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Y E N İ B İ R M E S L E K Î V E T E K N İ K Ö Ğ R E T İ M K U R U L U Ş U : 

İSTANBUL 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ 
SANAT ENSTİTÜSÜ 

«Politikacı yarınki seçimi düşünür; 
devlet adamı ise gelecek nesilleri...» di-
yor bir düşünür. Büyük devlet adamı Mit-
hat Paşa'nın, gelecek nesilleri düşünerek 
başlattığı sayısız değerli girişimler ara-
sında, bugünkü sanat enstitülerinin çekir-
deği sayılan Sanayi Mekteplerini kurdur-
masından 110 yıl geçmiş bulunuyor. 

Cumhuriyet kurulurken, millî misak 
sınırları içindeki Sanat Mekteplerinin sa-
yısı iki elin parmakları kadar bile değil-
ken, bugünkü sayı 100 ile başlayan sayı-
larla söylenebiliyor. Yurdumuzda, Sanat 
Enstitülerinin en çok kurulduğu, geliştiği 
ve yaygınlaştığı yıllar, II. Cihan Savaşının 
en hareketli, ekonomik durumumuzun en 
kritik olduğu yıllardır. Bu, paradoksal ve 
garip bir tesadüf değil, bilinçli bir giri-
şimdir. Ekonomik gelişmenin kökünde de 
çağdaş uygarlık düzeyindeki ulusların 
var olma savaşında da endüstriyel güç-
lülük, temel direklerin en önemlisidir. 

«Terbiye ve tedriste tatbik edilecek 
usul; malûmatı insan için fazla bir süs, 
bir vasıta-i tahakküm, yahut medeni bir 
zevkten ziyade, maddî hayatta muvaffak 
olmayı temin eden amelî ve kullanışlı bir 
cihaz haline getirmektir.» diyor, Cumhu-
riyetimizin kurucusu, cumhuriyetin ku-
rulduğu yılda. Cumhuriyetin onuncu yılın-
da da hedefler gösteriyor: 

«Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve 
en medenî memleketleri seviyesine çıkara-
cağız.» 

«Milletimizi en geniş refah vasıta ve 
kaynaklarına sahip kılacağız.» 

«Milli kültürümüzü, muasır medeni-
yet seviyesinin üstüne çıkaracağız.» 

Millet olarak, geleceğin yüksek medeni-

Reııızi KURT 
İst. Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Sanat Enstitüsü 
Müdürü 

yet ufkunda, şerefli tarihimize yakışır bir 
yerimizin olabilmesi için gerçekleştiril-
mesi zorunlu hedeflerdir bunlar. Bu he-
deflerin gerçekleştirilmesinde görev alan 
«İlmen, Fikren, bedenen kuvetli ve yük-
sek seciyeli» kalifiye teknik elemanlar Sa-
nat Enstitülerinde yetişiyor. Bugün, me-
tal işleri, ağaç işleri, yapı işleri, matba-
acılık, motor, tekstil, kimya, elektrik, elek-
tronik ve benzeri gibi değişik endüstri kol-
larının en son teknik bilgi ve becerilerle 
güçlendirilmiş yapıcılarını yetiştiren Sa-
nat Enstitülerimiz var. 

Kıyıları kara sınırlarından uzun, göl-
leri ve ırmakları sayısız denecek kadar 
çok bir ülke... Denizlerinde, ırmaklarında 
ve göllerinde, dünyanın en değerli balık-
ları yetişebildiği halde, insanlarının bü-
yük bir kısmı besin değeri yüksek olan 
bu nimetten yararlanamıyor. Oysa millet-
lerin aldıkları besinlerin protein miktarı 
ile medeni seviyeleri arasında şaşılacak 
bir uyum var... 

Su ürünlerimizi, tabiî kaynaklarımızı 
değerlendirmek için kurulmuş değerli ku-
rumlarımız yanında özel sektör de büyük 
güçleri yenmek için çalışıyor. Fakat yurt 
ekonomisi ve yurttaşın refah seviyesini 
yükseltme yolunda giriştikleri çabaların 
olumlu sonuçlara kısa zamanda ulaşabil-
mesi için belirli nitelikler kazanacak şe-
kilde yetiştirilmiş elemana ihtiyaçları var. 

Devlet plânlama Kuruluşunun, kalkın-
ma plânlarında, Balıkçılık ve Su Ürünleri 



alanında eğitilmiş eleman yetiştirilmesini 
öngören kararlarını gerçekleştirme göre-
vi, «Eğitim birliği» anayasa ilkesi ışığın-
da, Milli Eğitim Bakanlığına verilmiş du-
rumdadır. Bu nedenle, Milli Eğitim Ba-
kanlığı, gün geçtikçe sayıları, çeşitleri ve 
değeri artan «Sanat Enstitüsü» ortak ad -
lı Meslekî ve Teknik Öğretim kuruluşları 
yanında bir de BALIKÇILIK VE SU 
ÜRÜNLERİ SANAT ENSTİTÜSÜ adı ile 
yeni bir okul kurmaktadır. 

Dünya uluslarının büyük mesafeler 
aldıkları bu konuda, biz, henüz ilk meslek 
okulunu açarken, dar bir alanda büyük 
bir nüfusu beslemek zorunda bulunan Ja-
ponya, bu türden altmıştan fazla okul 
kurmuş durumda; israil ise devletini kur-
duğu yıllarda, balıkçılık ve su ürünleri 
meslek okulunu da kurmuş; Okyanuslar-
dan yararlanıyorlar. Kıyıdan yoksun Or-
ta Avrupa ülkeleri de, balık üretme yo-
lunda epey ilerlemiş durumda. Gazetele-
rimiz ve radyolarımız, halkımızın kurdu-
ğu kooperatiflerin, Avusturya'dan balık 
yavrusu ithal ettikleri haberini veriyor-
lar. 

