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Balık ve Deniz Mahsullerinin 
Dondurma ve Donmuş Muhafazasında 
Dikkat Nazara Alınması Lâzım Gelen 
Faktörler __ x _ 

Balıklar dondurulup da uzun müddet muha-
fazada-bırakıldıktan sonra çözülüp muayeneleri ya-
pıldığında: 

Bazı değişikliklerin meydana geldiği, bu deği-
şikliklerin de onları donmuş balıklardan ayırdığı 
görülür. Donduktan sonra çözülmüş balık etleri iki 
kısım gösterirler, (tki kısımda mütalâa edilirler): Bi-
risi; halihazırda adalenin katı olan kısmı, diğeri de 
adalelerden ayrılıp da damlama özelliği gösteren ve 
tekrar adaleler tarafından emilme özelliği olmayan 
sıvı kısmıdır. Çözülmüş balıklarda adale yapı ga-
yet yumuşaktır ve anılan sıvı hafif bir tazyik tat-
bik edildiği zaman adaleden ayrılabilir, adalenin 
sathı rutubet kaybı ile belki kuru hale gelebilir, 
satıhta, renkte bazı yollarla değişebilir, pişirildik-
ten sonra kendine has lezzette kaybolma veya tabiî 
aromada azalma görülür ve böylece pişmiş balık 
kaba ve lifi gözükebilir. Donmuş balıklardaki şart-
ların normalden ayrılmasiyle meydana gelen bu 
değişikliklerin dondurma ameliyesinden ileri geldiği 
söylenebilir. Hakikatte bütün bu değişikliklerin se-
bebi, balıkların dondurulmasından değil, daha ziya-
de dondurmayı takip eden sürede donmuş muha-
fazasından ileri gelir. Eğer balıklar sür'atli don-
durulur, sonra çabucak çözülüp muayene edilir ise, 
çok az bir değişiklik kaydedilebilir ve bu değişik-
likler çok ufak tabiattadır. Böylece sür'atle don-
durulmuş ve hemen sonra çözülmüş balıklar çok az 
bir damlama ve adalelerinde hiç donmamış balık-
lara nazaran çok hafif bir yumuşama görülür, dik-
katli bir incelemede adalede bal peteği manzara-
sında teşekkül eden buz kristallerinin yerleştiği boş-
luklar olduğu görüliu-. Bu durum geniş balıkların 
yavaş donma şartlarında bulundurulması ile teşek-
kül eder, ayrıca yüksek hava cereyanının mevcut 
olduğu dondurma tünellerinde eğer balıkların satıh-
larında koruyucu kaplama yapılmamış ise, yüzey-
sel kuruma teşekkül eder. 

Uygun şartlarla dondurulmuş ve hemen çözül-
müş balıkları normal bir insan donmuş balıklar-
dan hiçbir şekilde ayıramaz. İyi bir eksper dahi 
dondurulup, çözülmüş balıklardan pişirilmiş olanla-
rı hiç dondurulmadan pişirilmiş balıklardan ayıra-

Alımet UZUNKUŞAK 
F..B.K. Zeytinburnu Et Kombinası 

Müdürü 

«ıaz. Dondurma ile balıklarda meydana gelcıı de-
ğişiklikler pek küçüktür. 

Balıkların dondurulmasında; su ve diğer kim-
yasal maddelerin donma dereceleri gibi, tayin edil-
miş bir donma dereceleri yoktur.. Balıkların için-
deki suyun büyük bir kısmı 18 F ° (OC° ) de donar 
ise de (OF 0 ) (—18 C ° ) de dahi donmayan su mik-
tarı bulunabilir. 

Aşağıdaki cetvel, balıklardaki suyun donma 
miktarlarını göstermektedir. 

BALIK ETİNDEKİ 
DERECE DONAN SU M İ K T A R I 

F ° C ° % 

30,3 0.56 
30 —1.11 
28 — 2 . 2 2 
26 —3.33 
24 —4.44 
22 —5.56 
18 —7.78 

Derece (30.3 F ° (0.56 C ° ) ye düştüğü zaman 
balıklar donmaya başlar, donma balıkların sathın-
da başlar, içeriye doğru ilerler. Balıkların iç kıs-
mı en son donan kısmıdır. Bir ısı ölçerin elektıod-
ları balığın dış kısmı ile derin kısmına yerleştiri-
lir ise, merkez kısmının donması için geçen za-
manın satıh kısımlarının donması için geçen za-
mandan çok daha uzun olduğu tesbit edilir. Bunun 
sebebi de, haliyle soğuk olan ortamın direkt ola-
rak balığın sathı ile temasta olmasıdır. Böylece 

O 
32 
61 
76 
83 
86 
89 



balığın sathında donmaya başlayan hücrelerden don-
ma yavaş yavaş merkeze doğrıı ilerler, bu da bize 
dış kısımlar donana kadar merkezde bir donma 
olmadığını gösterir. Balığın merkzeinin donması için 
dondurma zamanı uzatılır, bu hıısus balık dondur, 
ıııa tünellerinde dikkat nazarına alınır, 

DONMADAN DOLAYI BALIK DOKU YAPISI 
DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TEORİLER 

Uzun zamandan beri yavaş dondurmada balık-
ların dokularında donmamış balıklara nazaran mey-
dana gelen değişikliklerin siir'atli dondurmada do-
kularda meydana gelen değişikliklere nazaran daha 
fazla olduğu bilinmektedir. Böylece, yavaş donan 
balıkların dokularında çözülme sırasında teşekkül 
eden sıvı sür'atli donan balıkların dokularında çö-
zülme sırasında teşekkül eden sıvıdan daha fazla-
dır. 

Yavaş donan balıkların adaleleri arasında te-
şekkül eden buz kristalleri sür'atli donmuş balıkla-
rın adaleleri arasında teşekkül eden buz kristalle-
rinden daha büyüktür. Donma ile alâkalı değişik-
liklerin oluşumlarını izah eden birçok teoriler mev-
cuttur. 

REUTER'İN TEORİSİ : 

En eski ve halen de en iyi anlaşılabilen teo-
ridir. Donma nisbetierinin dokular üzerindeki et-
kileri, tecrübeleri, 1916 yılında REUTER tarafın-
dan izlenmiştir. REUTER'iıı çalışmaları N U T T A L 

ve G A R D N E R tarafından 1917 yılında şöyle özet-
lenmiştir: 

Çok siir'atli dondurma adale albümü içinde-
ki suyu görülmeyecek kadar moleküller şeklinde 
küçiik parçalar olarak dondurur, daha az siir'atli 
dondurmada birçok sayıda sıvıdan teşekkül eden sü-
tunlar adale lifleri içinde teşekkül eder. 

Eğer zaman müsait olursa bunların erimesiy-
le bir tek buz kristali tevekkül eder. Eğer don-
ma yavaş olursa, sıvı sarkoleıııma denen zarı yır-
tarak bağ doku içine sızar ve böylece geniş boş-
luklar teşekkülüne sebep olur ki, bunlarda buz ile 
doldurulmuş olur. 

REUTER, siir'atli ve yavaş dondurma şartla-
rındaki farkların öncelikle kolloidlerin farklı olma-
sı dolayısiyle dondurma derecelerinin muhtelif nis-
betlerde donma noktalarının altına inmesinin lâzım 
geldiğine inanmaktaydı. 

Şekil 1 de görüldüğü üzere, kritik bölgeden sür'-
atle geçen balıklar, kolloid yapılarında, az değişikli-
ğe uğrar, böyle balıklar çözüldüğü takdirde bu ba-
lıkların durumları hiç dondurulmamış balıkların du-
rumlarına, ayni kritik donma bölgesinden yavaş ge-
çen balıklardan daha çok benzer. 

HÜCRELERİN DELİNME TEORİSİ : 

REUTER'iıı 1916'da çalışmalarından sonra bir 
dereceye kadar çeşitli teoriler ortaya atıldı. O ziya-
desiyle yavaş donmada sarkolemma adale hücresi 
zarını yırtarak suyun dışarı çıkmasına sebep oldu-
ğu ve burada adale fibrilleri arasında donmanın 

Max ırnum 
Kristal bölgesi 

Y a v a ^ d o n d u r m a 

S a a t o l a r a k sura 

Şekil : 1 

2 



meydana geldiğini göstermiştir. Sonraki çalışanlar-
la balık adalelerindeki mekanik yaralanmalara ait 
fikirler geliştirilmiştir. Durumu izah eden teori çö-
zülme sırasında görülen hücre sıvısı üzerine (dam-
layan sıvı kısmı) kurulmaktadır. Bu sıvı, hücre için-
de donarken hücre zarını deler, bu yaralanmayla 
hücre dışına çıkan rutubet, hücrenin dışında donan 
ve çözülme sırasında teşekkül eden sıvı üzerine da-
yanır ve bu sıvının bir kısmının tekrar hücre içi-
ne girdiği kabul edilir, kalan kısmı balık adale 
hücreleri arasında bir sünger içinde kalan sıvı gibi 
kalır ve hafif bir tazyikle dışarı çıkar, yavaş don-
mada teşekkül eden buz kristalleri siir'atli donma-
da teşekkül eden buz kristallerinden daha büyük-
tür. Bu büyük kristaller çözülme sırasında hücre 
zarlarını daha çok yaralayacakları için, sıvı dam-
laması daha çok olur. Bu teorinin doğruluğu, do-
kulardan yapılan kesitlerin foto-mikrograflariyle tes-
bit edilmektedir. Bu teoriye uzun yıllar inanıldı ve 
yayıldı. Bilhassa siir'atli donmanın avantajlarını be-
lirten ve halka tanıtılmasını isteyen yazarlar tara-
fından müdafaası yapıldı. 

SON TEORİLER : 

Son çalışmalar donma sırasında teşekkül eden 
buz kristallerinin hücreleri mekanik olarak yarala-
ma teorisini red etmekte veya bu türlü değişik-
liklerin ikinci derece önem taşıdığını göstermekte-
dir. Mekanik olarak yaralama teorisini ispatta kul-
lanılır. Foto-mikrograf metotta kesitler normal his-
tolojik çalışmalar için yapılan tarzla hazırlanır ki, 
tesbit ameliyesinden sonra kesit, yapılacak nümu-
ne parafinle doyurulur ve sonra mikrotam ile ke-
silir LE BEAUX 1947'de foto-mikrograf polarizas-
yon mikroskobu ile alınırken ileri bir histolojik 
muayene tekniği tatbik edilmez ise, resimleri 
alınan balık dokuları donmuş veya donma 
devam ediyor ise, hücrelerin mekanik şe-
kilde yaralandığına dair belirli bir delil ol-
madığını göstermiştir. Hattâ balık dondurulurken 
geniş buz kristalleri teşekkül etse bile, hücre zar-
larında bir yırtılma olmadığı tesbit edilmiştir. Hüc-
re zarları esnek olup, donma esnasında deforme 
olurlar, fakat delinme ve yırtılma meydana gel-
mez. Foto-mikrograf ile tesbit edilen hücre zarı 
lıarabiyeti dondurma esnasında meydana gelmeyip 
dokuların mikroskop muayenesi için hazırlanması 
sırasında meydana gelir. 

İngiliz Gıda Araştırma Teşkilâtı'nm « T O R R X » 
Araştırma Merkezince donma esnasında dokuların 
değişikliğe uğradığını yeni kimyasal teknikle açık-
lamış bulunmaktadır. Bu yeni teknik çözülmüş ba-
lıklarda teşekkül eden, sıkılınca dışarıya akabilen 
sıvının içinde DESOXYPENTOSE mükleik asidin 
(D.N.A.) miktarının tayinine dayanır. Adı geçen 
D.N.A. hücreler değişmemiş ise, çekirdeklerinde te-
şekkül eder. Böylece şu neticeye varılır ki, tazyik-

le dışarıya alman suda bu asidin bulunuş mikta-
rı hücrede çekirdek içinde bulunması lâzım gelen 
maddelerin hücre içine geçtiğini gösterir D.N.A. 'nm 
muhtelif kontrasyonları dondurma ile gayri mun-
tazam bir şekilde değişir. Bu teknik, meydana ge-
len değişiklik hakkında yeteri kadar malûmat vere-
cek şekilde henüz geliştirilmemiştir. Fakat istikbal-
de meydana gelen değişiklikleri anlamakta büyiik 
ümitler vaadetmektedir. 

BUZ KRİSTALLERİNİN 
BÜYÜKLÜKLERİNİN TESİRİ : 

Balıkların dondurulması esnasında teşekkül eden 
buz kristallerinin büyüklüklerinde dondurma nisbe-
tinin rol oynadığından bir şüphe yoktur. Bu du-
rum birçok araştırıcılar tarafından ispat edilmiş-
tir. WELD 1927 yılında buz kristallerinin büyük-
lüğünü balıkların kalınlıklariyle tayin edilebilece-
ğini ve bunun donma nisbetile alâkalı olduğunu, 
bu durumun balığın tazeliğiyle alâkası olmadığını 
göstermiştir. Maamafih, yavaş dondurmada teşek-
kül eden geniş kristaller yüzünden büyük bir tah-
ribatın meydana geldiği ispat edilememiştir. Her 
halikârda çok çok yavaş dondurmada ziyadesile bü-
yük buz kristallerinin teşekkül etmesi nedeni ile 
çözülmüş balıklarda adelî yapıda delikler olup, 
manzara bal peteği manzarasını göstermektedir. 

SÜR'ATLİ DONDURMANIN 
AVANTAJLARİ : 

Donmuş balık endüstrisinin tekamülünün ilk 
devirlerinde uygun adalı yapıda donmuş balık el-
de etmek için dondurmanın siir'atli yapılması lâ-
zım geldiğine inanılmakta idi. Şimdiye kadar gör-
düğümüz gibi, bu inanç da bazı hipotezlerle des-
teklenmiştir, iri ve geniş yapılı pisi balıkları, hava 
sirkiilasyonlıı dondurma tünelinde dondurularak el-
de edilen donmuş balık eti ile küçük balık flota-
ları pleytli dondurucu ile dondurularak, hazırlana-
rak bir evvelki balık etleri ile mukayeseye tabi 
tutulursa, siir'atli ve küçük parçalar halinde don-
durulan balık flotaları bir evvelkinden doku yapı-
lışı bakımından kat'iyetle farklıdır. Bu farklılık (ya-
pı bakımından) ticari maksatla dondurulan mamul-
ler için gerek yavaş ve gerekse siir'atli dondurma-
da büyük bir mahzur teşkil etmez, hattâ fark gös-
termeyerek birbirinden ayrılmazlar. Fakat bu de-
mek değildir ki; yavaş dondurma süı'atli dondur-
ma kadar iyidir. Siir'atli dondurmanın yavaş don-
durmaya nazaran bazı avantajları vardır. Fakat bun-
lar, dondurmanın meydana getirdiği değişikliklerle 
bağlı değildir. 

(Devamı var) 

3 



BİLÛMUM BANKA MUAMELELERİ İÇİN 

T Ü R K İ Y E B A N K A S İ 

h i z m e t i n i z d e d i r 

Umum Müdürlük - Ulus Meydanı (Ankara) 

CARİ HESAPLAR • HAVALE © TİCARİ SENETLER ® KREDİ MEKTUPLARI 
O KEFALET MEKTUPLARI • DÖVİZ ALIM VE SATIMI • SEYAHAT 

ÇEKLERİ • İTHALÂT AKREDİTİFLERİ ® KİRALIK KASALAR » v. s. 

D Ü N Y A N I N H E R T A R A F I N D A M U H A R İ P L E R İ V A R D I R 

EBK 1971/10 



® • 

Dalıcılığın öneminden bahsetmeden ön-
ce memleketimizde gerektiği gibi alâka 
görememiş olan dalgıçlık hakkında biraz 
açıklamada bulunalım. Dalgıçlığı gene] 
olarak iki smıta tophyabiliriz. 

1.) Tenefüs edilecek hava veya gaz 
karışımı ikmalinin su üstünden yapıldığı 
dalgıçlık 

2.) Tenefüs ortamını şahsın beraberin-
de taşıdığı dalgıçlık. 

Birinci maddede bahsedilen dalgıçlıkta 
umumiyetle ağır dalgıç elbiseleri giyilir. 
Ve dalışın idaresi tamamen su üstünden 
telefon muhaberesi veya hava hortumu 
vasıtasıyle verilecek özel işaretlerle olur. 
tkici Maddenin ihtiva ettiği dalgıçlar 
ise balık adam veya kurbağa adamlar 
tabir edilen ve teneffüs ortamını tüpler 
vasıtasiyle sırtında taşıyan dalgıçlardır. 

Bu kısa izahattan sonra dalgıçlığın 
ve sualtının önemine bir göz atalım. 

Bu mevzua ileri memleketlerin her 
sene sualtı araştırmalarına milyonlarca 
lira harcadığını belirtmekle başlarsak 
mevzuun öneminin az olmadığı derhal 
ortaya çıkar. 

Sualtı araştırmaları ve dalgıçlığın te-
kâmülü oldukça güç problemlerle karşı-
laşılarak yürütülmektedir. Bu problem-
lerin başında muhakkak ki basınç ge-
lir. Kısaca bir Mukayese yapacak olur-
sak fezaya çıkan bir astronotun maruz 
kaldığı basınç farkının 1 atmosfer olma-
sına mukabil dalmakta olan bir dalıcının 
her on metre derinlikte 1 atmosfer ba-
sınç farkına maruz kaldığını görürüz, 
îlim bu basınç farklarının insan bünye-
sinde etkisini azaltmaya her ne kadar 

Hayri AKALIN 
Deniz Binbaşısı 

çalışmış ise de ilerleme feza çalışmala-
rında olduSu gibi çabuk olmamıştır. Bu 
gün aya adım atan insan oğlunun sualtın-
da katedebildiği dalış derinliği 500 met-
reyi ancak geçmiştir, bu derinliklere da-
hi ulaşmak için insanoğlu normal tenef-
füs ortamı olan havayı terkederek hel-
yum-oksijen karışımı veya helyum-oksi-
jen ve nitrojen karışımı gibi gaz karı-
şımlarını tenefüs etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Amerikalıları Apollo projelerinde kul-
lanılan seyir sistemlerinin bir kısmının 
yine Amerikalıların batmış bir denizal-
tıdan personel kurtarmak amacile yap-
tıkları derine dalabilen kurtarma tek-
nesinde kullanılmış olmasi bu mevzua ne 
kadar büyük önem verildiğinin bir baş-
ka delilidir. 

Sualtı araştırmalarına böylece bir göz 
attıktan sonra biraz da bu araştırmaların 
nedenleri üzerinde duralım. 

