplanmıştır . 

Kurslar , Sovyet hükümetinin işbirliği ile ve U N 
geliştirme (teknik yardım program uyarınca F A O 
ta ra f ından tertiplenmiştir. 

Çevrenin prodüktivitesi, primer ölçüier plankton, 
benthos numuneler i olarak incelenmiştir. 

35 istasyon ve 8 hidrografik seksiyona ayrılmış 
olan etüt alanı 5250 milkareyi kaplamıştır. 800 mil 
boyunca yapılan acoustic incelemelerle balık sürü-
leri izlenmiş ve kaııtitatif analizlerle balık stokları-
n ı n p e r i o d i k n i s b i bolluğu tesbit edilmiştir. Bütün 
kıyılar boyunca görülen (apwelling) in küçük is-
tavrit ve uskumrıi konsantrasyonuna sebep olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Ağustos ve Eylül aylarında bu alanın pelajik 
balık cinsleri için or ta su trawl'iina elverişli oldu-
ğu demersal cinslerin ise son derece fakir olduğu 
anlaşılmıştır. 

Balık Sanayi Yağı İçin Yeni Bir Tüketim Yeri: 

Güney A f r i k a Balıkçılık endüstrisi araşt ırma 
Merkezinin Port land Çimentosu enstitüsü ile müş-
tereken yaptığı araşt ırmalar sonunda balık sanayi 
yağı için yeni bir tüketim yeri bulunmuştur . 

Buna göre, kalıp ve ızgaralı betonarme inşaat-
ta balık yağının olağanüstü «sıvayıcı» özelliğe sa-
hip olduğu meydana çıkarılmıştır. Bir çok f i rma-
nın verdiği nümuneler üzerinde yapılan deneyler, 
balık yağının diğer maddelere göre çok daha üs-
tün şekilde çimento yüzeyi teşkil ettiği tesbit edil-
miştir. Balık yağı, döküm ile kalıp arasındaki ya-
pışma derecesini çok azaltmakta ve onu püri'ıssüz 
olarak terk etmesini sağlamaktadır . 

Sözü geçen raporda belirtildiğine göre, bu de-
neylerde raf ine edilmemiş «ham» balık yağlan kul-
lanılmış, buna rağmen inşaatta «balık kokusu» du-
yulmamıştır . 

Fishing News international 
November 1970 

1969 yılı sn ürünleri rekoltesinde % 16 oranında 
düşme var. 

F A O nun geçici istatistiklerine göre, Dünya su 
ürünleri üretiminde 1969 yılında ilk kez gerileme 
kaydedilmiştir. Bilindiği üzere, Milletler arası teş-
kilâtı 25 yıl önce kuru lmuş ve F A O D ü n y a 
su ürünleri istihsalleri ile meşgul olmaya başlamış-
tır. Bu teşkilâtın Balıkçılık Genel Müdür yard ım-
cısı olan Bay Roy I. Jackson bir Amerikan Balık-
çılık Kurulunun 100 uncü yıl dönümü münasebe-
tiyle yaptığı konuşmada, 1969 yılında bir önceki 
64 milyon tonluk rekoltenin altına düşülmüş oldu-
ğunu açıklamıştır. 1968 deki Dünya Balıkçılık sı-
rası şöyledir: Birinci Peru, Sonra Japonya, Rusya, 
Kızıl Çin, Norveç, Amer ika gelmektedir. 
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1969 yılında ise, uzun süre şampiyonluğu bırak-
mamış olan Peru 10,52 milyon tonluk istihsalden 
8,84 milyon tona düşerek birinciliği kaybetmiştir. 
Böylece hemen hepsi Hamsi olan üret imde % 16 
azalma hasıl olmuştur. Buna karşılık Japonya 'da 
% 5, Rusya 'da % 20 ve Amerika 'da da % 2 ar-
tış olmuştur. 1969 Japon su ürünleri rekoltesi bu 
suretle 9,1 milyon tonluk seviyeye ulaşmış bulu-
nuyor. 

Bu bildiriden anlaşıldığına göre Dünya geııel re-
koltesindeki düşme; Peru 'nun hamsi avlarında kar-
şılaştığı güçlükten doğmuştur. Bunda da geçen yıl-
ki büyük Deprem rol oynamıştır . 

Algemeine Fischerei Zeitung 
Decembre 1970 

İ ran Dünyanın En Büyük Karides Gemilerinden 
Birine Sahip Oluyor 

îraıı Silat Janoub Firması , Japonya 'dan sekiz ya-
şındaki bir torik fabr ika gemisi satın alarak Japon 
tersanesinde tadil ett irmektedir. Arvand adı verilen 

1İ0 metre boyundaki bu gemi karides fabrika tek-
nesi olarak hizmete girmektedir. 