Kurulmakta olan bu okulun, her yö-
nüyle memleketimize ve memleketimiz 
ekonomisine büyük katkıda bulunacağı 
açık bir gerçektir. 1971 - 1972 Öğretim 
yılında faaliyete geçmesine karar verilen 
okula ortaokul mezunları, sınavla alın-
makta ayrıca, sağlık durumlarının, bu ko-
nudaki çalışmalara elverişli olup olmadı-
ğı, sağlık kurulu muayenesi ile tesbit edil-
mektedir. 

Okul, Avlama, işleme, Yetiştirme — 
Üretim ve elektronik bölümleri olmak üze-
re şimdilik dört bölümde öğretim yapa-
caktır. 

A — AVLAMA BÖLÜMÜ : 

Su ürünlerini avlama ile ilgili temel 
ilkeleri ve teknik bilgiyi kavramak, En 
modern ve en yeni her türlü avlama araç 
ve gereçlerini, çeşitli balıkçı gemilerini, 
bütün özellikleriyle tanımak, kullanmaya 
hazırlamak, bakımını yapmak, kullanmak, 
gerekli onarımlarını yapmak. Su Ürünle-

rini, kaynaklarımızın niteliklerini, sü 
ürünlerimizin özelliklerini bilimsel me-
todlarla tanımak. 

Çeşitli fizik ve çevre şartlarına en iyi 
şekilde uyabilme, en verimli avlama tek-
niklerini uygulayabilme gücü ve yetene-
ğini kazanmak üzere eğitim ve öğretim 
göreceklerdir. 

B — İŞLEME BÖLÜM : 

Su Ürünlerini değerlendirmek; ya-
rarlı özelliklerini koruyacak şekilde, yurt 
içindeki; ihraç yoluyla da yurt dışındaki 
tüketiciye en iyi şekilde iletilmesini sağ-
lamak amacıyla; 

Su ürünlerini işlemede yararlanılan 
araç ve gereçleri tanıma, ayarlama, bakı-
mını yapma ve en verimli şekilde kullan-
ma ile ilgili modern işleme metodlarını 
uygulayabilecek gücü ve yeteneği kazan-
mak üzere eğitim ve öğretim görecekler-
dir. 

C ----- YETİŞTİRME VE ÜRETİM 
BÖLÜMÜ : 

Nehir ve göl gibi iç sularla denizde, 
bir balık üretme istasyonu işletmek, bu-
nun bakımını sağlamak; balıkların alış-
kanlıkları, büyümeleri, beslenmeleri, ba-
kımları, korunmaları ve üremeleri ile ilgili 
temel ilkeleri ve teknik bilgiyi kavraya-
cak. 

Su ürünlerini yetiştirmede kullanılan 
modern araç ve gereçleri kullanarak, mo-
dern balık üretme metodlarını uygulaya-
bilecek gücü ve yeteneği kazanmak üzere 
eğitim ve öğretim göreceklerdir. 

D — ELEKTRONİK BÖLÜMÜ : 

Birinci yıl Avlama bölümü öğrenci-
leriyle ortak eğitim öğretim görerek, av-
lama, denizcilik ve gemi ile ilgili ilk bil-
gileri kazandıktan sonra; gemicilik ve ba-
lık avcılığı ile ilgili radar, radyo, telsiz, 
balık bulucu gibi elektronik araç ve ge-
reçleri, çalışma ve kullamlışlarmdaki te-
mel ilke ve teknik bilgiyi kavrayarak; ta-
nımak, kullanmaya hazırlamak, bakımını 
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yapmak, kullanmak ve gerekli onarımları-
nı yapmakta en modern metodları uygu-
layabilecek gücü ve yeteneği kazanmak 
üzere eğitim ve öğretim göreceklerdir. 

Bu amaçla yürütülen eğitim — öğ-
retim yanında her yıl ayrıca belirli bir 
süre pratik çalışma yapmaları program-
lanmıştır. 

Ayrıca, balıkçılık ve su ürünleri alan-
larında çalışan ilgililer için değişik bö-
lümlerde kısa süreli kurslar açılarak, il-
gililerin mesleki bilgileri, tekniğin ilerle-
yişi ve günün ihtiyaçlarına göre gelişti-
rilmeye çalışılacaktır. 

nm kât'i surette yasak olduğunu ve eği-
tilmiş balıkçıların ise hiçbir devlet kuv-
vet ve zoru olmadan bu yasağa bilinçli 
olarak uyduklarını görmüş bulunuyorum. 
Bu durum da, bu alandaki eğitimin de-
ğer ve gerekliliğini göstermektedir. 

Bilindiği gibi, son zamanlarda bir çok 
ileri ülkelerde bilhassa, küçük boy su 
ürünleri, avlamadan ziyade üretim yo-
luyla elde edilmekte, her üretilen ve av-
lanan su ürünü de zamanında değerlendi-
rilerek tüketiciye en iyi şekilde arzedil-
mektedir. 

Bu arada, Japonya'da, görülen araş-

Okuldan bir görünüş. 

Bu arada, bu gibilere verilecek bilgi-
ler sayesinde halen, bilhassa balık avcılı-
ğı alanında mevcut tenkit ve şikâyetler 
önlenebileceği gibi, denizlerimizde balık 
neslinin azalmasına sebep olduğu ileri sü-
rülen sakıncalar da ortadan kalkmış ola-
caktır. 