II. Cihan Harbinde Akdeniz'deki deniz 
hakimiyetini İtalyan donanması elde e-
dememiş buna mukabil iskenderiye'ye, 
yapılan su altı baskını ile altı kişilik bir 
dahcı ekibi bu işi başarmıştır. Ancak ne 
varki İtalyanların üstünlüklerinden fay-
dalanmayı bilememişlerdir. Bu basit 
misâl askeri alandaki önemi tahmin ede-
rim ki, ortaya koymaya kâfi gelmiş-
tir. Bugünkü dünya memleketlerinin pet-
rol istihsalinin mühim bir kısrrîınınm su 
altından temin edilmesi de mevzuumu-
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zun bir başka önemli noktasını teşkil e-
der. 

Dünya nüfusunun gittikçe artması, in-
sanoğlunu beslenme problemleriyle kar-
şılaştırmaktadır. Su altı ürünlerine bu 
bakımdan ayrıca bir kıymet vermek ge-
rekir. Yine sualtı arkeolojisi de ancak 
dalıcı arkeologların etüd edebileceği bir 
konudur ki yurdumuzun bilhassa Ege sa-
hillerinde bu araştırmalar maalesef ya-
bancı arkeologların yönetmeliğinde ya-
pılmaktadır. Yurdumuzun etrafını çevi-
ren denizlerin sualtı güzellikleıinin dün-
ya üzerinde çok nadir memleketlerde bu-
lunduğunu ancak dalıcı arkadaşlarım 
bilirler ki turist çekme yönünden mem-
leketimiz için önemli bir noktayı teşkil 
eder. 

Mavzuumuzuıı en önemli bir noktası 
da şüphesiz ki sportif yönüdür. Her ne 
kadar dalıcılığı deniz dibinden batık 

çıkarmak gibi profesyonel bir vasıta ola-
rak kullananlar az değilse de bu işi spor 
olarak yapan, amatörce sualtı fotoğraf-
çılığı yapanlar çok daha fazla yekûn 
tutmaktadır. Öyleki bu spor, dünyada 
en süratli olarak yayılan yegâne branj 
halini almıştır. Ancak bu sporun nisbeten 
masraflı oluşu memleketimizdeki yayıl-
ma hızını azaltmaktadır. 

Memnuniyet verici bir husus varsa o 
da sualtına ğöniil vermiş olanların bu spo-
ru şnorkel ile kendi nefeslerini kullanarak 
yapmalarıdır ki yurdumuzda bu tip dalı-
cılık yaygın bir hal almıştır. Halen Ga-
latasaray, Beşiktaş klüplerinin sulatı şu-
beleri ve diğer beş balık adam kulübünün 
gayretleriyle sualtı sporları kulüpleri 
birliği kurulmuştur. En büyük idaalleri 
de haklı olarak bir sualtı federasyonu 
kurmaktadır. Bu mevzuda Güzide kulü-
bümüz Fenerbahçenin ve alâkalı spor 
severlerin yardımlarını beklemekteyiz. 

Sualtı avcılığı 
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II. DİP BALIKLARI (Demersal 
Balıklar) : 

Deniz balıklarının muayyen cinsler; 
ömürlerini deniz zemini üzerinde vey? 
zemine çok yakın yerlerde geçirirler. Bun-
lara demersal veya dip balıkları adı ve-
rilmektedir. Barbunya, mercan, kırlangıç: 

sinagrit, gibi balıklar bu sınıftandır. 

Dip balıkları zemine bağlı oldukla-
rı ve yemlerini umumiyetle zemin üzerin-
de buldukları için, yerlerini hemen hemen 
hiç değiştirmezler veya bazı hallerde kı-
sa mesafelere göç edebilirler. 

Dip balıkları çok ender olarak göç 
ettiklerine göre, onların sürekli bir halde 
yatak yapmış olduklarını kabul edebili-
riz. Bu sebepten dip balıkları, senenin he-
men her ayında, hava şartları müsait ol-
duğu zamanlar avlanabilir. Bu nevi ba-
lıklan avlayabilmek için küçük balıkçı-
lar, umumiyetle, olta kullanırlarsa da, ti-
carî mahiyette dip balıkçılığı yapmak için 
dibi taramaya yarayan ve trav/l ismi ve-
rilen hususî ağ tipleri kullanılmaktadır. 
Bu ağlar, deniz dibinde yaşayan balık ve 
cliğer her türlü canlıları, hattâ bazı can-
sızları ağm kepçe veya kese kısmına ak-
tarabilen hususî tertibata sahiptir. Bu 
novi balık av usulü, memleketimizin bir-
çok bölgelerinde muhtelif sebeplerden ya-
sak edilmiştir. 

Balıkçılarımızın büyük bir kısmı, bi-
lerek veya bilmeyerek travVİ usulü ile 
balık avcılığının balık yuvalarını tahrip 

Doçent Dr. Kııbilâj BAYSAL 
İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi 

ettiğini iddia etmektedir. Bu usulün, ba-
lık neslinin tükenmesine yol açtığı düşün-
cesiyle, mahallî balıkçılığa zararlı olaca-
ğı tezini savunmaktadırlar. Balıkçıların 
balık yuvaları ismi altında neyi kasdet-
tikleri ilim adamlarınca bilinmemekte-
dir. Eğer bu sözlerle kuş yuvalarına ben-
zer şekilde yuvalar düşünülüyorsa, böy-
le yuvaların denizlerde mevcut olmadığı-
nı iddia etmek yanlış olmayacaktır. Zi-
ra, ticarî ehemmiyeti haiz olmayan mah-
dut bazı balık nevileri hariç, (yumurta-
larını taşların üzerine yapıştıran birkaç 
kaya balığı, ördek balıkları v.s., yumur-
talarını deniz yosunları ve nebatları üze-
rine paketler halinde asan köpek balıkla-
rı ve vatozlar) denizde balık yuvaları de-
yimini raar-ur gösterecek bir sığınılacak 
yer mevcut değildir. Balık yuvası diye 
balığın yumurtladığı yer kastediliyorsa, 
denizin hemen hemen her tarafını balık 
yuvası olarak kabul edebiliriz. Zira, tica-
rî kıymeti haiz balıklar hemen hemen 
istisnasız olarak yumurtalarını denize, ya-
ni suya bırakırlar ve bu yumurtaların 
trawl avcılığı ile tahribi mevzuubahis ö-
lamaz. ! 

Zaten trawl avcılığının geniş saha-
lar üzerinde ve dünyanın aşağı yukarı 
her tarafında yıllardan beri tatbik edil-
diği bilinmektedir. Oralarda zararsız olan 



trawl avcılığının memleketimizde zararlı 
olacağını düşünmek lüzumsuzdur. Bu ko-
nuda memleketimizde yapılan ilmî etütler-
de, trawl avcılığının hiçbir tahripkâr te-
siri olmadığını göstermiştir (1). 

Trawl ile balık avcılığını denizin her 
tarafına yaymaya tabiatiyle imkân yok-
tur. Her şeyden evvel, dibi tarayan ağın 
parçalanmaması için zeminin girinti, çı-
kıntı gibi pürüz ve kayalıklarla dolu ol-
maması ve çalışılan sahadaki derinliğin 
umumiyetle 100-150 metreyi aşmaması 
gerekmektedir. Sahillerimizde bu evsafı 
gösteren yerlerin miktarı, genel sathın 
ancak oııdabiri kadardır (2). Trawl av-
cılığı konusunda zeminin durumu ile de-
rinlik gibi tahdit edici faktörlere ilâve-
ten Türkiye'de bir de karasularında trawl 
yapılamayacağı yasağı vardır. Bilhassa 
bu üçüncü faktör, trawl sahalarımızın 
çok azalmasına sebep olmaktadır. Bu hal-
de, Karadeniz sahillerinde trawlculuğun 
ehemmiyetli derecede inkişafına az im-
kân verilmiş olacaktır. Bilindiği gibi, bu 
sahillerimizde kıta sahanlığı sahilden iti-
baren derinliği yüz kulaçtan az olan ve 
umumiyetle (yayla veya ova gibi bir 
düzlük gösteren bölgeler) çok dardır. Sa-
hilden üç mil açığa çıkıldığı zaman, de-
rinlik 500 kulacı bile aşmaktadır. Kıta 
sahanlığının geniş olduğu bölgelerde 
trawlculuk çok iyi neticeler vermektedir. 
Bu mevzuda mühim bir problemde bu 
mm t akada rasyonel bir tarzda ve balık 
stokuna zarar vermeden balıkçılığın ne 
kadar arttırılabileceği meselesidir. Balık 
stokları ne kadar büyük olursa olsun, mu-
hit şartlarının limitleyici tesirleri altın-
da gelişirler. Başıboş bırakıldıkları tak-
dirde de dejenere olurlar. Kifayetsiz bir 
balıkçılık kadar fazla tesirli avcılık da 
stoklar üzerinde telafisi güç zararlar ya-
ratabilir. Balık stoku belirli olduğuna gö-
re, yapılacak balıkçılığın da ölçülü olma-
sı icabettiği kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bir mmtakada balıkçılığın tedricen 
çoğaltılması istenirse, ilk anlarda trawl 
başına düşen ve belirli bir zaman içeri-

sinde yakalanan balık miktarı sabit ka-
lır. Buna göre, bir trawl teknesi, «x» ka-
dar balık tutuyorsa, «n» kadar aynı ka-
pasitedeki trawl teknesi, «x'n» kadar ba-
lık tutacaktır. Balık teknelerinin artışı 
toplam balık avı miktarını da arttıraca-
ğından, faydalı olacaktır. Bu «n» ade-
dinin değeri «x» in muhit içersindeki bu-
lunuş miktarına ve bu balık stoklarının 
yenilenme (regeneration) kabiliyeti «R» 
ye tabidir. Bu yenilenme kabiliyeti «tabiî 
ölüm ve avcılıktan mütevellit kayıp» mik-
tarlarından daha fazla veya asgarî bun-
lara eşit olduğu müddetçe balık stokla-
rına bir zararı olmayacak demektir. Ba-
lık stoklarının yenilenme kabiliyeti «R» 
nin toplamı ölüm miktarı «T» ye eşit 
olduğu değere «kritik değer» «K» diyo-
ruz (3). 

Bu kritik değerin üzerine o mmta-
kada yapılacak her fazla balıkçılık, yani 
«n» değerindeki her artış «R = T» müna-
sebetini balık stoklarının zararına boza-
caktır. Bu «R = T» münasebetini şöyle 
formüllendirebiliriz. « R = Nm -(- Fra ». 

«Nm» tabiî ölüm miktarı, «Fm» balık-
çılık sebebi ile ölümdür. Bu denklemin ne-
ticesine göre, bir mıntakadaki balıkçılı-
ğın arttırılmasında en son sınır: «R— 
(Nm-f-Fm) = 0 » değerine kadar olabilir. 
Böylece balık stokunun yenilenme kabili-
yeti 'R', 'Tra' ( = total ölüm)'ye eşit ola-
cağı için bu sınıra kadar balıkçılık bir 
tehlike ile karşılaşmayacak demektir 
'Fm' in değeri o mıııtakada tutulan ba-
lık miktarı toplamı olacaktır. (Belirli bir 
zaman için) (4). 

Muvazeneli balık avı problemi Rus-
sel tarafından da şöyle formüle edilmiştir 

(1) Hüseyin Pektaş, «Denize Dair», Balık ve Ba-
lıkçılık Mecmuası. C. IV., S. 12, İstanbul, 
1956, s. 3. 

(2) Ibid. 
(3) İlhanı Artiiz, «Balıkçılık Biyolojisi ve Prob-

lemleri», Balık ve Balıkçılık Mecmuası,. C. 
V., S. 6, İstanbul, 1957, s. 4. 

(4) Ibid, 
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(5) : 'Pl ' yakalanacak ebattaki balıklar-
dan müteşekkil bir popülasyonun muay-
yen bir zamanın başlangıcındaki ve 'P..' 
nin de bu muayyen müddet sonunda-
ki ağırlığı temsil ettiğini farzedersek, 
1. P, = P,4-A + G—M—C formülünü 
teşkil edebiliriz. A popülasyona iltihak-
tan mütevellit artma, G büyümeden mü-
tevellit artma, M tabiî ölümden mütevel-
lit azalma, C senelik avın yekûnu. For-
mül şu şekilde de yazılabilir: 2. P,_,—P, 
= A+G—M—C. 

Buna göre 'C' de olacak değişiklik, 
esas noktayı teşkil edecektir. (A + G—M) 
nin yekûnuna «tabiî artma» denir. 

C = A+G—-M olduğu av hali denk 
(ekuilibrium) av halidir. Görüldüğü gibi 
balıkçılık şiddetinin tesbiti esas gaye ol-
malıdır. 

B. İ S T İ H S A L 

I. DÜNYA İSTİHSALİNDE ROL 
OYNAYAN BAŞLICA MEMLEKET-
LER : 

Uluslararası istatistiklerden balık 
istihsali hakkında elde edilen bilgilere gö-
re, dünya istihsali aşağıda gösterilmiş-
tir (6) : 

1938 19Jf8 1956 
t M i l 

Afrika 0,52 0,83 1,90 
K. Amerika 3,15 3,62 4,33 
G. Amerika 0,24 0,45 0,89 
Asya 9,36 6,49 11,93 
Avrupa 5,59 6,12 8,14 
Okyanusya 0,09 0,09 0,10 
Rusya 1,55 1,49 2,62 

D. TOPLAMI 20,50 19,09 29,91 

Görüldüğü gibi, dünyada balık istih-
salindeki artış çok hızlıdır. 1938'de 
20 500 ton iken 1961'de 41160 000 tona 
yükselmiştir. İkinci Cihan Harbinden ev-
velki (1938) istihsali ile 1961 yılı rak-
kamları arasındaki artış 20 660 000 ton-
dur. Bu artışın da 1 950 000 tonu Afrika' 

dan, 1080 000 tonu K. Amerika'dan, 
6 000 000 tonu G. Amerika'dan, 7 330 000 
tonu Asya'dan, 2 570 000 tonu Avrupa'-
dan, 30 000 tonu Okyanuslardan, 1 mil-
yon 700 bin tonu Rusya'dandır. 

Balık miktarındaki en çok artış As-
ya'da olmuş, bunu G. Amerika, Avrupa, 
Afrika, Rusya, K. Amerika, Okyanusya 
takip etmiştir. 

Bütün bu artışa rağmen dünya nü-
fusunun % 50 sinden fazlasını teşkil eden 
Uzak Şark'ta yiyecek istihsali, harpten 
önceki seviyesini bulamamıştır. îktisa-
den inkişaf etmiş Kuzey Amerika ve Ku-
zey Avrupa'da şahıslar (ücretliler) ge-
lirlerinin c/0 30-40'mı gıdalanma için ayır-
dığı halde, Uzak Doğu'da, Afrika'nın bir-
çok kısımlarında ve dünyanın iktisaden 
geri kalmış diğer bölgelerinde şahıslar, 
bütün kazançlarını yiyecek almak için 
sarfetmeye mecburdurlar. Buna rağmen, 
kendilerine ve ailelerine uygun bir gıda-
lanma temin edemezler (7). 

1958 1959 I960 1961 
n 
2,10 2,23 2,47 
4,00 4,27 4,08 4,23 
1,60 2,91 4,40 6,24 

14,21 15,38 16,19 16,69 
7,60 8,07 7,85 8,16 
0,11 0,12 0,13 0,12 
2,62 2,76 3,05 3,25 

32^24 35,74 38,02 41,16 

(5) Erdoğan F. Akyüz, «Balık Stoklarının Muha-
fazası ve Balıkçılık Teorisi», Balık ve Ba-
lıkçılık Mecmuası. C. VI. , S. 5, İstanbul, 
1958, s. 13-16. 

(6) F.A.O., Annuaire Statistique des Peclıes, Pro-
duction, Roma, 1961, s. A - l , a-5. 

(7) Finn, op. cit., s. 7. 
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1951 
o n T 

2,04 
3,98 
1,15 

13,36 
7,74 
0,11 
2,53 



istihsaldeki önem derecelerine göre 
memleketlerin bazıları, aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir (8). 

şen memleketlerin balık avcılığında ar-
tış temayülü gösteren fabrika gemileri-
nin yapılışı oldu. İngilizler, balıkları av-

Japoııya 
Çin (Kontin.) 
A.B.D. 
Rusya 
Peru 
Norveç 
Kanada 
İngiltere 
Hindistan 
Fransa 
İtalya 
Türkiye 
Yunanistan 

1938 191,8 

3,56 2,43 

2,26 2,41 
1,52 1,48 

0,04 
1,15 1,50 
0,83 1,05 
1,19 1,20 

0,53 0,43 
0,18 0,16 
0,07 
0,02 0,03 

1953 1959 

M il y o n T 
4,52 5,88 
1,90 5,02 
2,67 2,89 
1,98 2,75 
0,14 2,15 
1,55 1,66 
0,92 1,05 
1,12 0,98 
0,81 0,82 
0,49 0,55 
0,21 0,21 
0,10 0,09 
0,05 0,08 

1960 1961 

n 
6,19 6,71 

2,81 2,87 
3,05 3,25 
3,53 5,24 
1,59 1,50 
0,93 1,02 
0,92 0,90 
1,16 0,96 
0,57 0,56 
0,21 0,23 

1955 — 1959 

Ortalama % 
5,29 16,8 
3,47 11,1 
2,82 9,0 
2,60 8,3 
0,81 2,6 
1,77 5,6 
1,02 3,3 
1,03 3,3 
0,99 3,02 
0,51 1,6 
0,21 0,7 
0,11 0,4 
0,07 0,2 

Türkiye 113100 ton ile istihsalde 
dünya milletleri arasında 37 nci sırayı iş-
gal etmektedir. 

Görülüyor ki, en büyük artış tekni-
ği ileri olan memleketlerdedir, Son harp-
ten beri artan balık avı miktarı bunun 
sebebini açık olarak gösterir. Bu artışlar 
âlet ve teçhizatın modernleşmesi, daha 
mütekamil gemilerin kullanılması ve özel-
likle balıkların yönünü bulan elektronik 
cihazlardan faydalanılması gibi balık av-
lama tekniklerinin ilerlemesiyle olmuş-
tur. 

Yakın zamanlarda, yakalanan balık 
miktarının çoğalması, çeşitli gemi tipleri-
nin kullanılması ve bunların sayılarının 
çokluğu Sovyet Rusya balık avcılığında 
hayret verici bir inkişafa sebep oldu. 
1938'de 1550 000 tondan 1960'da 
3 050 000 tona, aynı devrede, Sovyet ba-
lık avlama gemilerinin sayıları da 36 406 
dan 60 443'e yükseldi (9). 

Harp sonrası tekâmülünün en karak-
teristik örneklerinden biri de, sanayile-

ladıktan sonra gerekli işlemleri yapaıı 
ve 2-3 ay denizde kalabilen fabrika ge-
mileri inşa ettiler. 