î r an körfezinin gölgede 45 C derecelik iklimin-
de or ta lama 34 C ısıda bulunan deniz suyuna göre 
çift seviyeli yeni fr igoriafik sisteme uygun olarak 
tadil edilmektedir. 

Av gemilerinden Arvand 'm güvertesine alınacak 
karidesler oluklarla aşağıdaki yıkama tanklarına 
sevk edilecekler, burada 7 C derecelik suyla yıka-
nıp 5 1" ton / saa t konveyyörlerle otomatik selek-
törlere verilecektir. Bundan sonra başları a lman 
deniz ürünü — 20 C da donmuş olarak muhafaza 
odalar ına alınacaktır . D o n d u r m a tünellerinin kapa-
sitesi 60 ton/güı ı dür. Geminin her yanı soğuk ve 
sıcak hava tertibatı ile donatılmış olup 45 C dış 
ısıda 25 C ve 0 C dış ısıda 22 C. a ayarlanabil-
mektedir. Odalar ın rutubeti de % 50 ye indirile-
bilmektedir. Geminin işleme yerlerindeki zemin, 
masalar, konveyyörler, tanklar vs. paslanmaz çelik-
dendir. Gemi 5800 beygir gücü tahrik motoruna 
sahiptir. 

Fishing News International 

M.W.M. (Halk dili ile Marşal) deniz motorlarına ait yedek • 
parçaların satışına Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Müessesesi Müdür- + 
lüğünde devam edilmektedir. • 

• 
isteklilerin E t ve Balık Kurumu Balıkçılık Müessesesi Müdür- + 

îtiğii, Beşiktaş, İstanbul adresine müracaatları rica olunur. • 

ET VE BALIK KURUMU • 
BALIKÇILIK MÜESSESESİ • 

MÜDÜRLÜĞÜ î 
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TELEKS : 59 
TELGRAF : ETBALIK 
TELEFON : 24 3100 

A N K A R A 

191 
ETBALiK BEŞİKTAŞ 

46 30 50 - 47 51 98 
İ S T A N B U L 

ET VE BALIK KURUMU, YURT ÎÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARA 
TAZE VE DONMUŞ ET, DERİ, BAĞIRSAK, ET YAĞLARI, ET MA-
MULLERİ, DİĞER HAYVANİ ÜRÜNLER İLE BALIK, BALIKUNU 
VE BALIK YAĞI ARZETMEKTEDİR. AYRICA FRİGORİFİK NAK-
LİYE GEMİLERİNİ İÇ VE DIŞ SEFERLER İÇİN KİRAYA VERMEK-
TEDİR. ET VE DİĞER ÜRÜNLER İÇİN ANKARA: BALIK, BALIK-
UNU, BALIKYAĞI VE GEMİLER İÇİN İSTANBUL ADRESİNE MÜ-
RACAAT EDİLMELİDİR. 

ET VE BALIK KURUMU OFFERS FRESH AND FROZEN MEAT, 
HIDES AND SKINS, SHEEP AND BEEF CASINGS, FATS, MEAT 
PRODUCTS AND OTHER ANIMAL BY PRODUCTS; ALSO FISH, 
FISH MEAL AND FISH OIL, TO THE DOMESTIC AND FOREIGN 
MARKETS, IN ADDITION REFRİGİRATED VESSELS ARE CHAR-
TERED FOR CARRYING CARGO TO TURKISH AND FOREIGN 
PORTS FOR MEAT AND OTHER PRODUCTS. PLEASE CONTACT 
OUR ANKARA HEAD OFFICE, FOR FISH, FISH MEAL, FISH OIL 
AND VESSELS OUR ISTANBUL ADDRESS MUST BE CONTACTED. 

L'OFFICE DE LA VIANDE ET DU POISSON OFFRE AUX MARCHES 
INTERIEUR ET EXTERIEUR DE LA VIANDE FRAICHE ET 
CONGELEE, DU CUIR, DES BOYAUX, DE LA GRAISSE D'ORIGINE 
ANIMALE, DES PRODUITS CARNES, ET D,AUTRES PRODUITS, DU 
POISSON, DE LA FARINE ET DE L'HUILE DE POISSON. EN OUTRE 
L'OFFICE FRETE SES BATEAUX FRIGORIFIQUES POUR LE 
TRANSPORT DE LA VIANDE ET D'AUTRES PRODUITS ENTRE 
LES PORTS TURCS ET ETRANGERS. POUR LA VIANDE ET LES 
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE PRIERE DE S'ADRES-
SER A NOTRE BUREAU CENTRAL, A ANKARA POUR LE 
POISSON, LA FARINE ET L'HUILE DE POISSON, LES BATEAUX 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC NOTRE ADRESSE D'ÎSTANBUL. 
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