Bu nedenle, bilhassa trol ve gırgır 
gibi büyük avlama takımları reislerinin 
bu kurslara tabi tutulmasının mecburi ol-
ması ve kendilerine, kursu bitirdiğine dair 
bir sertifika verilmesi zaruri görülmekte-
dir. 

Japonya'da yaptığım inceleme sonun-
da muayyen süre, bilhassa trol avcılığı-

tırma lâbaratuvar ve merkezleri de bu 
konunun bilimsel olarak ele alınması ge-
rektiğini göstermektedir. Yine bu alanda 
Japonya'da 25 civarında resmi ve özel 
Üniversite ve Yüksek okulun mevcudiyeti-
ni, yazmayı, bu konuya vakit kaybetme-
den ne derece değer vermemizi belirtme-
si bakımından lüzumlu gömekteyim. 

Okulun kuruluşunda Japon Hüküme-
tinin mâli, teknik ve bilgi yardımından 
istifade edilmekte olup, bu alanda halen 
her bölümde birer Japon eğitici olmak 
üzere dört Japon uzman, Enstitümüzde 
görevlendirilmiş bulunmaktadır. Diğer 
taraftan yeteri kadar Türk öğretmen her 
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yü eğitim amacıyle Japonya'ya gönderil-
mektedir. İlk gönderilen elemanlar, eği-
timlerini tamamlayarak ekim sonunda 
yurda dönmüş bulunacaklardır. 

Japon teknik yardımından sağlana-
cak öğretim araçları için bu yıl Enstitü-
müze, Japon Hükümeti tarafından 83. 
000 Dolar civarında ödenek ayrılmıştır. 

Memleketimizde ilk olarak kurul-
makta bulunan bu eğitim kurumunun en 
kısa zamanda gayesine varabilmesi için, 
şimdiye kadar mevcut imkânlarıyle bu 

alanda gayret sarfedip başarı sağlamış 
olan ilgili kuruluş ve bu kuruluşlardaki 
değerli idareci ilim adamı ve elemanları-
mızın yakın ilgi ve yardımlarının payı bü-
yüktür. 

Şimdiye kadarki çalışmalarımızda 
kendilerinden görmüş bulunduğumuz ilgi, 
yardım ve uyarıların bundan böyle de 
devam edeceği inancı, ilerde de karşılaşa-
cağımız güçlüklerin yenilmesinde en bü-
yük dayanağımız olacaktır. 

A N K A R A ' D A N GELEN JAPON BÜYÜK ELÇİSİNİN Z İ Y A R E T 
G Ü N Ü O K U L YÖNETİCİLERİ VE MİLLİ EĞİTİM M Ü D Ü R Ü 
YETKİLİLERİ BİRLİKTE G Ö R Ü L Ü Y O R . 

SOLDAN SAĞA : Özkan Ünal (Veteriner Hekim) — Remzi Kurt 
(Okul Müdürü) — Âli Yalkın (İst. Milli Eğitim Müdürü) — Mr. 
T A K A H A S H I (Büyük elçilik II. Kâtibi) — Mr. T A T S U O SU-
Y A M A (Büyük elçi) — Sadık Yiiki (İst. Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı) — T A T S U Z O SUZUKİ (Japon Uzman) — Nobuyasu 
TSUJİNO (Japon Uzman) — Sabura T A K A K İ (Japon Uzman) — 
Akio N A K A Z A W A (Japon Uznıan). 



TÜRKİYE KÖRFEZLERİ PLANKTON VERİMLİLİĞİ (*) 

• • 

Kısım 1 

Türk balıkçılığında önemli bir av sa-
hası olan Edremit körfezi plankton bakı-
mından oldukça fakirdir. Bu körfezde 
planktonik organizmaların fazla çoğalma 
gösterememelerinin nedeni besleyici tuz-
ların az olması ve bu suretle besin zinciri-
nin tam olarak teşekkül edememesidir. 
(Şekil: 1). Bu şekilden de anlaşıldığı gibi 

Şekil : 1 — Besleyici tuz, fitoplaııkton, Zooplankton 
ve balık münasebetinin şematik ifadesi (JUDAY'a 
göre ACARA'dan) 

her hangi bir denizin su ürünleri (Balık, 
Karides, Yengeç, v.s.) bakımından zen-
ginliği direkt olarak o bölgenin plankto-
nuna bağlıdır. Plankton ise besleyici tuz-
larının miktarlarına tabidir. Bu tuzların 
az veya çok olması, plankton organizma-
larının aynı oranda azalıp çoğalmalarında 
en büyük etkendir. Meselâ Marmara ve 

(*) İncelenmesi yapılan körfezlerin her 
biri, birer kısım olarak sırayla neşredile-
cektir. 

Nurettin GÖKALP 
Biyolog 

Hidrobiyoloji Araş. Ens. 

Ege denizlerinde, besleyici tuzlardan fos-
fatın satıhdaki maximum miktarı hesap-
lanmış ve şu netice elde edilmiş: 

Marmara'da 11-12 mgr/m3 P. 
Ege'de 3-4 mgr/m3 P. 

Aynı iki denizde ortalama plankton 
miktarları hesaplandığında şu neticeler 
bulunmuştur: 

Marmara'da lcc (metre küpte) 
Edremit körfezi 0.33cc (metre küpte) 
(Ege) 

Bu neticelerden den anlaşıldığı gibi 
Marmara'da fosfat ve plankton yaklaşık 
olarak Ege'den 3 defa daha fazladır. De-
nizlerdeki bağlılık zincirleme olduğundan 
bu orana yakm bir azalmanın balık popu-
lasyonlarında da görülmesini normal kar-
şılamak lâzımdır. 