Japon balıkçılığı da zamanla geliş-
ti. 1938'de, 3 560 000 tondan fazla balık 
alıyorlardı. Harp esnasında bu miktar 
azaldı, fakat sonra tekrar artarak 1948'de 
2 431 000 tona ve 1951'de 6 710 000 tona 
vardı. Bu, 1948'e nisbeten 4 279 000 ton, 
1938'e nisbeten 2 630 500 ton civarında 
bir artışı gösteriyor. Dünyanın en büyük 
balık avlama memleketi Japonya'dır. 
Sonra Çin ve A.B.D. - Alaska'dır. 

Senelik 960 000 ton ile Hindistan 
müstahsil memleketler arasına girer. Hin-
distan, hayvani proteince daha zengin 
bir rejimi halkına temin etmeye çok ih-
tiyacı olan memleketler arasındadır. Ya-
kalanan balıkların tonajlarının artışı, 
Hindistan endüstrisinin ve filosunu bü-
yümesinden ve geleneğin modernize olma-
sındandır. 

(8) F.A.O., A.S. des Peches, op. cit., s. A-7, a-33. 
(9) Finn, op. cit., s. 3. 
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Dünyada yakalanan balıklardan aşa-
ğıda gösterildiği şekilde faydalanılır (10). 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 

M i l y o n Ton 
Taze 12,6 13,3 13,9 15,0 15,3 15,5 
Dondurma 2,2 2,4 2,7 3,0 3,4 3,9 
Kurutma, duman, tuzlama 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 
Konserve 2,7 2,9 3,0 3,3 3,5 3,9 
Balık yağı ve unu 4,1 4,0 4,3 6,2 7,5 9,6 
Diğer şekillerde istifade 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

DÜNYA LOPLAMI 29,9 30,9 32,2 35,7 38,0 41,2 

En çok artış balık yağı ve ununda 
olmuştur. Taze balık nisbeti ise, diğerle-
rinden mutlak olarak fazladır. 

Diğer taraftan Akdeniz memleketle-
ri üzerinde yapılan bir araştırmadan alı-
nan aşağıdaki tablo, Akdeniz memleket-

//. TÜRKİYE'DE BALIK İSTİH-
SALİ ': 

Su ürünleri istihsalimiz kesin olarak 
bilinememektedir. Rakamların çoğu tah-
minlere dayanmaktadır. Türkiye'nin iç 

NÜFUS VE BALIK İSTİHSALİ 

Memleketler 
Mısır 
Fransa 

Yüzölçümü 
Milyon km. 

1 
0,552 

Nüfus 
( Milyon ) 

25 
42 

Senede yakalanan 
balık miktarı, 

Deniz iç sular 
. . . . Bin Ton . . . . 

80 

418 Cezayir 
dahil 

60 
22,5 

Yunanistan 0,133 8 48 5 
İtalya 0,301 48,2 197 3,478 
İsrail 0,27 1,6 2,4 8,016 
Fas 0,391 8,58 98 1,25 
İspanya 0,503 29,4 688 10,054 
Tunus 0,156 3,8 11,5 0,7-0,5 
Türkiye 0,767 24,8 81 18,5 
Yugoslavya 0,225 17,9 17 10,2 

lerinin nüfus, yüzölçümü, senelik yakala-
nan deniz ve tatlı su balıkları miktarla-
rını gösterir (11). 

Buna göre Türkiye'nin istihsali Ak-
deniz memleketlerinde başta gelenler ara-
sındadır. 

sularında yılda 70 - 140 000 ton su ürün-
leri avlanmaktadır. 

(10) F.A.O., A.S. des Peches, op. cit., s. E - l , 0-3. 
(11) F.A.O., La Piscicutture dans Les Eaux In-

térieures dospays Membres du C G P M , Etu-
des et Pevues, No . 5, Rome, 1959, s. 4-5. 
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Baİık istihsali istatistiklerini başlıca 
iki teşkilâtın yaptığını görürüz: Ticaret 
Bakanlığı Su Ürünleri ve Avcılığı Müdür-
lüğü, Et ve Balık Kurumu İstanbul Ba-

Deniz balıklarının yıllık istihsalinin 
büyük bir kısmını, torik, palamut, istav-
rit, uskumru, hamsi cinsleri teşkil et-
mekte olup, yıllık istihsal değişiklikleri-

Cinsler Yıltaf Su Ürünleri ve Av- İstanbul Balıkçılık 
cılığı Md. û İstihsali Md. ü İstihsal tak. 

=— Ton — — Tan — 
Deniz 1956 150 722 122 600 
Balıkları 1957 118 146 98 200 

1958 107 215 85 600 
1959 68 530 89 800 
1960 81 705 69 000 

Tatlı su 1956 3 472 16 900 
Balıkları 1957 6 875 18 500 

1958 4 630 15 500 
1959 5 227 6 900 
1960 7 149 5 200 (12) 

lıkçılık Müdürlüğü. Bu teşkilâtların ha-
zırladıkları istatistikler arasında her za-
man farklar olmakta, bazen bu fark bir-
kaç misline çıkarılabilmektedir. 

Müstahsiller ise yıllık tatlı su istih-
sal miktarını aşağıda görüleceği gibi tah-
min etmişlerdir (13). 

Cinsler Azamî Asgari 

Sazan 6 800 4 200 

Yaym 1550 800 

Sudak 350 200 

Turna 270 150 

Yılan balığı 85 50 

Kefal 2170 1260 

Çipura 372 320 

Levrek 460 310 

Akbalık 200 100 

T o p l a m 12 257 7 390 

ne bu beş cins tesir etmektedir (14). 

Yıllar Beş Cins Diğerleri Toplam 
Ton Ton Ton 

1956 136 626 14 096 150 722 
1957 101 910 16 236 118 146 
1958 89 399 17 816 107 215 
1959 53 426 15 104 68 530 
1960 67 312 14 393 81 705 

Tatlı su balıklarının yıllık istihsali-
nin büyük bir kısmını da sazan, turna, 
kefal, kızılkanat ve yaym balıkları teş-
kil etmektedir (15). 
Yıllar Beş Cins Diğerleri Toplam 

Ton Ton Ton 

1956 2 747 725 3 472 
1957 3 698 3177 6 875 
1958 3 384 1246 4 630 
1959 3 656 1 571 5 227 
1960 5159 1 990 7149 

(12) Su ürünleri ve Avcılığı Md. ile İstanbul Ba-
lıkçılık Md. den alınmıştır. 

(13) İstanbul Balık Müstahsilleri Kooperatifinden 
alınmıştır. 

(14) Ibid. 
(15) ibid. 
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Ticaret Bakanlığı Su Ürünleri ve Av-
cılığı Müdürlüğünden alman rakamlara 
göre, yıllık balık yumurtası istihsal mik-
tarları aşağıdaki gibidir: 

Yıllar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Balık Yumurtası 
— Ton — 

55 
111 

41 
67 
94 

Balık sanayiinde balık konservesi is-
tihsal rakamları bilinmemektedir. Yılda 
beş milyon kutu balık konservesi istihsal 
edildiği tahmin olunmaktadır. Bunun ha-
ricinde, konserve fabrikalarında ve bazı 
hususî imalâthanelerde tuzlu balık leker-
da istihsali yapılmaktadır. 

1959'da toruk, palamut, kolyos, ham-
si, sardalya ve uskumru balıklarından 
yapılan tuzlu balık ve lakerda istihsali 
Et ve Balık Kurumu İstanbul Balıkçılık 
Müdürlüğüne göre aşağıdaki gibidir: 

İstihsal 
İller — Ton — 

Balıkesir 149 
Çanakkale 49 
Çoruh 187 
Giresun 404 
İçel 3 
İstanbul 205 
Ordu 1199 
Rize 2890 
Samsun 125 
Einop 171 
Tekirdağ 170 
Trabzon 15620 

T o p l a m 21172 

şebbüse ait yıllık istihsal miktarlarının 
tesbiti mümkün olamamıştır. Aşağıdaki 
rakamlar Et ve Balık Kurumu'nun Trab-
zon'daki fabrikasının yıllık istihsal mik-
tarını göstermektedir: 

Yıllar işlenen Balık Balık Yağı 
.Balık Unu îst. (Ton) 

(Ton) İst. (Tonj 

1954 273 3 25 
1955 484 82 87 
1956 691 .107 162 
1957 491 61 108 
1958 120 27 36 
1959 588 84 86 
1960 887 147 2 69 
1961 684 122 218 

Millî gelir hesaplarında balıkçılık, zi-
raat sektörü içinde mütalâa edilmiştir. 
Ziraat sektörü, millî gelirin % 43,4 ünü 
(% 42,4 çiftçilik, % 7 ormancılık, % 0,3 
balıkçılık) teşkil eder. 

Balıkçılığın (1961 yılı rakamlarına 
göre, carî fiyatlarla 117 200 000 TL., sabit 
fiyatlarla 44 800 000 TL.), millî gelirdeki 
(carî fiyatlarla 51 449 300 000 TL., sabit 
fiyatlarla 18 269100 000 TL.) hissesi % 
0,3 e tekabül etmektedir (16). 

Balıkçılığın millî gelirdeki bu hisse-
si, muhtelif yıllara göre incelenirse, he-
men hemen değişmediğini görürüz (17). 

Bu izahlardan anlaşıldığı gibi, ba-
lıkçılığın millî gelirdeki payı, diğer sek-
törlere göre en düşük olanıdır. Plânlama 
teşkilâtına göre, beş yıllık devrede (1963-
1967), muhtelif sektörler arasında en bü-
yük artışın balıkçılıkta olacağı görülmüş-
tür (18). 

Memleketimizde balık unu ve balık 
yağı istihsal edilmekte ise de, hususî te-

( 1 6 ) 

(17) 
(18) 

T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Türkiye Millî Geliri, yayın No. 439, Anka-
ra, 1961. 
Ibid. 
T. C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâ-
tı, Kalkınma Plânı, birinci beş yıllık (1963-
1967), Ankara, 1963, 
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a) İstihsal bölgeleri : 

(1) Deniz balıkları : 

Türkiye, balık avcılığı bakımından 

bazılarına göre dört, bazılarına göre de 
beş bölgeye ayrılarak incelenmiştir. Biz 
istanbul'u da ayrı bir bölge olarak ka-
bul eden beşli tasnife itibar ediyoruz. 
Çünkü, İstanbul balıkçıları yalnız Boğaz-
lar ve Marmara'da değil, Karadeniz'de 
Kilyos, Kefken ve Karaburun arasında da 
çalışmakta ve avladıkları balıklrı İstan-
bul'a getirmektedirler. Bu sebepten, İs-
tanbul'un balık istihsali bakımından Ka-
radeniz ve Marmara bölgeleri dışında dü-
şünülmesi gerekmektedir. Bu hale göre 
bölgeleri: 

1. Karadeniz 

2. İstanbul 

3. Marmara 

1 Ege 

5. Akdeniz 

olmak üzere beşe ayırıyoruz. 

1. Karadeniz Bölgesi : Türkiye ba-
lıkçılığının % 56,5 ini kendisinde topla-
maktadır. Uzunluğu 1250 kilometre tu-
tan bu kısım, Türkiye'nin en fazla balık 
avcılığı yapılan bölgesidir. Modern ba-
lıkçı limanları bulunmamakla beraber, 
teknelerin yapılış tarzı bu noksanı kıs-
men tamamlamaktadır. Karadeniz bölge-
sinin trawl avcılığı için müsait sığlık kı-
yıları da mevcuttur. 

Halen bu bölgede bol miktarda ham-
si, istavrit, kalkan, palamut ve torik gi-
bi ticarî değeri olan balıklar avlanmak-
ta, diğer türlerinde zengin derecelerde 
mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Ay-
rıca Dr. G. A. Raunsefell'e göre; Kara-
deniz, bilhassa pelâjik balıklar bakımın-
dan geniş ölçüde bir hammadde kayna-
ğı olan bölgedir (19). 

Karadeniz bölgesinde balık avcılığı 
ile meşgul olan büyük teşebbüslere pek 
rastlanmaz. Sahil boyunca, bilhassa Si-
nop'tan Rus hududuna kadar olan saha 
da, küçük balıkçılar tarafından müsait 
mevsimlerde av yapılır. Biitün mesaisini 
balıkçılığa ayıran kimseler az olup, ba-
lıkçılar, müsait mevsimler dışında başka 
işlerde de çalışırlar. 1948'den sonra hü-
kümet tarafından bu bölgeye balık istih-
sal kooperatifleri kurulmak, malzeme ve 
kredi yardımı yapılmak, Et ve Balık Ku-
rumu tarafından da gemi ve avans ve-
rilerek ortaklaşa avcılık yapılmak sure-
tiyle kollektif çalışmaya zemin hazırlan-
mışsa da, kooperatifçiliğin gelişmesi sağ-
lanamamıştır. 

Balıkçılar; çevirme ağları, gırgır, 
galsama ağları ve çapari kullanmaktadır-
lar. Yunus avcılığı tüfekle yapılır. Rus-
lar tarafından sahillerimize yakın yer-
lerde ağ kullanılarak yunus avcılığı ya-
pılmakta ise de, bu usul memleketimiz-
de henüz yerleşmemiştir. Bu bölgede dal-
yanlar Sinop ve Samsun (Karâboğaz, Li-
man, Balık, Semenlik, Dumanlık) dadır 
(20). 

(Devamı var) 

(19) Raunsefell, op. cit., s. 14. 
(20) Maliye Bakanlığından alınan bilgiye istinat 

etmektedir. 
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Denizlerde Bakterilerin Etkinlikleri 

Deniz mikroorganizmaları, tıpkı ka-
ralarda olduğu gibi, organik nesneler üze-
rine çeşitli yollarla etki ederek, bir yön-
den onları değişmez anorganik maddeler 
meydana gelinceye kadar böler, parçalar-
lar. Bir başka yönden de bu, anorganik 
maddeleri birleştirerek, birçok değişik 
nesneler meydana getirirler. 

Bakterilerin, bu Geochemical etkile-
rini ilk kez, Drew 1912'de süptropikal de-
nizlerdeki, kalsiyum karbonat çöküntüle-
ri üzerinde inceledi. 

Bavendamm'm 1932'de yaptığı daha 
geniş incelemeler, tropikal denizlerdeki 
kalsiyum karbonat çöküntüsünün, kıs-
men mikrobiyolojik etkilerle olduğunu or-
taya koydu. 

Kalsiyum karbonatın denizde erime-
si veya çökmesi, çevrenin PH konsantras-
yonuna bağlıdır. Bu konsantrasyon ise, 
orada bulunan mikroorganizmaların, a-
monyak, nitrat veya nitritlerin redüksi-
yonu, sülfatların oksijenlerinin azaltılma-
sı, organik asitlerin par çalanması ve bun-
ların karbondioksidinden faydalanılması 
nedeni ile artmaktadır. 

Buna karşılık, karbon di oksid veya 
organik asit prodüksiyonları ile, hidro-
jen sülfit veya sülfürlerin oksidasyonu 
ile, nitratların oluşumu ile, amonyağın 
assimilasyonu ve nihayet organik mad-
delerden fosfatların serbest kalması ile, 
çevredeki PH konsantrasyonu azalır. 

Bütün bunların oluşum nedenlerinde 
bakterilerin etkileri vardır. 

Denizlerde, demir ve manganez bi-
rikmesinde de mikroorganizmaların rol-
leri büyüktür. Harder (1919) ve Chlody 
(1926) deniz dibi tortu ve çöküntülerin-
de, demir teşekkülünün bakteriler yardı-
mı ile ve çeşitli yollarla olduğunu buldu-
lar. 

Butkevich (1928) ise, Akdeniz'de, de-
mir ve manganez kongresyonlannm bak-

Orhaıı ARCH. 
Balıkçılık Müessesesi Miid. 

Veteriner Bakteriyolog 

teri faaliyetleri ile oluştuğunu bildirmiş-
tir. Ehrlich'de gerek ototrofik, gerekse 
heterotrofik bakterilerin demir, manga-
nez ve öteki madenlerin açığa çıkmasın-
da, rolleri olduğunu açıklamıştır. 

Hem demir, hem de manganezin de-
niz çöküntülerinde artması, çözümün ok-
sidasyon ve redüksiyon potansiyeline bağ-
lıdır. 

Bunun da meydana gelmesinde dinamik 
ajan, bakterilerdir. 

Petrolün teşekkülünde de bu redük-
siyon şartlarının mevcut olduğu kabul e-
dilmektedir. Şu hale göre, bakteriler «ya-
şantı zinciri»nin ana parçalarını birbiri-
ne bağlamakla kalmıyor, Âdemoğluna ge-
rekli maddeleri de birer birer sağlıyor. 

Bunun başında petrol gelmektedir. 
Petrolün teşekkülü : 
Bu ilginç konuyu başlıbaşma bir ya-

zı olarak ele almayı düşündüğümüz için, 
burada kısaca değinmekle yetineceğiz: 

Genellikle kabul edildiğine göre, pet-
rol, deniz çöküntülerinde (sedimentlerin-
de), hayvan ve bitkilerin organik kalın-
tılarından meydana gelmektedir. Bakteri-
ler, bu sedimeııtlerde birtakım değişik-
likler yapmak suretiyle bu çabaya yar-
dımcı olmaktadırlar. 

Burada, yani bu organik çöküntüler-
de, bakteriler kendileri için gerekli mad-
deleri elde etmek amacı ile, yaptıkları 
çabalar sonucu, çevrede azot, sülfür, fos-
for azalmakta, buna karşılık hidrojen ço-
ğalmaktadır. Bu da karbon ile birleşerek, 
buralarda, petrole benzeyen maddelerin, 
yani organik komplekslerin ortaya çıka-
rak, birikmelerine sebep olmaktadır. 

Bu maddeler de zamanla petrol ya-
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Jiacak olan, gaz halinde, sıvı halde ve ka-
tı halde hidrokarbonlardır. 

Gerçekten de deniz çöküntülerinde, 
yani sedimentlerinde bakterilerin yardımı 
ile büyük ölçüde metan gazı teşekkül et-
mekte ve yüksek hidrokarbonlar da kö-
künü buradan almaktadırlar. Yani, yük-
sek hidrokarbonların oluşumunda bakte-
rilerin rolü olduğu böylece kabul edilmek-
tedir. 

Şu hale göre, bakteriler, doğrudan 
doğruya petrol yapmazlar. Petak oluşu-
muna yardım ederler. 

Deniz bakterilerinin, organik mad-
deler üzerindeki etkinlikleri: 

Denizlerde, bakterilerin en önemli 
faaliyetleri, organik maddelerde yaptık-

lar ı modifikasyon ve minerilizasyon ça-
balarıdır. Bunun için deniz dibi çamurun-
da organik madde orantısı % 5 i geçmez. 
Yani dekompozisyon'a uğramıştır. Bu 
nedenle, Okyanuslar, dünyanın en büyük 
«Septik Tankları»dır denilmektedir. 

Buradaki bakterilerin, ölü organiz-
malar üzerindeki parçalama çabaları, ok-
sijenden faydalanmak, amonyak meyda-
na getirmek, karbon dioksit teşkil etmek 
ve fosfatları serbest bırakmak suretiyle 
olur. Burada kompleks poli sakkaritler, 
proteitler, amino asid ve basit karbon-
hidratlara oranla daha yavaş parçalanır-
lar. 

Deniz Bakterilerinin Proteolitik Et-
kileri : 

Birçok deniz bakterileri, azot bile-
şiklerini parçalayarak, amonyak ve kar-
bondioksiti serbest bırakmak çabasında-
dırlar. 

Balık proteini, bu çeşit bakteri sal-
dırısına pek duyarlıdır ve bunlarda sü-
ratle, amonyak, endol, trimetil amin, his-
tamin, hidrojen sülfit ve öteki protein de-
rivatları teşekkül eder. 

İşte balık bozulması, bu nedenle ça-
buk olmakta ve bunu belli eden koku da 
bu maddelerden meydana gelmektedir. 

Deniz Balığının Bakteriyolojisi : 
Koli ve koliform bakteriler, deniz 

balıklarının sindirim organlarında, nor-
mal şartlarda bulunmazlar. Eğer bunlar, 
balıkların iç organlarında veya bağırsak-
larında görülürse, bu balıklar, ya kanal 
sularının karıştığı yerlerden avlanmıştır 
veya avlandıktan sonra herhangi bir ne-
denle bulaşmıştır. 

Deniz balıklarının bakteri yönünden 
sindirim organları florası, yediği gıdaya 
bağlı olarak değişiklikler gösterir. Yi-
yecek almamış, yani yemlenmemiş balık-
ların bağırsaklarında, bakteri bulunmaz. 

Birçok deniz bakterileri, balıkların 
deri ve solungaçlarında müşterek olarak 
bulunurlar. Fakat canlı balıkların veya 
yeni yakalanmış, yani çok taze balıkla-
rın kasları (etleri) sterildir. Fakat kısa 
bir süre sonra bakteri hücumuna uğrar. 

Bunlarda, hakim bakteri tipleri şun-
lardır : 

Pseudomonas, Achromobacter, Flavo 
basterium, Proteus, Bacillus, Serratia ve 
Micrococcus. 

Ölü balıklarda bakteri popülasyonu, 
çevre ısısına bağlı olarak 6-24 saat içinde 
süratle çoğalır. 

Bu üreme balıkta, renk veya öteki 
istenmeyen değişikliklere sebep olur 
(Beally ve Gibbons). 

Kuzey Okyanuslarda yapılan çeşitli 
incelemelerde, yukarda saydığımız bakte-
ri türleri görülmüştür. Sıcak bölgelerde 
bu gibi araştırmalar daha az yapılmıştır 
ve yapılan araştırmalarda hemen hemen 
aynı balık türleri görülmekle beraber, 
bazı küçük ayrıntılara da rastlanmıştır. 

Örneğin, Wood, Avustralya Körfezin-
de yaptığı çalışmalarda, fazla sayıda 
Corynebacterium ve Mycoplana rastladı-
ğını belirtmiştir. 

Veııkaratem, Kamassari, Hind Kör-
fezinde yaptıkları araştırmalarda ise, 
Wood'un aldığı sonucu almışlar, fakat 
bu sonucun, çevreye bağlı olduğunu bil-
dirmişlerdir. 

Orta Pasifik'te yapılan araştırmalar-
da, yine gram negatif çomakcıkların 
(Pseudomonas, Achromobacter, Vibrio, 
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Flavobacterium gruplarının) hakim ol-
duğu tesbit edilmiştir. 

Bu çalışmalarda, Wood ve öteki a-
raştırıcıların buldukları, Mycoplana, Ba-
cillus çeşitlerine pek rastlanmamıştır. 

Çeşitli deniz balıklarının, deri, solun-
gaç, bağırsak ve ağızlarında bulunan mik-
rop çeşitleri üzerinde yapılan araştırma-
larda, % 40-48 ile Pseudomonasm başta 
olduğu, Achromobacter % 17 ye, Mieri-
coccusün de % 6 orantılarında bulunduğu 
görülmüştür. Pleomorphic Coccoidler ve 
fermaııtatif vibrio tipleri ise bağırsaklar-
da bolca sayıda görülmüşlerdir. Halbuki 
aynı bakteriler, solungaç ve deride ise pek 
az bulunmuşlardır. 

Deniz Kabuklularının Bakteriyoloji-
si : 

Normal çartlarda ve temiz sularda-
ki deniz kabuklularında patogen bakteri 
bulunmaz. .Bulaşma, ya kanal sularının 
aktığı yerlerdeki kabuklularda olur veya 
yakalandıktan sonra kontaminasyon, ya-
ni bulaşma meydana gelir. 

Bütün tifo ve kolera vak'alarmda az 
sayıda da olsa, kanal ve kanalizasyon su-
larının karıştığı yerlere yakın kabuklu-
larda, bu hastalıkların mikropları bulu-
nur ve bu mikropları, organizmalarında 
uzun süre canlı olarak muhafaza eder-
ler. Şu hale göre, pişirilmeden yenmele-
ri sakıncalıdır. 

Büyük sayıdaki saprofit bakteriler, 
kabuklularda müşterek olarak bulunurlar. 
Bunların sağlık bakımından küçük de ol-
sa önemleri vardır. Çünkü bu saprofit 
bakteriler, depolardaki bekletmelerde, de-
ğişikliklere sebep olurlar. îstridye ve mid-
yelerin kendielri hastalıklara karşı du-
yarlıdırlar ve bazı Protozoerlerin bunlar-
da birtakım hastalıklar yaptıkları bilin-
mektedir. 

Deniz Hayvanları Üzerine Bakterile-
rin Etkisi : 

Akvaryumlarda yapılan çeşitli dene-
melerde, deniz hayvanlarının ^bakteriyolo-
jik enfeksiyonlara karşı duyarlı oldukları 
görülür (ZoBell 19Jf6). Deniz bakterile-

rinin büyük bir kısmı, hayvan popü-
lasyonundan faydalanırlar. Normal ola-
rak bunların bağırsaklarında yaşayan 
mikroorganizmalar, hazma yrdımcı olur-
lar. Bunların yedikleri Chitin ve Sellüloz 
gibi karışık (kompleks) şimik maddele-
rin hidroliz ve katalizlerinde bakteri aıı-
zimlerinin büyük etkileri vardır. 

Bazı deniz hayvanlarının deri ve ışık 
verici organlarında yaşayan fotojenik ve 
ışık verici bakteriler, özellikle ikinciler, 
karanlıkta aydınlatıcı bir rol oynarlar. 

Kapalı Denizlerde Bakteriler : 
Ölü denizin tuz konsantrasyonu % 

30 olduğu için, buralarda hayat bulun-
madığı kanısı vardı. Fakat, buralardan 
alman çamur ve su nümunelerinde birçok 
mikroplar bulunmuştur. 

Bu bakteriler, % 3-30 tuz konsan-
trasyonuna adapte olmuş bakterilerdir. 
Ölü deniz kadar tuzlu olan Büyük Tuz Gö-
lü ve kapalı denizlerden yaptıkları ince-
lemelerde, ZoBell ve Smith bol bir bak-
teri florasının varlığını tesbit etmişler-
dir. 

Bundan başka, yüksek sülfit konsan-
trasyonunun, Karadeniz'de olduğu gibi, 
bütün canlıların yaşamasını önleyici bir 
etkisi bulunduğu bilindiği ve hiç bir can-
lı yaşamadığı halde, burada bakteriler 
iireyebilmektedirler. 
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ÇANLAR DENİZ İÇİN ÇALIYOR 
M. ilham A R T Ü Z 

DPT. Balıkçılık Geliştirme 
Proje Guruba Müdürü 

Nihayet iki ay sonra Türkiye sularının 
ısısı yeniden denize girmemizi müm-
kün kılacak ve memleketimize bol bol 
bahşedilen bu nimetten faydalanmak 
üzere, plajlarımız gene yerli yabancı de-
niz aşıkları ile dolup taşacak. 

Acaba, hiç kimse bu memlekette bu 
kadar çepeçevre sarılmış olmamıza rağ-
men, denize verdiğimiz önemin derecesi-
ni hesap etmiş midir? 

Son yıllarda kesifleşen sanayileşme 
hareketi, büyük şehirlerdeki süratli nü-
fus artışı ve çöp davamızın yirminci yı-
lın ortasını geçtiği bu yıllarda dahi he-
nüz halledilmemiş oluşu karşısında, de-
nizlerimizin kirlenmesi problemi bir çığ 
gibi büyümektedir. 

Bu konu turistik bakımdan olduğu ka-
dar yurdumuz insanlarının sağlığı ba-
kımından da büyük önem taşır. Deniz-
den elde edilen kıymetli su ürünleri, 
başta balıklarımız olmak üzere, bu kir-
lenmeden sür'atle müteessir olmakda ve 
yer yer alarm çanlarının sesleri kulak-
larımıza kadar ulaşmaktadır. 

Son yıllarda kirlenme problemi had 
safhaya giren İstanbul Haliç sularından 
sonra şimdi de İzmit körfezinin aynı 
tehlike ile karşı karşıya olduğu, îzmir 
limanının kirlenmesinin son safhaya u-
1 aştığı, kolaylıkla görülmektedir. 

Memleketimizde denizlerin arzettiği 
problemlere sahip çıkan resmi makamlar 
o kadar çeşitlidir ki kirlenme problemi 
de diğerleri gibi, daima elden ele akta-
rılmakta sonunda kimin '.ilgileneceğinde 
sarahat bulunamadığından ortada kal-
maktadır. 

îlk önce şunu kabul etmek lâzımdır k,i 
denizler milletlerin hayatında çok önemli 
bir yer işgal ederler. İnsanlar protein 
ka,ynağı olarak daima denizlere muhtaç 

olmuşlardır. Deniz suyu ayrıca, yiye-
cek haricinde kalan ihtiyaçlar için lü-
zumlu her türlü ham maddeyi ihtiva e-
der, sofra tuzundan, magnezyuma, iyot-
dan broma kadar çeşitli madeler deniz-
den karaya nisbetle tatlı su ihtiyaçlarını 
gidermek için halen deniz suyundan ya-
rarlanma yolunda çaba sarfetmektedir-
ler. 

Ayrıca deniz en emin ve en kolay nak-
liyat ortamını teşkil eder. 

Bütün bu ve daha sıralanabilecek sa-
yısız faydaları ile denize gereken önemin 
verilmesi zorunluğu kendiliğinden an-
laşılacaktır. Kirletme denizin turistik 
değerini tamamen ortadan kaldırabile-
ceği gibi, başka balıkçılık olmak üzere, 
materyel kaynaklarını yok edebilecek 
bir afet olarak kabul olunmaktadır. Kir-
letme tarifi güç bir terimdir; bunu faa-
liyetlerimiz sonucu, her hangi bir ortamı 
bilerek veya bilmeyerek daha kıymetsiz 
ve hatta sıhhatimize, varlığımıza tehli-
keli bir hale sokmak şeklinde tanımlaya-
biliriz. 

Kirletmenin hasarlarını mümkün mer-
tebe azaltmak için isabetli kararların 
alınması gerekir. 

Sularımızda kirlenme faktörünün bir 
felâket halini almasından evvel denizle-
rimizin arzettiği problemlere sahip çı-
kacak makamlar üzerinde kesin bir ka-
rara varılması için vaktin çok az kaldı-
ğını hatırlamak icab eder. 

Yurdumuzda denizin ilk akla gelen 
problemi olan balıkçılığın ilmi cephesi 
ile uğraşan bilim adamları ve araştırma 
laboratuarları olmasına rağmen, Deniz 
Jeolojisi ve özellikle deniz sağlığı ile 
uğraşan (bakteriyoloji hariç) ) ) belirli 
bir ilim müessesesinin olmayışını da e-
sefle kaydetmek gerekir. 

Özelikle Fransa'nın önderlik ettiği de-
niz sağlığı araştırmalarına da (Océan-
ographie Medicale) gereken önemin ve-
rilmesini ve bir çok konularda önderlik 
etmiş olan İstanbul Üniversitesinin bu 
önemli problemi de ele almasını, bek-
lemek yerinde olacaktır. 
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Denizlerimizde yapılan 
ilk araştırmalar 

ve gelişmeler 

Kısım: VI 

Türkiye'yi çevreleyen denizler ara-
sında bilhassa Karadeniz biyolojisinin an-
laşılmasına imkân veren Boğaziçi, eski-
den beri sık sık araştırma konusu ol-
muştur ki, yakın zamanlarda da Boğazi-
çi'nin bentik makrofaunası ve Akdeniz 
unsurlarının Karadeniz'e sızması ile ilgili 
problemler üzerinde tetkiklere tekrar rast-
lamaktayız (151, 152). Boğaziçi; Akde-
niz unsurlarının Karadeniz'e sızması için 
bir geçiş yolu olup, bu sızma Marmara 
Denizi suyunun Boğaziçi dibinden Kara-
deniz'e akışı ile kolaylaştırılmaktadır. 
Böylece bentik cins larvalar Karadeniz'in 
«önboğaziçi» bölgelerine nakledilmekte-
dir. 1959 yılında Hidrobioloji Araştırma 
Enstitüsü tarafından Türkiye'ye davet e-
dilen Hamburg Zooloji Enstitüsünden 
Prof. H. CASPERS tarafından, Marmara 
Denizi'nin derin bölgelerinden Boğaziçi'-
nin muhtelif bölgelerine uzanan -Karade-
niz'in önboğaziçi bölgesinde 205 metre 
derinlikte- bir hat üzerinde incelemeler 
yapılmıştır. 19'u Marmara, 30'u Boğazi-
çi'nde ve 8'i Karadeniz'de olmak üzere 
57 istasyondan toplanan bentik faunanın 
bir kısmı da F. RULLIER tarafından in-
celenmiştir. Sonuç olarak; Marmara De-
nizi'nden Boğaziçi'ne kadar dafcrl, Ak-
deniz menşeli biosenozlar müşahade edil-

151, CASPERS, H. 1968 : La macro-
faune benthique du Bosphore et les 
problèmes de l'infiltration des élé-
ments méditerranéens dans la mer 
Noire. Comm. Int. Explor. Soi. Mer 
Médit., Rapp• et P.V, 19 (2). pp, 
107-115. 

Dr. Ncbia KUTAYGİL 
Balıkçılık Müessesesi Müd. 

Biolog 

miş ve Karadeniz'in önboğaziçi derin böl-
geleri için durum aynı bulunmuş. Boğazi-
çi'nden geçen Akdeniz menşeli larvalar 
yüksek tuzluluktaki bölgelerde yerleşmek-
tedirler. Ancak, önboğaziçi bölgelerinde 
bulunmuş olan türlerin çoğu Karadeniz'-
in öteki kısımlarının bentosunda bulun-
mamaktadır. 

Yine 1959 yılında Nisan, Mayıs ay-
larında Romen araştırıcıları - GIi. ŞER-
POIANU ve V. CHIRILA - tarafından 
[Karadeniz'in önboğaziçi bölgesinde hid-
rolojik şartlar ettid edildi (153). Yapı-
lan miişahadeler göstermiştir ki: 1 — U-
mumiyetle deniz cereyanları batıdan do-
ğuya doğru olmaktadır -bu bölgenin lito-
ral doğrultusunu takip ederek- ancak Ka-
radeniz'den Marmara'ya doğru veya bu -
nun aksi bir cereyanı tefrik etmek müm-
kün olmamıştır. 2 — Deniz suyunun tuz-
luluğu satıhta %o 17.87 ve 150 m. derin-
likte %o 20.63 olmak üzere değişir. 25 ve 
150 m. derinlik arasında elde edilen kıy-
metler, Karadeniz'in diğer kısımlarında 
elde edilen ortalama değerlere çok yakın-
dır. Bu, daha tuzlu olan Marmara Denizi 
sularının bu period esnasında, mevcut 
olmadığını ispat etmektedir. 3 — Zoo-

152. RULLlER, F. 1963 : Les annélides 
Polychètes du Bosphore, de la mer 
de Marmara et de la Mer Noire, en 
relation avec celles de la Méditer-
ranée. Comm. Int. Explor. Sci• Mer 
Médit.} Rapp. et P.V. 17 (2). 
p . 1 6 1 - 2 6 0 , 
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planktonun terkibinde Romanya litoral 
bölgesinde çok fazla görülen aynı orga-
nizmalar müşahade edilmiştir. 4 — Elde 
edilen doneler mucibince şu neticeyi çı-
karmışlardır ki; senenin muayyen mev-
simlerinde Akdeniz orijinli olan sular, de-
niz cereyanları sebebiyle Karadeniz'e gi-
remez, zira bu cereyanlar bir sene zar-
fmda hidrometeorolojik şartlar ile deği-
şikliklere uğrarlar. 

GH. SKRPOIANU ve V. CIIIKILA, 
diğer taraftan, 1959 senesinin Mayıs ve 
Temmuz aylariyle 1960 senesinin Tem-
muz ayında, balıkçılık için çok ilgi çeki-
ci olan Karadeniz'in kuzeybatısının hid-
rolojik şartlarını e tiki etmişler ve bölge-
nin hususiyetini ortaya koymuşlardır 
(154). Bölgenin haiz olduğu şartlar se-
bebiyle burada birçok mühim balık tür-
leri avlanmaktadır ki, Sovyetlerin Kara-
deniz'deki balık avının, Hamsi, Uskumru, 
Kalkan, Mersin istihsalinin, takriben % 
75'i bu bölgeden elde edilir. Bu bölgede, 
bu balıkların bolluğu aşağıdaki sebepler-
le izah edilir: 

1 — Kıt'a sahanlığı çok geniştir. Tar-
hankut Burnu ile Sulina arasındaki çizgi-
nin kuzeyindeki bölgede maksimum dip 
derinliği 50 m. yi geçmez. 2 — Bu bölge-
ye nehirlerle gelen tatlı sular mineral ve 
biojen maddeler bakımından zengindir. 
ALMASOV'un 1955 de yaptığı araştır-
malara göre, sadece Tuna nehri senede, 
denize 45.6 milyon ton tuz ve 891.7 bin 
ton biojen madde getirmektedir. 3 — 
Planktonik ve beııtik mühim besin kay-
naklarının mevcudiyeti yukarıda zikredi-
len şartların neticesidir. L. O. KOVALİ 
(1957, 1958), A. A, SMELEVA (1956) 
ve G. K. PITIK (1961) çalışmalarında 
göstermişlerdir ki, fitoplankton bazan fev-

153. §ERPOIANU, G. H. et CHIRILA, 
V- 1961 : Observations faites au 
printemps 1959 sur les conditions 
hydrologiques de la zone du Bosp 
hore de la Mer Noire. Hidrobiologia 
Academia Republicii Populaire Ro* 
mine- Vol. III. p. 355-367, 

kalâde fazla olur, yani 2000 mg/m3 ve 
zooplankton 500 mg/m3 dür. Ayrıca ben-
lik fauna da çok iyi inkişaf etmiştir. (K. 
A. VINOGRADOV, 1959). 4 — Dip ile sa-
tıh arasındaki suların mübadelesinin 
mevcudiyeti, bu bölgenin merkezi kısmın-
da, biojen maddelerin ve tuzların normal 
devrini temin eder. Böylece trofik (besi-
ye ait) esasın iyi inkişafına sebep olur, 
Bu durum bazı hidrolojik hususiyetlerle 
taayyün eder. 