Haziran-temmuz (1970) tarihlerinde, 
Edremit körfezinin 14 istasyonundan alı-
nan plankton nümuneleri, ayrı ayrı ince-
lenerek körfezin plankton faunasının çı-
karılmasına çalışılmışdır. Kalitatif ve 
kantitatif olarak yapılan bu çalışma neti-
cesinde, phyto- (bitki) ve zoo-plankton 
(hayvan planktonu) gruplarında speciese 
(türe) kadar tayin yapılmıştır. Bu çalış-
malar sonucunda körfezlerdeki phytop-
lanktonun dominant grubunu Dinoflagel-
latların, zooplanktonun dominant grubu-
nu Copepodlarm meydana getirdiği görül-
müştür. 

Zooplankton organizmalarının Edre-
mit körfezinde yüzde miktarlarına göre 
dağılışları şekil 2 de gösterilmiştir. Tür-
kiye denizlerinde daimi olarak dominant 
olan Copepod organizmaları bu körfezde 
de total zooplanktonun % 50 sinden faz-
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lasmı meydana getirmektedir. Bundan da 
denizlerdeki plankton verimliliğinde en 
büyük payın Copepod organizmalarına ait 
olduğu anlaşılmaktadır. 

PTT! Cladocer ™ Eohinid l a r T O S 1 

gzgKl Oastropod l a r v a s ı - ruftnr organizmalar 
•™n pt«rop»d 

E 3 s * g l t u »V. E 2 3 siphonophor 

E S U p p a w I l o u l e r E 3 Copepod 

MBİD»oapod larvas ı 

Şekil : 2 — Edremit körfezinde Zooplanktonun % 
miktarı. 

Edremit körfezinde bulunan 
plankton türleri 

A — Phytoplankton (bitki planktonu) 
türleri : 

DINOFLAGELLATLAR 

Ceratium furca (EHR.) CLAP-LACHM 
— inflatum KOF. JORG 
— falcatum KOF. 
— fusus (EHR.) DIU. 
— pavillardi JÖRG. 
— hexacanthum GOTJR. 
— massiliense (GOTJR.) JORG 
— carriense GOUR. 
— macroseros (EHR.) CLEVE 
— contrarium (GOUR.) 8CH 
— buseros ZAGGHAR 
— tripos (MÜLL.) NITZSOHE 
— karsteni PAVILL. 
— trichoceros (EHR.) KOF. 
— ranipes CLEVE 
— longirostrum GOUR. 
— candelabrum STEIN (EHR.) 

Amphisolenia bitentata SCHRÖD 

DIANOMELER 
Rhizosolenia imbricata BRIGHTWELL 

— hebetata (BAIL.) GRAN 
— calcar avis SCH. i 
— alata BRIGHTWELL 

Cheatoceros äff inte LAUDER 
— subsecundes (GRAN) HUS-

TE. 
TJialassionema nitzschioides GRUN. 
Thalassiothrix frauenfeldi GRUN. 

B — Zooplankton (hayvan planktonu) 
türleri : 

RADIOLARIA 
Stylodictya multispina HAEO. 
Stylochlamydium asteriscus HAECK. 
Cladocoocus cervicornis HAECK. 
Coelodendrum gracillimum HAECK. 
POLYPOMEDÜS 
ObeUa sp. 
SIPHONOPHORA 
Lensia subtiloides LENS-VAN BIM 
Sulculeolaria sp. 
Abylopsis sp. 
OSTRACODA 
Conchoecia sp. 
COPEPODA 
Calanus sp. 
Eucdlanus sp. 
Mecynocera Clausi J. C. THOM. 
Paracalanus parvus CLAUS 
Calocalanus pavo DANA 
Euchaeta marina PRESTANDREA 
Tcmora stylifçra DANA 
Centropages typicus KRÖYER 
Lucicutia flavicornis CLAUS 
Oithona helgolandica CLAUS 
Oithona nana GIESBRECHT 
Oithona plumifera BAIRD 
Corycaeus sp. 
Corycella rostrata CLAUS 
DECAPODA 
Decapod larvası 
GASTROPODA 
Gastropod larvası 
Creseis sp. 
Limacina sp. 
ECHÎNOÎDAE 
Echinid larvası 
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CHETOGNATHA 
Sagitta sp. 
PISCES (yumurta) 
Engraulis encrasicholus L. 
Serranus cabrilla (L) 
CLADOCERA 
Penilia schmackeri RICHARD 
Podon intermedius LILLJEBORG 
Podon polyphemoides KRÄMER 
Evadne spinifera KRAMER 
Evadne tergestina CLAUS 
AMPHIPODA 
Hyperia schizogeneios 
MYSIPODA 
Mysis sp. 

GIBRIPEDtA 
Cirripedia larvası 
I, A M E L LI BKA NC111 AT A 
Lamellïbranchiata larvası 
O PI I II JKOîI) A E 
OpMuroidae larvası 
APPENDICULER 
Olkopleura sp. 
Fritïllaria péïlucida BUCH 
Tectillaria fertïlis LOHM. 
TIIALIACEA 
Doliolum sp. 
Salpa sp. 

LİTERATÜR 

GOKALP N. 1971 — Edremit, Bodrum ve iskenderun 
körfezlerinin plankton durumunun karşılaştırmalı incele-
mesi. Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınlar. Sayı: 
3. (Basılmaktadır.) 

TKEGOUBOFF G- ROSE M. 1957 — Manuel de Plancto. 
nologie Méditerranéenne - Centre National de la Recherche 
Scientifique Paris, Tome I. texte, Tome II. illustrations. 
WIMPENNY R.S. 1966 —rhe Plankton of The Sea - Faber 
and Ltd. 24 Rüssel Square London. 



(1) 

Başlangıç : 

Gerek resmî gerekse özel sektörde bugün işletmelerin başarı 
ile yürütülebilmesi için bir çok tedbirlere başvurulmaktadır. Bu 
yazıda; daha ziyade işletmelerdeki başarısızlığa etken olan neden-
ter üzerinde durulmuş ve mümkün olduğu kadar çözüm çareleri 
gösterilmiştir. Ancak; gerek neden, gerekse çözümlemelerde anla-
şılabilmişi amacıyla basitliğe kaçılmıştır. Elbetteki, sebep ve ted-
birlerin bu kadar baff^i olamayacağı bir gerçektir. Fakat, konu-
sunda ihtisası olan yöneticilerin çok yönlü sorunları basite indir-
geyerek çözihnleyebilecekleri ümidinde olduğumu belirtir, yazıda 
bazı yanlışlıklara düşülmüş ise okurlardan bağışlanmamı dilerini. 

I) KURULUŞ İLE İLGİLİ BAŞARISIZLIK 
NEDENLERİ : 

1) İşletme Kuruluş Yerinin İyi Seçilememesi s 
İşletmelerin üretime başlayabilmeleri için ge-

rekli koşullar arasında, uygun bir kuruluş yerinin 
seçilmesi konusu özel bir yer alır. Bu bakımdan 
kuruluş yeri, işletmenin amacına ulaşması için ge-
rekli koşulların gerçekleşmesine olanak oranında 
uygun bulunmalıdır. Çünkü; işletmeciliğin gerekle-
rine uymayan bir kuruluş, yerinin seçilmesi mali-
yet masraflarını yükseltmek gibi olumsuz bir sonuç 
doğurur. 

Kuruluş yerinin seçilmesinde birçok faktörler 
vardır. Bunlar genel olarak: 

a) Temel madde etkeni, 
b) Enerji kaynakları etkeni, 
c) İşçilik etkeni, 
d) Münakale etkeni, 
e) Tüketim piyasaları etkeni, 
f ) Diğer etkenler, 

şeklinde ayırıma tabi tutulmaktadır. 
Kısaca özetliyecek olursak; işletme kurucuları 

temel maddenin taşıma olanaklarının —• maliyetini, 
tüketilecek enerji miktarı ile çevredeki verici gücü, 
işçiliğin ihtisası gerektirip gerektirmediğini —işe alın-
dıktan sonra eğtimin mümkün olup olmadığımı 
•—• bölgedeki asgarî ücretleri —• çevredeki öğrenim 
durumunu —• ihtisası gerektiriyorsa ham maddenin 
bulunduğu bölgeye personel naklinde (mahrumiyet 
bölgesi ise) yapılacak sosyal tesisleri, tüketim (satış) 
piyasası imkânları ile rakiplerin durumunu, potan-
siyeli ve diğer faktörleri. 

Enine —• boyuna ve derinliğine incelemek zo-
rundadırlar. Aksi takdirde (burada bir örnek verir-

Nevzat BİLGİÇ 
Et Ve Balık Kurumu 

Müfettişi 

sek); ham madde potansiyeli az olan bir tüketim 
piyasası yakınında kurulacak 200 büyiik, 1500 kü-
çük baş/giin kapasiteli bir kombina, ortalama ola-
rak ¿ünde 50 biiyük/300 küçükbaş iıayvan kesimi 
sonucu kapasitesinin çok altında çalışacak, maliyet-
leri yükselecek, tüketim piyasasındaki bağlantılarını 
gerçekleştirebilmek için, doğu bölgelerinde kurul-
muş olan işyerlerinden gövde et nakliyatına kayacak, 
dolayısıyle tüketim bölgesindeki kombinanın sabit 
tesisleri ile personelinin işsiz kalmasından maliyeti 
kabaracaktır. 

Bütün bunlardan başka; bir işyeri Ulusal yarar-
lar yönünden daha az kşrlı bir sahada kurdurulmuş 
olabilir. Bu gibi hallerde yöneticilere düşen görev; 

1) Öncelikle mevcut koşullar altında işletmeyi 
en verimli ve rasyonel tarzda çalıştırmak, 

2) İkinci olarak da bazı tedbirler alarak şartla-
rı değiştirmek suretiyle bir program ve plân dahi-
linde faaliyeti azamî kâr sağlayacak biçimde yürüt-
mek, olmalıdır. 

2) İşi Küçük Ölçüde Tecrübe Etmeden Büyiik 
İşletmeler Kurmak: 

Plân ve projelerde bazı yanılmalar yapılması 
mümkündür. Bu sebeple yüksek kapasitede kurula-
cak bir işyeri sonradan kapasitesinin altında çalış-
mak zorunda kalacak, belki devamlı zarar edecek 
ve en sonunda duracaktır. Bu kötü sonuçla karşı-
laşılmaması için birçok yöneticiler —• plânlamacılar, 
projeleri A-B-C olarak ayırıma tabi tutarak, ilk ön-
ce kapasitesinin altına düşmeyecek şekilde bir iş-
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İetmeyi kurar ve faaliyete geçirirler (A). Bundan 
sonra gerekli inceleme ve araştırmalar yapılır, olum-
lu sonuçlara ulaşılacağı tesbit edildiğinde ana işlet-
meye ek (B) tesisi kurulur işletmeye açıhr... 