Constanta deniz istasyonu tarafın-
dan, «Marea Neagra» gemisi ile Kara-
deniz'in kuzeybatı bölgesinde Uskumru 
muhaceretini tetkik için yapılan ekspedis-
yon vesilesile yukarıda, bahsi geçen araş-
tırmalardan edinilen müşahadeler, özet 
olarak şöyledir: Araştırılan bölgede tatlı 
su karakteri müşahade edilmiştir. Fakat 
bu tatlı su tesiri merkezî kısımda azdır. 
Bu hâdise deniz cereyanları sistemi ile 
izah olunabilir. KNIPOVlÇ'in araştırma-
larına göre, bu cereyanlar tatlı suları 
sahil bölgelere iter. Bu bölgenin orta kıs-
mında Karadeniz'in maksimal kıymeti-
ne uyan şeffafiyet ve tuzluluk bulunmak-
tadır. Satıh ve az derinlerde (50 m. den 
daha az derinliklerde) büyük tuzluluk 
kıymeti ver tik al olarak satıh ve derinde-
ki suların iyi sirkülasyonuna sebep olur-
lar. Böylece mineral ve biojen maddele-
rin normal devresi temin edilmiş olur ki 
bu da bu deniz bölgesinin prodüktivitesi-
ne pozitif bir tesir icra eder. 

Karadeniz'de yapılan araştırmalar a-
rasmda, evvelden beri, bu denizin özel 
mikroorganizmalarına ait araştırmalar di-
ğer denizlerin bakterileri üzerine yapılan 
araştırmalarla mukayese edilirse, daha 
fazladır. Bu araştırmaların çoğu, Sovyet 
mikrobiyolojistleri tarafından yapılmıştır 

154. SERPOIANU, G. H. et CHIRILA, 
V. 1963 : Quelques particularités 
des conditions hydrologiques dans 
le région nord-ouest de la Mer 
Noire. Comm. int. Explor. 8ci. 
Mer. Médit., Rapp. et P.V-. 17 (3). 
p. 917-922. 
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ve hemen tamamen aerob-heterotrof bak-
terilere aittir. Buna mukabil Karadeniz'-
in anaerob-heterotrof bakterileri bilinme-
mektedir. Yalnız sülfatları redükte eden 
bakteriler müstesna. Bu durumu dikkate 
alarak M. ZARMA (1983), yaptığı araş-
tırmalarda yeni bulunan bakteriye Clos-
tridium catenaforme ismini vermiş. Pro-
tein materyeliiîden amonyak meydana 
getirme hassasından dolayı bu bakteri, 
Karadeniz'in azot devresine yardım et-
mektedir (155). 

Müştereken Türkiye'yi çevreleyen de-
nizlerde, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 
en yakrn zamanda, Amerika'nın Woods 
Hole Oseanografi Enstitüsü'nün araştır-
ma gemisi «Atlantis ıı» ile, 1989 yılında, 
bir seyahat yapılmıştır. Oseanografik in-
celemelerde bulunulan bu seyahatin Ka-
radeniz'deki (Mart - Mayıs 1969 içinde) 
başlıca gayesi, oksijenli satıh suları ile 
oksijensiz derin su arasında kimyasal ve 
biyolojik etiidler, Karadeniz'in orijini ve 
jeolojik tarihi, sedimentlerin menbaı ve 
mahiyeti hakkında daha iyi bir hükme 
varmaktı. Bu araştırma seferine 12 A-
merikalı, 5 Alman, 2 İngiliz, 3 Türk, 1 
Finlandiyalı, 1 Hintli ve 1 İtalyan olmak 
üzere 25 bilim adamı katılmıştır. 

Genel olarak; deniz araştırmalarının, 
yirminci yüzyılda ehemmiyeti tam olarak 
anlaşılmıştır ki, bu yüzyıl içinde bilhas-
sa Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetler Birliği başta olmak üzere çok 
geniş çapta araştırmalar yapılmış ve tat-
bikat sahasına konulmuştur. Bugün, dün-
yanın çeşitli devletlerinin ilmî araştırma 
yarışması içinde oldukları görülmektedir. 
Nitekim, yukarda bahsedildiği üzere, Ka-
radeniz'de çok yıllar öncesinde başladık-
ları ilk oseanografik araştırmalardan son-
ra sahildar komşu devletler, tatbikî araş-
tırmalara geçmeleri, teknik metodlarmı 
modernleştirmeleri neticesi kaynaklardan 
istifade imkânlarını arttırmışlardır. Bu-
gün, Karadeniz'de Sovyet, Romen ve Bul-
gar araştırıcıları plân dabilinde, av saha-
ları ve kaynaklar üzerinde araştırmalara 

devam etmekte ve kaynakların muhafa-
zası için, bazen müşterek tedbirler almak-
tadırlar. Araştırmaları arasında, iyi ve 
devamlı surette av yapılmasını temin için, 
öncelikle, havzanın başlıca balıklarının; 

— Oseanografik şartlara göre teza-
hürleri, yayılış ve bolluklarının hacmi. 

— Gıdalanma, yumurtlama yer ve 
toplanma kesafetleri, 

— Seneden seneye yaş terkibinin di-
namiği, 

— Muhaceret istikameti ve süratinin 
öğrenilmesi, 

— Av esnasında balık sürülerinin 
davranışı hakkında çalışmaları, ayrıca 
bölgenin Midye, İstiridye ve Yosun gibi 
diğer iktisadî kıymeti haiz su ürünleri ü-
zerinde araştırmaları, onların değerlendi-
rilmesi çalışmaları bulunmaktadır. 

Bu arada meselâ; Nisan 1964 te, 
VNIRO (SSCB - Oseanografi ve Deniz 
Balıkçılığı Araştırma Enstitüleri Genel 
Birliği) ve diğer Enstitüler tarafından 
«Balık stoklarının 'kıymetlendirilmesi ve 
avların önceden tahmini metodİarı» nın 
toplantısında verilen raporları zikredebi-
liriz (156). 

Bu raporlar üç gruba ayrılabilir: 
1 — Balık stoklarının değerlendiril-

mesi ve avların önceden tahminindeki me-
todlar üzerinde bilgi. 

2 — Ticarî balıkların bc^luğundaki 
değişmeleri ve populasyonlarm kompozis-
yonu ve stokların yapısını kapsayan teo-
rik esaslar ve kaideler üzerinde bilgi. 

3 — Stokların değerlendirilmesinin, 
balık populasyonları için matematik mo-
dellerin gelişmeleri ile ilgili esas prob-
lemlerin çözülmesi yolunda metodlar üze-
rinde bilgi. (Bu, muayyen bir deniz böl-
gesindeki bir su hacmi içinde balık bol-
luğu üzerinde bilgi edinilmesine yardım 
ede-ıektir). 

Bundan başka, bazı raporlar, yeni 
kıymetlendirme metodları sayesinde opti-
mum avlanma oranı elde etmek için ba-
lıkların tabiî ölümü üzerinde biolojik e-
saslara dayanan bilgiler veren raporlar-
dır. 
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Bu yazı dizisinde, pek kısaca, Türki-
ye'yi çevreleyen denizlerde gerek bu de-
nizlere sahildar ülkelerin, gerekse uzak ül-
kelerin araştırmalarının bazı hususlarına 
değinilmiş bulunulmaktadır. 

Türkiye'de de yukarıda zikredildiği 
üzere, yirminci yüzyılın ortalarına doğ-
ru deniz araştırmalarına başlanılmıştır. 
Türkiye'nin deniz araştırmaları ile meş-
gul olan müesseseleri arasında başlangıç-
ta görüldüğü üzere; istanbul Üniversite-
si Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsü ile Hid-
robioloji Araştırma Enstitüsü araştırıcı-
larının bugüne kadar devam eden çalışma-
ları (10,34,52-65, 80-103, 157-238, 259) ya-
nında yine Istan bul Üniversitesi Botanik 
Enstitüsünün (70,239-242) ve 1960 yılın-
dan sonra da Ege Üniversitesi Zooloji Bo-
tanik Enstitülerinin (71-74, 243-252) ve 
Seyir-Hidrografi Dairesinin araştırmaları-
nı (253-256) bulmaktayız. 

Ayrıca, tatbikî balıkçılık araştır-
maları ve tecrübî balıkçılık faaliyetleri-
nin başlatıldığı E.B.K. Balıkçılık Araştır-
ma Merkezi ise 1955 yılından çalışmala-
rının durdurulduğu 1961 yılı başına ka-
dar, araştırmalarından bir kısmını neşre-
debilmişti (16,33,114-140). Balıkçılık A-
raştırma Merkezi'nin, bir kısım araştırma 
konularında gerek neşriyat ve gerekse 
özel balıkçılara av tekniğinde yardımları 
yanında, ele aldığı bazı konular ise me-
selâ: Marmara Denizi'nin demersal stok-
ları, trawl araştırmaları (257) ve Kara-
deniz'de önemli bazı balıkların avı üzerin-
deki çalışmaları, araştırmaların durdurul-
masiyle yarım bırakılmıştır. 

Bu devre içinde 1959 yılı Ekim - Ka-
sım aylarında, Türkiye'de etüdler yapan 
Japon Amano Heyeti (Y. AMANO, G. A-
MANO ve S. AOZAKİ) Türkiye balıkçı-
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lığının halihazır durumu ve inkişafı hak-
kında tavsiyelerini ihtiva eden bir raporu 
Türk Hükümetine vermişlerdir (258). 
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«Balıkçılık Müdürlüğü» zamanında, Ey-
lül 1961 - Eylül 1962 tarihleri zarfında, 
Japon Heyeti (S. MİÎSHO, R. NAKAMU-
RA ve R, HİDAKA) Palamut - Torik, Or-
kinoz av usulleri tatbikatında çalışmalar 
için gelmişlerdir. Çalışmaları ve tavsiye-
leri hakkında raporu 8 Eylül 1962 de 
E.B.K. Genel Müdürlüğüne vermişlerdir. 
Yine Japon Teknik yardımından, uzman 
T. İSHİRO (Ekim 1964 - Mart 1968 ta-
rihleri arasında) ve iki balıkçı arkada-
şı (T. SHİMADA, T. SHİKİDA) (Ekim 
1935 - Kasım 1967 tarihleri arasında) 
E.B.K. Balıkçılık Müdürlüğünde bulun-
muşlardır. Uzman İSIIİRO, Japonya'ya 
dönüşünü müteakip çeşitli çalışma konu-
ları ile ilgili bir rapor vermiştir. 

Ülkemizde, 1955 yılında, tatbikî ba-
lıkçılık araştırmaları ve tecrübî balıkçı-
lık sahasındaki ihtiyaç sebebiyle, E.B.K. 
Balıkçılık Araştırma Merkezi teşkil edil-
miş ve böylece bir devlet organına ge-
rekli hizmet verilmişti. Fakat tasarruf 
zihniyeti ile 1961 yılı başında Balıkçılık 
Araştırma Merkezi'nin çalışmalarının 
durdurulması ; Üniversite organlarının 
bünyesi dışında, doğrudan doğruya av-
cılıkla ilgili araştırma faaliyetlerinin ya-
rıda kalmasına sebep olmuştur. Oysaki 
yıllar öncesi deniz araştırmalarına baş-
lamış olan ülkeler, bugün de araştırmala-
ra devam etmekte ve bilhassa geçen za-
man içinde yenilerinin ilâve olduğu bir-
çok Balıkçılık Araştırma Enstitülerinin 
tatbikî araştırmaları ile bir taraftan is-
tihsallerini yükseltmek imkânına ve bir 

roudja). Comm. Int. Explor. Sci. 
Mer Médit-, Rapp. et P.V. 17 (3). 
p. 675-677. 

156. DEMENTYEVA, T. F. and ZEMS-
KAYA, K. A. 1967 : Methods of 
Assessment of Fishing Stocks and 
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taraftan da kaynaklarını muhafaza etme 
gayesiyle gerekli tedbirleri tesbit etme ye-
teneğine sahip olmuş bulunmaktadırlar. 

Son olarak, E.B.K. içinde, «Balıkçı-
lık Müessesesi Müdürlüğü» teşkil edilmiş 
olup bu teşkilât içinde tatbikî av faali-
yetleri yanında balık avı ve diğer bazı su 
ürünleri istihsaliyle ilgili bir kısım araş-
tırma hizmetlerine yer verilmiş bulunul-
maktadır. Ancak, imkânların kısıtlılığı 
(mâlî yönden ve teknik eleman) sebebiy-
le bu çalışmalar bugün için ülkenin ih-
tiyacını karşılayacak durumda değildir. 
Devlet organı olarak tatbikî araştırmala-
ra gerekli ehemmiyet içinde imkânların 
sağlanması (bilhassa teknik eleman ye-
tiştirilmesi) ile bazı neticelerin alınmasın-
da çabukluk kazandırılabilinir. 

Türkiye'yi uzun bir sahille çevrele-
yen denizlerimizden en iyi şekilde istifa-
de etmek için; çeşitli ürünleri ile ilgili 

araştırmalara devam edilmesi, hem mev-
cut kaynakları ortaya koymak bakımın-
dan, hem de onlardan en uygun şekilde 
istihsal yapmada lüzumlu esasların tayi-
ni, kontrolü, uygulanacak av tekniği, araç 
ve gereçlerin inkişafı ve kaynaklarm de-
ğerlendirilmesi problemlerine hız verilme-
si, çağımızın icabı olmaktadır. 

Diğer taraftan: 
— Denizlerin pollution (kirlenme) 

sebebiyle veriminin azalması tehlikesi ü-
zerinde durulması, l 

f<r — Eski nizamnamelerin araştırmala-
" ra göre yeniden tanzimi, gerekli yasak-
; ların tesbiti ve takibi i s _ 

Problemleri, şahısların menfaatlerin-
f den uzak, toplum yararına kaynakların 

muhafazası gayesiyle, devletin ele alaca-
•' ğı yeni Su Ürünleri Düzeni için, zarurî 

bir durum arz etmektedir. 
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Midyenin deniz ürünlerimiz arasında 
önemli bir mevkii vardır. Bilhassa İstan-
bul Boğazında, Marmara ve Karadeniz 
sahillerinin diplerinde yetişenler diğer 
bütün dünya denizlerine kıyasen, iriliği, 
lezzet, ve nefaset bakımından üstünlük 
taşır, 

Avrupa memleketlerinde de lüks ye-
meklerden sayılır. Deniz diplerinde özel 
tarlalarda, hatta denize sarkıtılmış ka-
lın halatlar üzerinde yetiştirilmeye çalı-
şılır. Konservesi çok makbuldür. Badem 
büyüklüğünde olanları bile, atılmayıp 
kabuklariyle birlikte haşlanarak öylece 
servise arzedilir. Keza küçük boydaki 
midyelerden, bir kısmının kabukları da-
hil olduğu halde yapılan çorbası namlı 
lokantaların birinci kalitedeki yemek-
lerinden sayılır. Bizde ise bu boydaki 
midyelerin yüzüne bile bakılmaz. Büyük-
leri meyamnda çıkanlar denize atılır. 

Midye her mevsimde yenebilir. Fakat 
dolgun ve lezzetli zamanı Ocak ayından 
Nisan sonuna kadardır. Satın alınırken 
taze olmasına bilhasa dikkat edilmelidir. 

Dolması, pilakisi, lâhana yaprağıyle 
dolması, salması (—pilâvı) muhtelif u-
sullerle tavası, haşlama veya buğlaması, 
saç üzerinde yapılan kebabı, çorbası ne-
fis olur. 

MİDYE TAVASI : 

Zevkli bir midye tavası yemek için iri 
boydakiler seçilmelidir. Bundan başka 
lezzetini bir kat daha artırmayı teminen 
garni olarak teratoru eksik etmemelidir. 
Midye tavası ve tarator çeşitli malzeme 
ve türlü usullerle yapılır. Şimdi târifine 
geçiyoruz. 

Midyelerin deri kısmında bazen küçük 
inciler bulunur. Dikkat edilirse bunlar 
kolayca görülür. Ayrıca midyenin her 
hangi bir yere tutunmasını sağlayan kıllar 
vardır. Midye satan esnaf, midyenin içini 
çıkarırken kıllarını pek ayıklamaz. Satın 
alınıp eve getirilen midyeler teker teker 
gözden geçirilerek incileri varsa çakının 
ucu ile çıkarılır. Kılları da diplerinden 
kesilir. Yıkandıktan sonra süzülmek ü-
zere kevgire bırakılır : 

Birinci usul : 
Tavaya midyeleri örtecek kadar mısır 

özü yağı konur. Kızartma işi havagazı 
veya diğer gaz ocaklarında yapılır. Yağ 
iyice kızınca midyeler evvelâ, una, sonra 
bira ile un karışımından elde edilen -boza 
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kıvamında- bulamaca batırılarak kızartı-
lır. 

İkinci usul : 
Midyeler evvelâ una, sonra biraz su ile 

çalkalanmış yumurta sarısına, daha sonra 
galeta ununa bu'anıp kızartılır. 

Üçüncü usul : 
ölçüyü orta boy 100 adet midye üze-

rinden hesaplıyoruz. Daha az miktarda 
yapılacaksa malzeme ona göre ayarla-
nır. 

Temizlenen, yıkanan midyeler küçük 
bir tencerede 7-8 dakika haşlanır. Suyu 
süzülmek üzere kevgire aktarılır. Diğer 
taraftan çukur bir kaba altı çorba kaşı-
ğı un, iki çay bardağı bira, bir çorba ka-
şığı erimiş tereyağı, veya sadeyağ, iki 
yumurtanın sadece sarısı (akları sonra 
kullanılacağından bir tabağa alınır) ko-
narak karıştırılıp bulamaç ;haline geti-
rilir. Mayalanması için ılıkça bir yerde 
2 saat bekletilir. Bundan sonra ayrı bir 
kapta bulunan yumurta akı, çatalla dö-
vülerek sulu bir duruma getirilir. Bula-
maca ilâve edilerek karıştırılır. Haşlan-
mış midyeler teker teker evvelâ una, 
sonra bulamaca bulanıp, mısırözü yağı-
nı hâvi kızgın tavada kızartılır. 

MİDYE PLAKİSt : 

Midye pilâkisi çok lezzetli yemekler-
den biridir. Aynı zamanda meze olara 
da rağbet görür. Ölçüyü iri boyda 100 
adet midye üzerinden alıyoruz. Midyele-
rin içleri teker teker gözden geçirilere 
incileri varsa çakı ucu ile çıkarılır. Kıl-
ları da diplerinden kesilerek atılır. Çukur 
bir kapta iyice yıkanır. Suyu süzülmek 
üzere kevgire konur. Diğer taraftan 4 
tane irice soğan sayulup, çentilmek sure-
tiyle bir tencereye doğranır. Küçük bir 
su bardağı veya çay bardağı dolusu zey-
tinyağı ile orta derecedeki ateşte pem-
bemsi oluncaya kadar kavrulur. Bundan 
sonra orta boyda bir havuç, iki küçük 
veya bir büyük kök kereviz, iki adet pa-
tates yıkanıp kabukları soyularak fındık 
büyüklüğünde parçalara bölünür. Kav-
rulmakta olan soğana ilâve edilir. Hep 

birlikte 10 dakika kavrulmaya devam 
olunur. Bunu müteakip kevgirde süzül-
müş olan midyeler harçların üzerine dö-
külür. Mevsim kış olduğu takdirde bir 
çorba kaşığı tuzsuz domates salçası, yaz 
mevsimi ise, iki tane kabukları soyul-
muş, çekirdekleri çıkarılmış domates, 
parçalara bölünerek harca karıştırılır. 
Bir bardak su ve bir çorba kaşığı katıla-
rak pişmeye bırakılır. Pişme müddeti 
suyunu hafif çekinceye kadar, tahminen 
25 dakikadır. Şayet suyunu fazla çek-
miş duruma gelirse dibinin tutmaması 
için bir miktar ılık su konur. Ateşten 
indirilmesine yakın bir demet maydanoz 
doğranır. Ilık ve soğuk olarak biraz li-
mon sıkılmak suretiyle yenir. 

Midye pilâkisine sarımsak katıldığı 
takdirde pilâkipetrol (—gazyağı) kokar. 

SOĞANLI MİDYE YAHNİSİ : 

75 adet iri boydaki midyenin kılları 
diplerinden kesilerek atılır. İncileri varsa 
çakı ucuyla çıkarılır. İyice yıkanır. Sü-
zülmek üzere kevgire konur. Diğer ta-
raftan orta boy 3-4 baş soğan soyulup iri 
iri çentilerek tencereye doğranır. Bir kah-
ve fincanı dolusu zeytinyağında pembe 
renk alıncaya kadar kavrulur. Sonra mid-
yeler içerisine atılır. Bir bardak su, bir 
tatlı kaşığı tuz, bir adet kıyılmış may-
danoz ilâvesiyle üstü kapalı olarak 25 da-
kika müddetle pişirilir. Suyu fazla gel-
miş ise, çekmesi için biraz daha ateşte 
bekletilir. Ilık ve soğuk olarak yenir. Li-
mon sıkılır. 

MİDYELl PİLÂV ( = Salması) : 

Midye salması, dolmasından daha 
hafiftir. Dolayısiyle sindirimi de kolay-
dır. Doğu Karadeniz bölgesinde hamsiden 
yapılan meşhur İÇLİTAVA ile nefaset ba-
kımından yarışabilir. Bu münasebetle es-
ki İstanbulluların en makbul tuttukları 
deniz ürünleri yemeklerinden biri olduğu-
nu bilhassa kaydetmek isteriz. 

Ölçüyü 100-150 midye üzerinden alı-
yoruz. Tarif veçhile, midyeler temizle-
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nir. Suyu süzülmek üzere kevgire konur. 
Diğer taraftan iri bir çorba kesesi öl-
çüsünde pirinç ayıklanır. Ayrı bir kap-
ta kaynatılmış ve ateş üzerinden alınmış 
hafif tuzlu suya atılarak haşlanır. Ya-
rım saat kadar böylece bekletilir. Bu 
müddetin geçmesini müteakip, süzgüye 
dökülerek, bol su ile yıkanır. Kullanılmak 
üzere bir kaba boşaltılır. Öte yandan or-
ta büyüklükte bir tencereye 5 tane irice 
soğan çentilerek doğranır. Bir bardak zey-
tinyağında bir küçük çorba kaşığı tuz, 
iki yemek kaşığı çamfıstığı ilâvesiyle 
pembeleşecek derecede kavrulur. Bun-
dan sonra midyeler içerisine atılır. Ya-
rım çay bardağı su katılarak hafif ateş-
te suyunu çekinceye kadar pişirilir. Bu 
duruma gelen harcın içersine, pirincin öl-
çüsüne ait iki çorba kâsesi su, bir çorba 
kaşığı üzüm, bir tatlı kaşığı şeker konur. 
Hep birlikte üstü kapalı olarak bir taşım 
kaynatıldıktan sonra haşlanmış, süzül-
müş pirinç ilâve edilir. Derhal birkaç ke-
re karıştırılır. Hafif ateşte âheste âhes-
te pişmeye bırakılır. Suyunu çeken pilâv, 
üzeri göz göz olunca ateşten indirilir. 
Tekrar karıştırılmaya başlanırken yarım 
paket yenibahar, bir tutam karabiber, bir 
çay kaşığı tarçın serpilir. Bunu mütea-
kip, pilâvın dinlenmesini teminen tence-
renin üstü temiz bir bez veya kâğıtla 
örtülerek kapağı kapatılır. Her beş da-
kikada bir 3 defa karıştırılır. Midyeli pi-
lâv, diğer ismiyle SALMAS böylece piş-
miş olur. Ilık ve soğuk olarak yenir. 

LÂHANA YAPRAĞI İLE MİDYE 
DOLMASI : 

Midye dolması deyince, siyah veya 
kahverengiyle karışık menevişli parlak 
kabuklarıyle tabakta boy gösteren mid-
yeler gözönüne gelir. Bir de bunun ya-
nında. Türk mutfağına pek az girmiş lâ-
lıana yapraihyle yapılan midye dolması 
vardır. Şeklen, zeytinyağlı lâhana dolma-
sını andırır. Fakat yenirken nefaset ve 
lezzet bakımından kabuklu midye dolma-
sından kat kat üstünlük taşıdığı hemen 
tasdik olur. 

Mikyası iri boyda 100-150 midye üze-
rinden alıyoruz. Midyelerin kılları ve in-
cileri varsa temizlenir. Diğer taraftan 
birbuçuk su bardağı ölçüsünde pirinç a-
yıklanır. Yıkanıp süzgüye boşaltılır. Bir 
tencereye 6-7 adet iri boyda soğan çen-
tilerek doğranır. Bir bardak zeytinyağın-
da bir çorba kaşığı tuz, iki yemek kaşı-
ğı çamfıstığı ilâvesiyle pembeleşecek de-
recede kavrulur. Bunu müteakip midye-
ler içersine atılır. Hiç su konmadan ya-
vaş yavaş karıştırılır. Midyelerin bırak-
tığı su, çekince, ayrı bir kapta bulunan 
pirinç konur. Hep birlikte karıştırılarak 
10-15 dakika kavrulmaya devam edilir. 
Bundan sonra iki bardak su, bir yemek 
kaşığı kuşüzümü, bir çorba kaşığı şeker 
ilâve edilip, suyunu çekmek üzere pişme-
ye bırakılır. Suyunu çekince ateşten in-
dirilir. Bir naket yenibahar, bir çay ka-
şığı tarçın, bir tutam karabiber serpile-
rek 3-5 defa karıştırılıp soğuması bekle-
nir. 

Diğer taraftan dolmalık orta boy bir 
lâhana yıkanır. Kök kısmı, bıçakla de-
rin oyulmak suretiyle, çıkarılır. Dip ta-
rafından tencereye oturtulur. Üstünü ör-
tecek kadar su konup, bir miktar da tuz 
ekilerek, kapağı kapatılır. Yaprakları an-
cak yumuşamaya yüz tutacak kadar haş-
lanır. Süzgüye alınıp soğutulur. Bundan 
sonra yaprakların damarsız kısımlarından 
el büyüklüğünde parçalar koparılarak ye-
mek kaşığı ölçüsünde, bir dolmaya iki, 
üç midye isabet etmek üzere, alınan harç 
parmak şeklinde veya dörtköşe sarılır. 
Tencerenin dibine haşlanmış lahananın 
kalınca yaprağından bir sıra döşendikten 
sonra, sarılmakta olan dolmalar istif u-
sulünde dizilir. En iiste tekrar, haşlanmış 
bir yaprak lâhana konur. Bir bardak su 
ilâve edilir. Dolmaların pişerken dağıl-
maması için, üstü bir tabakla örtülür. Ka-
pağı kapatılır. Orta ateşte suyunu çekin-
ceye kadar pişirilir. Soğuduktan sonra 
boşaltılır. Soğuk olarak ve üzerine limon 
sıkılarak yenir. 
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Türkîyenin bölge bölge balık yatakları 
I; MARMARA BÖLGESİ 

G İ R İ Ş 

Bir bütün olarak Türkiye, denizleri, ğölieri, bü-
yüklü küçüklü akarsııları ve her gün sayılan bir 
hayli artan barajları ile birçok zenginliklerinin yanı 
sıra balık yönünden de paha biçilmez bir değer ta-
şır. 

Tüm Türkiye'nin balık ürünü, ilmî ve metod-
lu bir şekilde işlendiği takdirde senede iki yüz elli 
bin tonluk bir verim kapasitesine maliktir. Fakai 
bilgisiz ve kifayetsiz çalışmalar, ağır suç teşkil ede-
cek kanunsuz hareketler sonucu bu kapasitenin an-
cak 130 bin tonunu istihsal edebilmekteyiz. 

Acı bir hakikattir ki, nasıl bir nimet içinde 
bulunduğumuzu bilmemekte, yarını düşünmeden 
yaptığımız usulsüz avcılıklarla zengin balık yatak-
larımızı balıktan yoksun bir hale getirmekteyiz. 

Marmara'nın ve diğer deniz kıyılarının uluorta 
yerlerine kepçelerini daldıran, çok vakit dere ağız-
larına musallat olan kum kayıkları dip balıkları-
nın gıdasını teşkil eden küçük kabuklu hayvanla-
rı (krııstase) yok ederek deniz dibini çöle benze-

tir. 

Son senelerde pek revaçta olan her biri onar 
bin voltluk ışıklar kullanma yüzünden birtakım 

balıklar sularımızdan kaçmaktadır ki, uskumrunun 
Akdeniz'e çıkışı bu sistemin korkunç bir misali-
dir. Sahillerdeki kayaların üzerinde tüneyen cahil 
insanlar, ellerinde bomba, başta levrek olmak üze-
re en nadide balıkları yok ederler. Kılıç balıkları, 
yumurta dökme zamanı, sancılar içindeyken zıp-
kınla vurulur. Yunuslar mavzerle imha edilir. 

Denizde bu böyledir de, içsularınıızda değil mi-
dir? Oralarda da insafsızca bir katliâm vardır. Bom-
ba, dinamit ve zehirli balık otu yarını düşünme-
yen insanların elinde birer inılıa vasıtasıdır. Buna 
bir misal verebilmek için, mersin balığının ver-
diği havyarın on beş sene öncesine nazaran bugün-
kü durumunu mukayese ederek felâketin büyüklü-
ğünü gözler önüne serelim. 

Dünyanın en kıymetli siyah havyarını veren 
mersin balıkları memleketimizde Kızılırmak, Yeşil-
ırmak ve Sakarya nehirlerimizde avlanır. Bundan 
15-20 sene öncesine kadar bu sularda tutulan mer-
sinlerden senede ortalama 5 ton havyar elde edi-
lirdi. Halbuki 1968 senesinde Yeşilırmak'ta 6, Kı-
zılırmak'ta 4, Sakarya'da 11 mersin balığı yaka-
landı ve bunlardan 128 kilo havyar elde edildi. İş-
te bilanço... 

İbrahim BİLGE 

Maamafih, bütün bu tahıipkârlığı önlemek 
için henüz geç kalınmış değildir. Hemen herkes 
tarafından bir an evvel çıkarılması arzu edilen De -
niz Ürünleri ve Balık Avı Kanununun bir an ön-
ce çıkarılması şarttır. Daha düne kadar kendi 
denizlerinde yok ettikleri balıkları kaçak |olarak 
bizim sularımızda avlamaya koşan Yunan balıkçı-
ları, artık sularımıza gelmez olmuşlardır. Bunıuı 
nedeni çok basittir. Beş senelik sıkı bir plân uygu-
lamasından sonra tekrar balıklarına kavuşan Yu-
nanlıların, hem istihsal, hem de turist akını bakı-
mından bizi fersah fersah geçtikleri bir hakikat-
tir. 

Bu seri yazılarımızda, Türkiye'nin 7 coğrafi 
bölgesindeki henüz bakir balık yataklarımızı ele 
alarak deniz ve içsularımızdaki yerlerini, çeşitleri-
ni, turistik yönden ehemmiyetini dile getireceğz. 

* 

* A 

Türkye'nin kuzeybatısında yer alan Marmara 
bölgesi, balık çeşidi bakımından Türkiye'nin en 
zengin parçasıdır. Bu bölgede bulunan 10 ilimiz-
den, İstanbul ve Kocaeli'niıı Karadeniz ve Mar-
mara'ya, Çanakkale ve Balıkesir'in Marmara ve 
Ege Denizi'ne, Kırklareli ile Sakarya'nın Karade-
niz'e, Bursa ve Tekirdağ illerimizin Marmara'ya. 
Edirne'nin Saros Körfezi'ne sahilleri vardır. Bu 
bölgeye kısmen giren Bilecik ilimiz deniz görmez. 

Bu bölgenin en uç parçası olan Trakya, ku-
zeybatıda Bulgaristan, batısında Yunanistan ile hu-
duttur. Kuzeyinde Karadeniz, güneybatısında Ege 
Denizi vardır. Bölgenin ortasında dünyanın hiç bir 
ülkesinde bir benzeri bulunmayan Marmara Denizi 
yer almıştır. Bütün yerli ve göçmen balıklara ya-
tak vazifesi gören Marmara Denizi âdeta büyük 
bir akvaryum gibidir. 

Boğazlar ve Marmara Denizi bu bölgeyi iki-
ye ayırır. Her iki parça da denizi ve kaıasıyle ba-
lık yönünden çok verimlidir. Parça bir ova man-
zarası arzeder. Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı-
ları dağlık ve ormanlıktır. Karpatların bir kolu 
olan Istranca Dağları baştanbaşa Bulgaristan'ı ge-
çerek Karadeniz kıyılarına paralel bir şekilde hu-
dudumuzdan girer ve Saray kazasına kadar soku-
lur. (1030) metre. Trakya'nın kuzey yönünde bir 
belkemiği teşkil eden Istranca Dağlarının Karade-
niz'e mesafesi çok azdır. 
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İstrânca Dağlarından doğan küçüklü büyüklü 
suların Karadeniz yamacındakileıi kısa birer mec-
ra takibinden sonra denize dökülürler. İç yamay-
lrdan çıkan sular ise Trakya ovasına yayılarak di-
ğer kollarla beraber Ergene nehrini meydana geti-
rirler. Ergene nehri Ipsalanııı Saııcaali köyü civarın-
da Edirneden beri Yunanistan ile aramızda hudut 
çizen Meriç suyuna karışarak Enez kazası yanın-
dan Saros körfezine dökülür. Trakya ovasından do-
ğan derelerin bir çoğu Marmara denizine akar. 

Trakyadan doğan dere ve çayların hiç biri 
komşu memleketlere geçmezler. Ya Ergene nehri 
yoliyle Meriç nehrine karışır veya Marmaraya a-
karlar. Isıancalaıdan Karadenize akan derelerin 
başlıcaları Bapııç dere, Kazan dere, Yene suyu, 
Çilingoz dereleri ile Şeytan deredir. 

Bölgenin Anadolu topraklarına düşen kısmın-
daki nehir ve dereler de önemlidir. Başta Sakarya 
olmak üzere Nilüfer çayı, Kirmasti deıesi ; Susur-
luk sularından başka Manyas ve Apolyond gölle-
rine akan bütün dereler birer balık yuvasıdır. Ada-
pazarı çevresindeki yüksek orman derelerinin ehem-
miyeti diğerlerinden hiç de az değildir. 

Bu bölge göl bakımından da zengindir. İznik, 
Sapanca, Manyas, Apolyond göllerinden başka tıak-
yada Teıkos, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece 
göleıiyle Mericin denize döküldüğü yerdeki Gala 
gölü, Bulgar hududuna yakın İğııeada yakınlarındaki 
Koca Göl, Hamam gölü ve Pedina gölleri de çok 
çeşitli balık veıcn verimli göllerimizdir. 

Marmara bölgemizin içsularıyla göllerini böy-
lece dile getirdikten sonra bu suların balık çeşitleri-
ni sıralamadan evvel, istihsal kapasitesi bakımından 
çok daha değerli olan denizlerimizi ve bu denizlerde 
yakalanan balıkları gözden geçirelim. 

Marmara bölgesindeki İstanbul ve Karadeniz il-
leri kıyılarının Karadeniz! gördüğünden bahsetmiş-
tik. Karadeniziıı, oluşunu itibariyle, 2500 metreyi 
aşan derinliğinin satıhtan itibaren ancak 200 metresi 
canlıların yaşamasına müsaittü-. Kıyıların denize 
dik veya meyilli girişleri nisbetinde acak iki yüz 
metre derinliği bulan kısımlarda dip balıklarına 
rastlamak mümkündür ki, bunların en mühimini 
kalkan balığı teşkil eder. 

Demek oluyor ki, Karadeniz bünyesinde daha 
çok pelâjik balıkları barındırmaktadır. Binaenaleyh 
bölgenin Karadeniz kıyılarında Kalkan, barbunya -
tekir, izmarit, istavrit, mezgit ve minakoptan başka 
hamsi, palamut, kofana, lüfer, usüumru, kılıç 911 
çok yakalanan balıklardır. 

Karadeniz sert rüzgârlara açık olduğundan çok 
az yeri amatörlerin avlanmasına müsaittir. Burada 
daha çok büyük takımlı açık deniz kayıklaıiyle 
avlanmak mümkündür. 