Eğer (A) işletmesi kurulduktan sonra (B) işlet-
mesinin açılması hakkında görevliler olumsuz ra-
por verirlerse, doğal olarak ikinci tesisten bir müd-
det için vazgeçilmiş olacaktı. Burada te sanayii üze-
rine bir örnek verecek olursak; 

(A) Kombinasında bir parçalama dairesi açıl-
ması gerekiyor. Fakat gerekli inceleme ve araştır-
maya başvurulmadan 25 ton/gün kapasiteli bir te-
sisin yapılacağı plânlanıyor. Ve bu kapasite esası-
na göre sabit kıymetler ile personel temin ediliyor. 
Oysa; tatbikata geçildiğinde (ham madde sağlanmak-
la beraber) sürüm olanaklarının yetersizliği nede-
niyle fiilî kapasitenin 5 ton/gün olduğu görülüyor. 
Bu varsayıma göre sözü edilen dairedeki birim üre-
tim maliyetleri düşük kapasite ile çalışılmasından 
ötürü yüksek olacaktır. 

Verilen örnekle konunun aydınlatıldığını sanı-
yorum. 

3) inşaat Vc Montaj İşyerlerine Yetenekli 
Personelin Atanmamış Olması: 

Bugün Yurdumuzun her tarafında millî gelire 
katkıda bulunması gereken yatırımlara girişilmiş bu-
lunmaktadır. Bu yatırımlara başlanacağı sıralarda 
üzerinde önemle durulması gereken husus «yetenekli 
personel temini» olmalıdır. Genel olarak, personel 
arasında «daima büro işlerinde çalışmak, büyük 
kentlerde yaşamak, mahrumiyet bölgelerinden kaçın-
mak» eğilimi vardır. Bu nedenle de (yine genel 
olarak) yatırımlara ivedilikle sağlanabilmiş perso-
nel gönderilmektedir. Tabiatıyla personelin yetenek-
siz olmasından ötiirü inşaat ve montaj sırasında bir 
çok problemlerle karşılaşılmakta, sık sık personel 
değiştirilmekte, yatırımların gerçekleştirilmesinde ge-
cikmeye yer verilmekte, işletmeye açıldıktan soma 
bir sürü arızalar ve noksanlıklar zuhur etmekte, hat-
tâ «işletmeye açılmıştır» diye kamuoyuna duyurul-
duğu halde, montaj faaliyeti bir müddet daha devam 
etmekte veya işletme ile montaj bir arada (aksak ola-
rak) yürütülmektedir. 

Bu bakımdan, yatırımlar proğrama alınır alın-
maz derhal bir iş değerlendirilmesine geçilmesi, ye-
ter sayıda yetenekli personel temin edilmesi gerek-
mektedir. 
4) Ayni Yılda İmkânlar Sağlanmadan Birden Çok 
Yatırımlara Girişilmesi: 

Bu tür kuruluş hatalarına da sık sık rastlan-
maktadır. Ayni yıl içersinde imkânlar tam olarak 
sağlanmadan birden çok yatırımlara girişildiğinde; 

1) Yetenekli ve yeter sayıda personel temin 
edilememekte, 

2) Gerekli malzeme plânlaması ve mübayaa 
ile sevkiyatı yapılamamakta, 

3) Yatırımların finansmanında güçlük çekil-
mekte, 

4) Yarım kalmış yatırımlar meydana gelmek-
te ve mükerrer harcamalara yer verilmekte, 

5) Yatırımlar yakinen izlenememekte, 
6) Acil mübayaa ve gecikmeler nedeniyle ma-

liyetler yükselmekte, 
7) Organizasyonsuzluk sebebiyle yatırım faa-

liyeti bir düzene sokıılamamakta, 
8) Ve de yatırım gecikmesinde, maliyet yük-

selmesinde, çürük yapım veya üretimde sorumlu 
aranılmakta, 

dır. 
Görüleceği üzere dağınık, plânsız —• pıoğrauısız 

(tabiî ki plân ve proğram yapılmıştır. Ancak, imkân-
ların tesbitinde hataya düşülmüştür.) yatırımlar acı 
sonuçlar vermektedir. Bıı sebeple, olanaklar düşü-
nülmeden yatırımlara giıişilmemeli, hiç olmazsa 
geçmişten ders alınmalıdır. 

5) Yatırım Projelerindeki Tahminî Maliyetlerin 
Yüksek Tutulması : 

Bu yola başvurulmuş olması ileride giderilmesi 
imkânsıi sonuçlar doğurmaktadır. Yatırımlarla gö-
revli bir personelin «fiilî yatırım maliyetini yüksek 
tutması sonucu; yatırım masraflarında kontrol sağ-
lanamayacak ve dolayısıyle yatırım maliyeti yükse-
lecek (örneğin, 5 nülyonlıık yatırım 8 milyona ger-
çekleşecek, ancak projede 12 milyon olarak tah-
min edildiğinden 4 milyon tasarruf sağlandığı, sanı-
lacaktır.) dolayısıyle gelecekteki yatırım olanakları 
kısıtlanmış olacaktır. 

Bu bakımdan tahminî yatırım maliyetlerinde 
gerçeğe yakın çalışmalar yapmak ve harcamaları çok 
yakından izlemek, israfa sebebiyet vermemek yöne-
ticilerin görevi olmalıdır. 

6) Yatırımların İktisadî Kıymetinin 
Ölçülemcmesi : 

Birçok kuruluşların birden fazla yatırıma giriş-
me teşebbüsleri olduğunda genellikle «yatırımların 
iktisadî kıymeti ölçülüp bir oranlama» yapılma-
maktadır. Bu sebeple de bazan verimli bir yatırım 
seçilmesi gerekirken ondan daha az rantabl ve pro-
düktif bir yatırım kabûl edilmekle işletmenin gele-
cekteki kârına engel olunmakta, bazan da zararlı 
sonuçlara götürülmesine zemin hazırlanmaktadır. 

Oysa; yöneticilerce: 
a) Eskiyen ve işe yaramayan tesisleri değiş-

tirmek için yapılacak yatırım, 
b) Üretimi arttıracak yatırım, 
c) Üretim çeşitlerini yenileştireeek ve yeni 

ürünlerin üretimini sağlayacak yatırım, 
d) Çalışma kurallarını veya üretim kalitesini 

ıslah edecek yatırım, 
e) İş güçlüğü ve riskini azaltacak yatırım, 
f ) Personel yaşantısını düzeltecek yatırım, 

lar arasında iktisadî kıymetleri bakımından bir oran-
lama yapılmalı ve en kârlı sermaye yatırımı önce-
likle ele alınarak uygulanmalıdır. 
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ÎI) H A M M A D D E MÜBAYAASI İLE İLGİLİ 
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ : 

1) Alım Fiatlarıuın Yetersiz Oluşu: 
Alım fiyatlarının üretimin seyri ile yakın ilgisi 

olduğu bilinen bir gerçektir. Ham madde alım fiat-
larını işproğramiarı ile tesbit eden bir işletme piya-
sa koşullarına uygun olarak fiatlar üzerinde deği-
şiklik yapmadığı takdirde; atıl kapasiteye zemin ha-
zırlamış, dolayısıyle maliyetlerin yükselmesine göz-
yıımmuş olacaktır. 

İş programlarında tesbit edilen fiatlar tahmine 
dayanmaktadır. Bu bakımdan piyasa fiatlarının her-
hangi bir sebeple değişmesinde (kaçakçılık, rakip 
kuruluşların işletmeye açılması, özel sektörün ihıa-
caata başlamas,ı arz noksanlığı v.b.) iş programında-
ki fiatların piyasa düzeyine yakın tutulması gerek-
mektedir. Bu görüşümüzü bir örnekle ispatlamaya 
çalışalım: 

Bir işletmenin : 
1970 Ocak ayı nıübayaa pıoğramının; 
6.000 adet büyükbaş 1.620.000 canlı kg. 

25.000 adet küçükbaş 1.000.000 canlı kg. 
olduğu, 

Bir aylık ortalama masraf tutarının; 
İşçi ücretleri 500.000.—TL. 
Memur aylıkları 350.000.—TL. 
Amortismanlar 100.000.—TL. 
Sair Masraflar' 500 .000—TL. 

1.450.000.—TL. 
seviyesinde bulunduğu; 

Programda uygulanması öngörülen nıübayaa fi-
atlarının; 

Büyükbaş canlı hayvan 380 T L / K g 
Küçükbaş canlı hayvan 565 T L / K g 

şeklinde tesbit edilmesine karşıt; 

Piyasada cari fiatların; 
Büyükbaş canlı hayvan 4.50 T L / K g 
Küçükbaş canlı hayvan 6.50 T L / K g 

seyrini takip ettiği ve merkeze bağlı taşra işyerinin 
durumu genel müdürlüğüne bildirdiği, ancak; prog-
ram fiatlarında % 10 artırma yetkisini alabildiği ve 
bu yeni fiatlarla ay içersinde 500 büyükbaş, 3000 
küçükbaş canlı hayvan mübayaa edebildiği, 

görüşünü kabul edelim. 
Bu görüşten hareketle kaba bir hesap yapar-

sak; 
a) Eğer fiyat piyasa koşullarına uydurulup alım 

yapılsa idi fiat faikından; 
1.620.000 X 32 kş : 518.400.— TL. 
1.000.000 X 28 kş : 280.000.— TL. 

798.400.— TL. 
zarar edebileceğine karşılık: 

b) Yetersiz kalan fiatlar uygulanıp kapasitenin 
çok altına düşüldüğünden (boş geçen işçilik, işle-
meyen makinalar amortismanları vesair masraflar-
dan): 

664.458.26 TL. 
638.000.— TL. 

1.302.458.26 TL. 
fiilî zararla karşılaşılmış olmaktadır. 

Bu nedenle, fiat uygulamasında sadece prog-
ramda öngörülen miktarlara ııyulmayıp kapasite ile 
ilgili oranlama yapılıp, enaz zarar doğuran fiatın 
uygulanması gerektiği görüşündeyiz. 

2) Hammadde Satıcılarına Alacaklarının Zama-
nında ödencmeıııesi : 
Bugün kredili alımların maliyetleri yükselttiği 

bilinen bir gerçek ise de; çok kuruluşların ekseriya 
bu tür mübayaaya başvurdukları görülmektedir. Fi-
nansman durumu sarsılmış olan kuruluşlar genel-
likle kredili alımlar dolayısıyle yüksek maliyetle ça-
lışacak, peşin ödemeli mübayaa yapan işletmelerle 
rekabete giıişemeyecekler veya kârdan fedakârlık 
yapmak zorunda kalacaklardır. 

Bundan başka; kredili alımlar sonucu biriken 
müessese borçlarının tediyesinde tesbit edilen za-
manlarda ödeme yapılamadığı takdirde satıcıların 
işletmeye güveni kalmayacak ve dolayısıyle alım po-
litikası zedelenmiş olacaktır. 