Karadeniz boğazına gelince, burası iki bakım-
dan değer taşır. Amatörler için eşi bulunmaz bir 
av yeridir. Müstahsil esnaf ve oltacılar sırf buradan 
geçimlerini sağlarlar. Karadenizle Marmara arasında 
balıkların iniş ve çıkışlarındaki geçici balıklardan 
başka kendine has yerli balıklar da vardır. Bun-
ların en mühim ve başlıcaları torik, paamııt, lüfer, 
çinakop, uskumru, sardalye biraz da hamsidir. Bar-
bıınya-tekir, kırlangıç, iskorpit, izmarit, istavrit, 
ispari, karagöz, mezgit, hatta kefal kışın derin sula-
ra inen, yazın kıyılara sokulan yerli balıklardandır. 

Karadeniz Boğazında yılın dört mevsimi balık 
tutmak mümkündür. E11 verimsiz aylarda bile ama-
törleri oyalayacak balık bulunur. Y a z aylarında Bo-
ğaz kıyıları kamışlı makinelerle çalışan veya san-
dalla denize açılan balık amatörleriyle doludur. Lü-
fer zamanı lüks lâmbaalıını yakmış yüzlerle san-
dalın Boğaz sularına yayılışları muhteşem bir man-
zara teşkil eder. Bir cümle ile Karadeniz Boğazında 
mevsim- mevsim her balığı bulmak mümkündür. 

Marmara bölgesinin en mühim denizi, ismini 
bu bölgeye veren Marmara Deııizi'dir. Mevsimin-
de Karadeniz'den ve Ege Denizi'nden iniş ve çı-
kış yapan bütiin balıklara kucağım açar. Denebi-
lir ki, ılıman su deniz balıklarının bütün çeşitle-
rini burada bulmak mümkündür. Marmara Deııi-
zi'niıı dip balıklarının nefasetine hiç bir denizin ba-
lığı erişemez. 

Marmara'da başta mercan olmak üzere levrek, 
karagöz, kalkan, pisi, dil, ispari, minakop (kötek), 
eşkine, kırlangıç, izmarit, istavrit, barbunya-tekir, 
mezgit, kefaldan başka çılıç, orkinos, nurnıırı. kö-
pek balığı ile beraber torik, palamut, kofana, lü-
fer. çinakop, uskumru, sardalye, gümüş, zargaın 
balıkları nefaset yarışına çıkmış balıklarımızdandı: 
Palamut yavruları biraz büyüyüp çingene veya kes-
tane palamudu ismini aldıkları zaman en evvelâ 
Marmara Denizi'ııde yakalanır. 

Marmara'ya akan dere ağızlariyle diğer kum-
luk kıyılarda dil ve pisi balıklarının oltacılar ve 
amatörler tarafından bırakma olta ve zıpkınla ya-
kalanmaları ayrı bir hususiyet taşır. 

Marmara Denizi'nin hususiyetlerini dört beş 
satırla geçersek, bu denizin hakkını vermemiş olu-
ruz. Çekmece sahillerinden Silivri, Tekirdağ, Ge-
libolu'ya kadar uzanan çok sıcak sığ kumluklarda 
küçük balık yavruları emniyet içinde büyürler. Kar-
tal ve Adalar'dan, İzmit Körfezi, Bozburıın, Gem-
lik, Erdek, Marmara Adaları, Lapseki'ye kadar 
kıyıları denize dik inen kayaların dipleıindeki oyuk, 
kovuk ve çevresinde en nefis dip balıkları yuva-
lanır ve ürerler. Dünyanın hiç bir tarafında her 
cins balığın aynı zamanda üremesine müsait bir 
denizin bulunmasına imkân yoktur. 

Birçok ülkelerde nefaseti ile tanınmış birçok 
balıklar vardır. Ama Marmara'nın mercan, levrek 
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ve daha birçok dip balıkları hem balık amatörle-
ri, hem de boğazını sevenler için bulunmaz bir 
nimettir. Dünyanın dört bucağından kılıç, mercan, 
levrek, orkinos avı için gelen yabancı turistlerin 
çokluğu bugün pek az kimsenin bildiği hakikat-
lerdendir. Mevsiminde olmamakla beraber Alman 
Dışişleri Bakanının 1970 yazında Marmara'da kılıç 
avına zaman ayırabilmesi de bunun en büyük deli-
lidir. 

Çanakkale Boğazı da çok iri ve kıymetli ba-
lıkları saklar. Ayrıca Akdeniz balıklarının bazıla-
rının Marmara'ya iniş ve çıkışlarında da iyi av 
verir. Karadeniz ve Marmara'nın fazla sularını Ege 
Denizi'ne akıttığı için İstanbul Boğazı'ndan daha 
fazla ve süratli akan Çanakkale Boğazı'ııın Kanal 
dediğimiz derinliklerinde küçük balıklara pek rast-
lanmaz. Küçük balıklara kuytu limanlıklarda rast-
lamak mümkündür. 

Maamafih genel olarak Çanakkale Boğazı ba-
lıklarını şöyle sıralayabiliriz: Sardalya, gümüş, is-
tavrit, izmarit, kupes, çııpra (hııisof, alyanak), is-
pari, eşkine, nıelnur, mıımın, kefal, zargana, bar-
bunya-tekir, karagöz, levrek, sinarit, köpek balığı. 

Karagöz ve levreğin iri parçaları vardır, bilhas-
sa sinarit ve köpek balıkları korkunç derecede iridir. 
1945 senesi yazında Çanakkale'de başımızdan ge-
çen bir olayı anlatmak, balıkların iriliği hakkında 
bir fikir verebilir. 

Eski Alemdar tahlisiye gemisi çarkçıbaşısı İs-
mail Bey, o zaman Çanakkale uçaksavar teğmeni 
Vehbi özdamar'la sinarit sürütmesi yapıyorduk. Ye-
mimiz canlı kpesti. Bir an oltamız geıilmşi, hay-
van bindirmişti. Hemen kürekleri bıraktık. İsmail 
Bey balığa yol verdi. Oltamız İngiliz sicimiydi 
İkinci yüz metrelik sicimde balığı ancak durdura-
bildik. Ağır ağır oltayı kullanırken ikinci bir yük-
lenme ile şaşırdık. Olta hareketsiz kalmıştı anın. 
gene de ağırdı. Nihayet oltayı çektiğimiz zaman 
yüzgeçlerinden aşağısı koparılmış bir sinarit kafa-
sı ile karşılaştık. Tartılan kafanın 9 kilo geldiği-
ni söylemek ikinci hamleyi yapan köpek balığının 
iriliği hakkında bir fikir verir. İşte Çanakkale Bo-
ğazı böylesine büyük balıklara yataktır. 

Marmara bölgesinin Saros Körfezi de kendine 
has bir hususiyet taşır. Bu körfeze, Meriç Nehri 
akar. Bu su ile gelen planktonlar ve diğer besle-
yici maddeler ters akıntılarla körfezin Gelibolu ar-
kalarına sürüklenir. Bu planktonlar sayesinde Sa-
ros'ta balık eksik olmaz. Saros Körfezi de Çanak-
kale Boğazı gibi büyük balıklara yataktır. Bura-
daki taşlıklarda mercan avı, kıyılarda sinarit sü-
rütmesi ve dik kaya diplerinde levrek-avı amatör-
ler için ne kadar cazibeli ise, orfos balıklarına da-
lış yapan balık adamlar için de o kadar ilgi çe-
kicidir. Saros Körfezi'nde sinarit, levrek, orfos, mer-
can, sarpa, lüfer, kupes, barbıınya-tekir balıkları 

bulunur. Bu arada köpek balıklarını da hesaba İcai-
ıııak lâzımdır. 

Marmara bölgemizin balık yönünden zenginli-
ği içsuları ile de dile getirilebilir. Bu bölgedeki iç-
sularla göllerde başta alabalık olmak üzere yayın, 
turna, yılan, sudak (tatlısu levreği), kefal, sazan, 
kızılkanat, tatlısu hanisi, gökçe balık, dil ve pisi 
çokça yakalanan balıklardır. 

Bu bölgenin başlıca akarsuları: Ergene, Tun-
ca, Meriç, Sakarya nehirleriyle, Nilüfer, Gönen, 
Kirmastı, Susurluk Çayları ve iznik Gölii'nün Gem-
lik Körfezine akan ayağıdır. Birer alabalık yu-
vası olan Istrancalardaki Papııç dere, Kazan dere, 
Yene suyu, Şeytan dere, Çilingoz dereleri, Kuru 
dere ile Marmara'ya akan küçük derelerdir. 

Ergene, Tunca, Meriç, Sakarya nehirleriyle Ni-
lüfer Çayı'nda yüzlerle kilo gelen çok iri yayın ba-
lıkları avlanır. Bütün derelerde sazan balığı pek 
boldur. Çok kılçıklı olan kızıl kanatları kimse 
yemez. Bazı derelerde turna da bulunur. Küçük 
derelerin hemen hepsinde tatlısu hanisi ve gökçe 
balık vardır. Bilhassa denize dökülen derelerin ço-
ğunda kefal avı verimli olur. 

Meriç nehrinin kilometrelerce içerilerine ka-
dar bol yılan balığı avlanır. Denize dökülen birçok 
sularda da yılan balığı vardır. Yersiz bir sebepten 
dolayı bizde pek yılan balığı yenmediği için kim-
se yakalamak istemez. Maamafih Meriç'te yaka-
lanan yılan balıkları hemen oradan büyük livar-
lar içinde yabncı memleketlere sevkedilir. 

Derelerin birçoğunda tatlısu İstakozu (kerevides) 
vardır. Yılan balığı hakkındaki mülâhazanın he-
men yarısı kerevides için de düşünüldüğünden pek 
avlamazlar. Halbuki çok kârlı bir ihraç maddesi-
dir. 

Marmara bölgesinin kıymetli balıklarından bi-
ri de hiç şüphesiz alabalıktır. Alabalık sarp yer-
lerde bulunması ve yakalanma güçlüğü sebebiyle 
lüks balıktır. Pazarlarda bulunmaz. Büyük turistik 
otellerde yüksek fiatlaıla ikram edlir. Uludağ, Ada-
pazarı çevresi, Istranca ormanlarındaki derelerde 
zengin yataklar vardır. 

Uludağ'da alabalık avı kolay değildir. Zira 
dereler çok sarptır. Adapazarı çevresinde alabalık, 
bölge itibariyle Göynük taraflarındaki orman sula-
rında bulunur. Marmara bölgesinin asıl zengin ala-
balık yatakları Istranca ormanlarındaki derelerdir. 
En verimlileri Demirköyde Bulanık dere, Şeylaıı 
dere, Velika deresi, Vizede Pabuç dere, kazan dere, 
Yene suyu; Saray kazasında Çilingoz derelerdir. 
Bıı suların hemen hepsinde kerevides bulunur. 

(Devamı var) 
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«DEİSZ KABUKLUSU» 
AVINDA İKİ RAKİP 

Â D E M O Ğ L U 
V E Fehmi İÎRSAN 

Balıkçılık Müessesesi Müd. 
D h N I Z S A M U R U Gıda Teknoloji Lab. Şefi 

A B A L O N E 

İştahlı bir adam, Sanfransisko'nun 
denize bakan lokantalarından birinde, pen-
cere önüne oturmuş, tabağmdaki çok lez-
zetli eti yerken, kayıkların dalgalarla iniş 
çıkışını keyifle seyrediyordu. Önündeki 
delikat porsiyon, artık çok pahalı hale 
gelen Abalone idi. 

Bu kıyılardan yüzlerce mil ötelerde 
bir deniz samuru da o anda sırtını dalga-
lara vermiş, aynı cins bir deniz kabuk-
lusunun yumuşak etinden kopardığı kü-
çük parçaları atıştırıyordu. Bu samur ile 
lokantadaki boğazına düşkün müşteri bir 
noktada rakip oluyorlardı. Çünkü artık 
nesli çok azalmış bu deniz kabuklusu her 
iki taraf için de en seçme yiyecektir. Mer-
kez Kaliforniya'nın 6-20 metre derinlik-
lerinde yosuııluklu kayalarda yaşayan A-
balone her iki rakibin özlentisidir. Ona 
ulaşmak için geçilmesi gereken yollar, 
şimdi artık bir yandan nesli korumak, di-
ğer yandan da çekici ekonomik yön gibi 
çıkışları tehlikeli alandan geçmektedir. 
Buna sebep ise, 18 ve 19 uncu yüzyıllar-
da kürk avcılarının elinden kurtulup bu-
gün bu bölgede sayıları ancak 1500 ka-
dar olan deniz samurlarının yakalanma-
sını yasaklayan knundur. Son yıllarda, A-
balone sanayicileri, artık bu kanundan şi-
kâyetçi olmuşlardır. Çünkü, bu deniz ka-
buklusunu avlamak için kalın, kauçuk el-
biselerle derinliklerde kayalar üzerinde 

uğraşan dalgıçlar çok zaman eli boş dö-
nüyorlar. Bu çok güç işi yapanların, sa-
murların avcılıktaki hüneri karşısında 
ağzı açık kalmaktadır. 

Bu sularda 20 yıldır avlanan Ernest 
Porter adındaki dalgıç, bir samurun Aba-
lone deniz kabuklusunu yakalayınca hiç 
vakit kaybetmeden onu, tuttuğu bir taş-
la, bir marangozun çivi çakması ustalığı 
ile kırdığını anlatmıştır. Deniz samuru, 
kabuğu bu suretle kırdıktan sonra, Aba-
lone'un kayalar üzerine saldığı çok kuv-
vetli bağları koparmış olur, sonra onu su 
üstüne çıkararak rahatça yer. Halbuki 
insanoğlu bu işi yapabilmek için elinde-
ki çelik keski çubuğu ile kayadan kaya-
ya seğirtir durur. 

Abalone denilen bu deniz yaratığının 
oval bir kabuk başı vardır. Bu kabuklu, 
salyangoz benzeri bir yaratığın peşinde-
dir. Bu canlılar ise, yosunların kayalara 
düşen yapraklarını yiyerek yavaş yavaş 
hareket halinde olurlar. 

Abalonelar bulundukları deniz bölge-
sine göre 0.50 - 1,5 kilo i'.adar ağırlıkta 
olurlar. Bu deniz kabuklusunun kabuk içi 
çok parlak ve güzel renklidir. Bunun için 
yüzyıllar boyunca Şark'ın süs eşyası ya-
pımında kullanılmıştır. Yakın zamana ka-
dar düğme, kolye, opera dürbünü kutu-
su v.s. gibi lüks eşyalarda kullanılırlar. 

Abalone'un eti ilk defa Çinliler ta-
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rafından değerlendirilmiştir. Bugün Ame-
rika'da çok pahalı bir delikatdır. Bu ya-
ratığın büyük bir baş kısmı vardır. Hay-
van, yapışkan ve sürüngen ayaklar üze-
rinde gider. Ayakların yanlarında sayı-
sız (tutangaç)lar bulunur. Galsama, sin-
dirim cihazı, böbrekler, kalp ve damar-
lar, kaslar ve ayakların sol gerisindedir. 
Eğer bir avcı, Abalone'un üstüne gelir 
de çelik çubuğunu altına sokmakta bir-
kaç saniye gecikirse, hayvan çok kuvvet-
li kasları ve çıkardığı tutangaçları ile 
kayalara o kadar kuvvetle yapışır ki, 
bundan sonra onu söküp almak için su 
altında epey ter dökmek gerekir. 

Deniz samuru, diğer deniz kabuklu-
larına da musallattır. Istridye, tarak ve 
midyeleri birbirine çarpıp kırarak, açar. 
Yakaladığı bir yengecin bir kıskacını sı-
kıca tutup ötekini yer, sonra diğer aya-
ğı ile de bitirip karın kabuğunu yırtıp 
içini boşaltır. 

Samurlar soğuk sularda yaşarlar. De-
niz ayısı, balina ve benzerlerinde bulu-
nan kalın yağ tabakasından yoksundur-
lar. Fakat buna karşılık, sık kürkleri vü-
cut ısısını çok iyi muhafaza eder. Bu ya-
ratıklar, çok oburdur. Bir samur 3-4 gün 
içinde 20-40 kilo deniz kabuklusunu yer 
bitirir. Balık ve spor hayvanları biologla-
rından Bay Odemar'ın geniş toleransla he-
sapladığına göre, 97 ferdlik bir samur 
sürüsü bir yıl içinde 300-500 tonluk Aba-
lone stokunu yutmaktadır. Bu yüzden 
1957 yılında bir dalgıç günde 50 düzine 
kadar Abalone avlayabilirken, bugün bu 
miktar 5 düzineye düşmüştür. Bu da par-
makla gösterilir hal almıştır. 

İşte bu nedenle, insanoğlu, rakibini 
«Kürklü Deniz Hayvanlarını Koruma Der-
neği»ne şikâyet etmektedir. Bu kurulu-
şun Başkanı olan Bayan Margaret Owing, 
bir mimarın karışıdır. Kocasına özel bir 
plânla yaptırdığı sahil evinin balkonun-
dan yarım ay biçiminde görünen kumluk 
denizde oynaşan bir deniz ayısı sürüsü-
nü seyrettikten sonra, ilerdeki derinlik-
lerde yosunlar arasında yaşayan birkaç 
düzine samuru kastederek, kendisini ziya-

ret eden gazeteciye şunları söylemiştir: 
«Amacımız, yalnız samurları koru-

mak değildir. Konumuz, vahşi hayvanlar-
la insan arasındaki problemlerin halledil-
mesidir. Bir hayvan neslinin kaybolması, 
gelecekte yerine getirilemez boşluk doğu-
rabilir. Abalone stoklarının azalmış ol-
ması, kanıma göre overfishing (haddin-
den çok avlama) sonucudur.» 

Diğer yandan, yılda yaklaşık olarak 
% 4-6 oranında çoğalan samurlardan çok 
sayıdaki bir sürü kuzeye doğru kayarak 
Amchitka Adaları dolaylarında geniş çap-
ta deniz kirpisi avına başlamıştır. Tabiî 
bu yaratığın koruyucusu, rakibi yoktur. 
Şimdiye kadar şikâyet eden de olmamış-
tır. 

Samurların bir kısmının kuzeye göç 
etmesi de dalgıçları haklı çıkarmış olu-
yor. İnsanoğlunu soğuk ve bütün yıl ka-
ba olan bu denizlerin 6-20 metre derin-
liklerine götüren bu çekici delikat, artık 
«ender» bir mata haline gelmiş bulunu-
yor. Buna rağmen avcılar, bu iş için 10-15 
metrelik dalgaların kendilerini kayalara 
çarpması tehlikesini göze almaktadırlar. 

Fırıncılık yapmaktayken beş yıldır 
Abalone avcısı olan 35 yaşındaki dalgıç 
Duane Brown, son yıllara kadar 3 saat 
deniz altında kalmakla, 41 dolarlık. Aba-
lone tutmkta olduğunu, bu yıl ise kazan-
cının düştüğünü söylemiştir. Bu ürünün 
fabrika teslim fiyatı çifti 18 dolar kadar-
dır. 1960 yılında bölgede 50'den çok tek-
ne bu işle geçinirken, bugün bunların sa-
yısı 10'a düşmüştür. 

Öte yandan, Amerika Devlet Balık ve 
Spor Hayvanları Dairesi Biologları ise, 
Abalone neslinin tehlikede olmadığını söy-
lemektedirler. Bilim adamları, bu yaratı-
ğın çok bol miktarda yumurta bıraktı-
ğını, bu miktarların overfishinge mey-
dan vermeyeceğini, ancak tüzükte göste-
rilen ebattan küçük deniz kabuklusu av-
lanılmaması gerektiğini beyan etmişler-
dir. Fakat samurlar böyle yasaklara aldı-
rış etmezler. 

(The New York Times 
10 Mayıs 1970) 
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BALEARICA (Devamı) 

Sırt tarafları yeşilimsi-gri, karın 
tarafları beyazımsı renktedir. Yüz-
geçleri açık renkli olup, kenarlarını si-
yah bir çizgi çevirmişti. Göğüs yüz-
geçleri grimsi renktedir. 

Karnivor olan bu balıklar, krus-
tasea, mollusk kurt ve balıklarla bes-
lenirler. 

Yumurtlama devreleri Nisan a-
yıııdan Ekim'e kadardır. Bu devrede 
kısa bir yolculukla derin sulara (100 -
150 metre derinliklere) çekilirler. Bu-
ralarda yumurtalar suda yüzerler. 
Yavrular «Leptocephalus» devresi ge-
çirdikten sonra normal balık şeklini a-
lırlar. 

Ülkemiz sularında Akdeniz ve Ege 
Deııizi'nde bulunur (Şekil: 7). 

BALON B. (Tetrodoıı spadiceus), 
Kemikli balıklardan Tedrodontidae fa-
milyasına bağlı bir balık türüdür. Tro-
pik ve mutedil denizlerde yaşar. Yüz-
mesini iyi beceremeyen tembel bir ba-
lıktır. Kıyılara yakın sığ yerlerde ne-
batlar arasında, yaşar. Bu balıklar, ka-
rınlarını hava veya su ile doldurarak 
şişerler ve küre halini alırlar. Karın-
larını hava ile doldurdukları zaman 
karnı havada olmak üzere su sathına 
çıkarlar. Suyun akıntısına ve dalgala-
ra kapılark sürüklenirler. Bu sebep-
ten şişme olayının ya düşmanını kor-
kutmak yada kolayca yolculuk yapmak 
maksadıyle ilgili olduğu söylenebilir. 
Sırt ve bilhassa ense nahiyesinde di-
kenler bulunur. Boyları 69 santimetre-
ye kadardır. Sırt tarafları parlak es-
mer, kahverenginde olup, bazılarında 
sırt ve yanlarında sarımsı veya beya-
zımsı lekeler bulunur. Yan tarafların-

dan karnına doğru renkler açılarak gü-
müşî beyaz olur. 

Karnivor olan bu balıkların gı-
dalarını küçük balıklar, gastropod ve 
krustasealar teşkil eder. 

Yumurtlama devreleri Nisan'daıı 
Ağustos'a kadar devam eder. Pelajik 
olan larvalar ve genç yavrular evvelâ 
erginlerinden farklı oldukları halde, 
sonradan yavaş yavaş erginlere benze-
meye başlarlar. 

Ülkemizde Akdeniz'de bulunur 
(Sekil: 8). 

Şekil : 8 a. Balon balığı 
b. Şişmiş hali 

BENEKLİ HANİ B. (Paracen-
tropristis hepatus) : Kemikli balıklar-
dan serranidae familyasına bağlı bir 
türdür. Tropik ve mutedil denizlerde 
nisbeteıı derin sularında ve taşlar ve 
kayalar arasında yaşar. Yaz aylarında 
kıyı bölgelere gelirler. Kışı geçirmek 
üzere tekrar derin sulara çekilirler. Bi-
rinci sırt yüzgeç, ikincisiyle birleşmiş-
tir. Solungaç kapakları açık ve diken-
lidir. Gözler arasındaki zemin pullu-
dur. Yan çizgide 50 veya daha az pul 
bulunur. Kuyruk yüzgeci düzdür. Bo-
yu 12 cm.'ye kadardır. 

(Devamı var) 
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Ş E K E K B A N K 

Günden güne büyüyen gelişen banka 

Ş E K E K B A N K 

Bu güne kadar yaptırdığı köy okullarıyla köye, kültürün 
ışığını getiren banka 

Ş E K E K B A N K 

İkramiye çekilişlerinde tasarruf sahiplerine yüzbinler 
dağıtan banka 

Ş E K E B B A N K 

Birikmiş bütün tasarruflarınız için daima 

• Ş E K E K B A N K O 
t • 
î î 
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İÇ HABERLER 
İç Memleket balıkçılığını nizama 

sokması bakımından uzun yıllardan beri 
üzerinde durulan ve Su Ürünleri istihsali 
ile iştigal eden büyük müstahsil kitlesini 
yakından ilgilendiren «SU ÜRÜNLERİ 
KANUNU» 22/3/1971 gün ve 1380 sayılı 
kanunla kabul edilerek, 4 Nisan 1971 gün 
13799 sayılı Resmî Gazete ile yayınlan-
mıştır. 

Yürürlüğe giren bu kanunun hüküm-
lerini yürütecek Su Ürünleri Teşkilâtının 
da en yakın zamanda kurulmasını temen-
ni ederiz. 

iç Balıkçılık Müessesesi Müdürü 
Orhan Karaata, 24.2.1971 günü, Trab-
zon'a giderek Trabzon'da bulunan D.P.T. 
Balıkçılığı Geliştirme Proje Grubu yetki-
lileriyle birlikte Doğu Karadeniz'in çe-
şitli balıkçılık konuları ve bu arada Ku-
rum'un Balıkyağı Unu Fabrikası'nm faali-
yetleriyle ilgili tetkik ve temaslarda bu-
lunmuşlardır. 

Trabzon'daki tekiklerini müteakip, 
Ankara'ya geçen Müessese Müdürümüz. 
Genel Müdürlükte bazı temaslar yaparak 
4.3.1971 tarihinde İstanbul'a dönmüşler-
dir. 

İç Devlet Plânlama Teşkilâtı Ba-
lıkçılığı Geliştirme Proje Grubu ile Ba-
lıkçılık Müessesesi ¡Müdürlüğü arasında 
yapılmakta olan aylık toplantılardan ikin-
cisi, 16 Şubat 1971 günü Hidro-Biyoloji 
Enstitüsü'nde yapılmıştır. 

•fa Balıkçılığı Geliştirme Özel Fon 
Proje Grubu emrinde çalışmak üzere FAO 
dan gelen İzlandalı Balıkçı Uzmanı, Mr. 
Helgi Jakobsson, Balıkçılık Müessesesi'-
iii ziyaretle ilgililerle tanışmış, bu arada 
Müesseseye ait araç ve gereçler üzerinde 
bazı tetkiklerde bulunmuştur. 

yç D.P.T. Proje Grubu emrinde ça-
lışan uzmanlardan, Mr. W. I. Schroebter 
ve H. Jakobsson, hamsi avı faaliyetleri-
ni izlemek ve hamsilerin değerlendirilme-
si konularında tetkik ve çalışmalarda bu-
lunmak üzere, Samsun, Trabzon ve Fat-
sa'ya gitmişlerdir. 

i ç 1971 yılı av tatbikat programı 
uyarınca Sazan, Turna ve Bulur motorla-
rının iştirakiyle Mart ayında Marmara'da 
20 gün süreyle devam eden gırgır faali-
yetleri sırasında 74.350 kg, balık yakalan-
mış ve 79.289 TL. na İstanbul Balıkha-
nesi'nde satılarak değerlendirilmiştir. 

iç Müesseseye ait Trabzon Balık 
Unu ve Yağı Fabrikası Müdürlüğünce, iş-
lenmek üzere müstahsilden 1971 Ocak -
Şubat devresi içinde mübayaa edilen ve 
bedelleri ödenen balık cins ve miktarları 
ile bu balıkların işlenmesi sonucu üreti-
len un ve yağ miktarları aşağıdadır: 

Balık Cinsi Mübayaa Mik. Ödenen Bedel 
(Kg.) (TL.) 

Hamsi 4.329.600 1.515.14500 
İstavrit 168.300 50.490.00 
Yunus 90.066 108-079.20 
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ÜRETİM MİKTARLARI 

Hamsi Unu 
(Kg-) 
638.295 

İstavrit Unu 
(Kg.) 
26-425 

Yunus Unu 
(Kg.) 

12.495 

Hamsi Yağı İstavrit Yağı Yunus Yağı 
(Kg.) (Kg.) (Kg.) 
344.426 8.545 26.725 

ALTINBALIK SU ÜRÜNLERİ 
TİCARET VE SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ KURULDU 

Türkiye'deki su ürünlerini değerlen-
dirmek maksadı ile Batı Almanya'da ça-
lışan işçi vatandaşlarımızın da katılarak 
kurdukları «Altmbalık Anonim Şirketi» 
nin ilk plândaki maksat ve mevzuunun 
şunlar olduğu bildirilmektedir: 

a) Deniz, akarsu, göl balıkçılığı, 
b) Su ürünlerini değerlendirmek, 
c) Balık ve gıda konserve sanayii, 
d) Yukardaki mevzu ile ilgili araç ve 

maddelerin imalâtı, 
e) Yurt içi ve yurt dışı su ürünleri 

satışı, 
f ) Su ürünleri istihsali ve ihracı için 

lüzumlu malzeme ve maddelerin 
ithali. 

Almanya'da Hamburg'da balıkçılık 
ilmi tahsilini ve daha sonra da doktora-
sını yapan ve Almanya'da balıkçılık ilmi 
ile ilgili araştırma enstitülerinde çalışan 
Dr- Işık K. Oray ve Almanya'daki Türk 
işçi /vatandaşlarının gayretleriyle kuru-
lan bu şirket, ilk önce iç sular balıkçılı-
ğının geliştirilerek, tatlı su balıklarımı-
zın dış ülkelere ihracı yoluna gidecektir. 

BALIK LOKANTALARININ 
HAVASI ELEKTRONİK 
CİHAZLA TEMİZLENİYOR 

İngiltere'de balık ve kızarmış pa-
tates lokantalarının sayısı günden güne 
çoğalmaktadır. Halk buralarda hem ucuz, 

hem de sağlığa uygun şekilde yiyecek bul-
maktadır. 

Son zamanlarda,, bu lokantalardaki 
havanın kokusu problem olmaya başlamış, 
bir İngiliz firmasının buluşu ile bu güç-
lük de ortadan kalkmıştır. Salona monte 
edilen bir cihazın ara sıra düğmesine ba-
sarak içerdeki koku, toz ve bununla bir-
likte. mikroplar yok edilmektedir. Bu su-
retle lokanta havası l/r 80 oranında te-
mizlenmiş olur. Bu elektronik cihaz, ha-
vadaki ince partikiilleri zaptetmekte, a-
yarlı bir şekilde ozon neşrederek, mik-
ropları öldürmektedir. Ozon, antiseptik 
etkiden başka oda içeriğindeki ağırlaş-
mış, kokmuş kokuyu yok ederek tazelik 
vermektedir. (Algemeine Fischvvirschaft-
szeitung). 

ALMANYA'DA GIDA 
ZEHİRLENMELERİ 

Almanya'nın Essen şehrinde 
1970 yılında toplanmış olan Milletlerara-
sı Hygien Bilim Adamları Heyeti, 20 
milleti temsil etmiştir. Bu toplantıda be-
lirtildiğine göre, Almanya'da bir yılda 
100.000 gıda zehirlenme vak'ası kayde-
dilmiştir. Kırıklık ve ateş ile başlayan bu 
zehirlenmeler, bazan (mikrop toksini çok 
olunca) çok ağır seyretmiş, ölümlere se-
bep olmuştur. Bu nedenle, özellikle ba-
lık ve balık mamulleri satış yerlerinin, 
işleme yerlerinin en uygun şekilde de-
zenfekte edilmesi, yiyecek maddelri ima-
lâthanlerinde kullanılacak dezenfektasyon 
ve ambalaj maddelerinin bedenlere geç-
meyecek usuller üzerinde bilimsel tartış-
malar yapılmıştır. (AFZ 1971 - Ocak). 

SOĞUK MUHAFAZA DEPOLARİ 
İÇİN ELBİSE TİPİ 

•jç Derin soğuk muhafaza depola-
rında çalışan işçilerin giydikleri elbisele-
rin uzun süre çalışmalarında kendileri-
ni korumadığı ve terleme problemi üze-
rinde uzun süre araştırmalar yapan bir 
Amerikan firması, yeni tip bir elbiseyle 
bu zorluğa çare bulmuştur. 
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Bir ısı-muhafaza elbisesinin üstün-
lüğü, yalnız vücut ısısını tutmasında de-
ğildir. Aynı zamanda vücut terinin de ısı-
yı bırakmadan dışarı verilmesi gerekir. 
Devamlı çalışan derin soğuk muhafaza iş-
çileri, daimî terleme halinde olduğundan: 

çamaşır, sonra elbise ıslanır, bazan bu 
terin elbise altında donduğu olur. Bu ne-
denle, kollar ve paça ile enseden hava 
cereyanı ile terin dışarı çıkması gere-
kir, bu ise vücut ısısının muhafazasına 
zarar vermektedir. 

Yeni buluşta ise, iki cidarlı naylon 
«bez» arasına hava doldurulmaktadır. E-
lâstilrf, dayanıklı ve sık dokulu özel cins 
naylondan yapılan bu yeni tip «bez» ile 
dikilen iç çamaşır ve elbise «müflon»u yı-
kanıp temizlenebilmektedir. Bu cins bez-
den yapılmış giyecek sayesinde cild ile 
hava tabakası arasında kalan ter yoğun-
laşmakta, havayı ısıtmak suretiyle elbi-
senin içini sıcak tutmaktadır. Ter kaybı 
olmdığından, fazla terleme de önlenmiş 
bulunuyor bu şekilde. (AFZ, 1971). 

1971 YILINDA YAPILACAK 
BALIKÇILIK SERGİLERİ 

İçinde bulunduğumuz yılın he-
aymda, Avrupa'nın bir şehrinde Balıkçı-
lık Sergileri tertiplenmiştir. 14-23 Mayıs 
1971 arasında Danimarka'nın Frederik-
dshavn şehrinde ziyaretçilere açık olarak 
7 nci Milletlerarası Balıkçılık Fuarı en-
teresan görülmektedir. Çünkü 15 yıldan 
beri Danimarka'da açılan Fuarlar, balık-

çılık bakımından Avrupa Önderi olarak 
nitelenmektedir. Boylu boyunca rıhtımı 
bulunan 9000 metrekarelik Fuar alanında 
ağlar, gemi makineleri, elektronik cihaz-
lar, trawler, kurtarma araçları teşhir edi-
lecektir. 

Nisan - Mayıs 1968'de tertiplenmiş 
olan 6 ncı Enternasyonal Balıkçılkı Fua-
rı'nı ziyaret etmiş olanlar, 50.000'i aşmış-
tı. Bu münasebetle ünlü Esbjerg Balıkha-
nesinin açılışı yapılmıştı. 

7 nci Balıkçılık Fuarı'nm yapılacağı 
Frederikshavn'da modern 'balıkçılığın 
getirdiği yenilikler görülecektir. 

YUNANİSTAN'IN 1970 YILI 
BALIK İHRAÇLARI 

i f Yunan istatistiklerine göre, 1970 
yılında Yunan balık ihraç miktarları 2017 
tondur. Bu miktarlar : 450 taze ve don-
muş balıklar, 120 ton sardalya, 5.211 ton 
karides, 10 ton diğer balıklar, 1.114 ton 
kurutulmuş balık, 75 ton midye, 37 ton 
konserve. 

Bu ihraçlarda taze ve donmuş balık-
lar ortalama 12 TL./Kg. konserveler 19 
TL./Kg. üzerinden fiyat bulmuştur. 

Bir Yunan balıkçısının 3 milyon TL. 
na Almanya'dan aldığı trovvller (Zephros 
II), eş gemisi (Xifias ile Kuzey Afrika 
sahillerinde avlar yapmak üzere) servi-
se girmiştir. 

1970 yılında Yunan Okyanus Balık-
çı filosunun getirdiği donmuş balık mik-
tarları 23.958 tondur. 

47 



il A n K VC B A L I K Ç I L I K 

(FISH and FISHERY) 

Foundation : 1953 

VOL. XIX 

No. 2 

April 

1971 

ET vc BALIK KURUMU 
BALIKÇILIK MÜESSESESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
BEŞİKTAŞ - İSTANBUL 

EDİTÖR 

O. KARAATA 

C O N T E N T S 

l'age 

THE FACTORS TO BE CONSIDERED IN THE PRESERVATION OF CHILLED 

AND FROZEN MARINE PRODUCTS 1 

THE SIGNIFICENCE OF UNDERWATER DIVING 5 

INVESTIGATION OF FISHERY «ELATIVE TO THE ECONOMY OF TURKEY 7 

THE EFFECTS OF THE BACTERIES IN THE SEA 16 

THE BELLS RINGING FOR THE SEAS 19 

CHRONOLOGY OF THE INVESTIGATIONS IN THE SEA AROUND TURKEY 21 

THE MUSSF.LLS DISHES 33 

REGIONAL FISH RESOURSES 37 

TWO RIVALS IN ABAI.ONE CATCHES, THE M A N AND OTTER ... 40 

SMALL ENCYCLOPEDIA 

FISHING NEWS 

43 

45 



BÜTÜN 
SİGORTA 

KOLLARINDA 
HİZMETİNİZDEDİR. 

Sermayesi: 3 000 000 
Acente Sayısı: 926 

UŞAK SİGORTA 
Halâskârgazi Cad No:15 Harbiye İstanbul J g | . • | | J | | g | 

EBK 1971/19 



ET ve BALIK KURUMU 

TELEKS : 59 
TELGRAF : ETBALIK 
TELEFON : 24 3100 

A N K A II A 

191 
ETBALIK BEŞİKTAŞ 

46 30 50 - 47 51 98 
İ S T A N B U L 

ET VE BALIK KURUMU, YURT İÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARA 
TAZE VE DONMUŞ ET, DERİ, BAĞIRSAK, ET YAĞLARI, ET MA-
MULLERİ, DİĞER HAYVAN! 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'ISTANBUL. 
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