Bu mahzurları ortadan kaldırabilmek için ica-
bında faizle yabancı sermaye teminine başvurulma-
lı ve mümkün olduğu kadar peşin mübayaa yapıl-
malı veya kısa vadeli alıma başvurulduğunda öde-
me günleri tehir edilmemelidir. Faizle sermaye te-
min edilmesi gerektiğinde yine bazı oranlamalar 
yapılması gerekir. Örneğin; 

Ocak 1970 içinde bir işyeri 1000 ton ham mad-
de mübayaa edeceğini planlamıştır. Ancak finans-
man durumu sarsılmıştır. Piyasada emtea peşin pa-
ra ile 6 .— TL. dan vadeli 6.75 T L / K g . üzerinden 
muamele görmektedir. Yapılacak mukayese; 

1) Peşin ve vadeli nıübayaa arasındaki toplam 
oran : 

1.000.000 x 6.75 : 6.750.000.—TL. Vadeli alış bedeli 
1.000.000 x 6.— : 6.000.000.—TL. Peşin alış tutarı 

Fark 7 5 0 . 0 0 0 . - T L . 
2) 6.000.000 TL.'lık bir yabancı sermaye % 10,5 

faizle 6 ay vade üzerinden temin edilebilmiş olsun 
(sair masraflarla % 15 masrafla kapital temin edi-
lebiliyor), 

6.000.000.— x 6 x 15 
: 450.000.— TL. 

1200 
Şıı hâlde; % 15 masraflı yabancı sermaye te-

mini ile pazara girilip peşin öderne şaıtiyle müba-
yaa yapıldığında işletme; 300 bin lira kâr sağlamış 
olacaktır. 

Netice olarak; daima peşin mübayaaya kayılması 
(özellik gösteren durumlar hariç), kredili mübayaa 
yapıldığında ise satıcılara güven verilmesi hususla-
rına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

3) İhracaat İçin Yapılacak Alımlarda Zamanın 
İsabetli Bir Şekilde Seçilememesi : 
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Son yapıla» devalüasyon ve vergi iadesi siste-
minin uygulanmakta olması maliyetleri düzgün, yö-
netimi istikrar kazanmış olan kuruluşlara hayli çe-
kici olanaklar sağlamış bulunduğundan emtea ihracı 
için gayretler çoğalmıştır. Ancak; ihracatta başarıya 
ulaşmanın ilk koşullarından birisi zamanın iyi se-
çilmiş olmasıdır, öy l e ihraç maddeleri vardır ki; 
bunların piyasadaki hareketleri doğal koşullara bağ-
lıdır ve fiatları da aydan aya değişiklikler göstermek-
tedir. Bundan başka, bazı dinsel nedenler etkisiyle 
fiatı değişen emtea da vardır. Zaman iyi seçilme-
diği takdirde; piyasaya girilirse pazar zorlanacak, fi-
atlar (zaten yüksektir) tekrar artacak, mal teminin-
de zorlukla karşılaşılacak, dolayısıyle çok yüksek 
bir maliyetin teessüsüne zemin hazırlanmış olacak-
tır. Konuyu et endüstrisine ait iki örnekle açıkla-
mak istiyorum : 

Merkeze bağlı (x) kombinasına 15 ocak 1970 
tarihinde (B) memleketine 5.2.1970 tarihinde yapı-
lacak ihracaat için 50 bin baş koyun mübayaa gö-
revi verildiğini düşünelim. 15.2.1970 tarihinde ise 
Kurban Bayramı kutlanacaktır. 

Göriiliiyorki zaman iyi seçilememiştir. Bugün 
konu ile ilgilenmeyen kişiler bile «Kurban Bayramı 
öncesi» küçükbaş canlı hayvan fiatlarında bir yük-
selme olacağını bilmektedirler. Bundan başka; ih-
racat için yapılacak alım müddeti çok kısa bir za-
mnaa sığdırılmıştır. 

Netice olarak; 50 bin bas koyun tamamen temin 
edilemeyecek veya önceki aylara oranla canlı kilo-
da 2-3 lira fark (yani % 50 bir fark) ödemek sure-
tiyle pahalı, dolayısıyle zararlı bir mübayaa yapıl-
mış olacaktır. Bundan başka; sözkonusu alım fiatı- ' 
nm yurt için üretimi gerçekleştirmek için yapılacak 
mubayaayı da etkileyeceği unutulmamalıdır. 

Eğer bu görev, işyerine bir iki ay önceden ve-
rilmiş olsa idi; hiç olmazsa bağlantı yapma imkânı 
elde edilebilecekti. 

2. ö r n e k : 
Yine merkeze bağlr (Y) kombinasına Nisaa ayın-

da 60.000 baş koyunun (C) memleketine ihracı için 
mübayaa görevi verildiğini düşünelim. 

Yapılan incelemelerde; geçmiş yıl iş program-
ları ve faaliyet raporlarındaki rakamlardan görev 
verilen işyeri hinterlandında Mart sonundan itiba-
ren küçükbaş canlı hayvan potansiyelinin düşük ol-
duğu ve hattâ geçmiş yıllarda atıl kapasiteyi biraz 
olsun yararlı hale getirebilmek amacıyla «tehminî 
randıman» üzerinden alımlara başvurulmuş olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Görüleceği üzere burada da zaman uygunsuz 
olarak seçilmiştir. İhracatın gerçekleşmesi şüpheli-
dir, gerçekleşse bile zarar edilecek ve ayrıca pazar 
bozulacaktır. 

Sonuç olarak : 
İhracat zamanının seçilmesinde gerekli titizlik 

gösterilmelidir. 
4) Bir Kuruluşun Yapabileceği İhracatı Başka 
Bir Kuruluşa Kaptırması ve Diğer İşletme 
İhracaatı Ardından İhracaata Teşebbüs Edilmesi: 
Bu başarısızlık nedeni özellikle «ihracat emteası 

potansiyelinin» iki işletmeyi besleyemeyecek durum-
da olmasında etkisini gösterir. Çünkü; birbirine rakip 
iki kuruluştan biri ihracata başladığında ham mad-
de piyasasında mevcut ihraçmetaım (potansiyel za-
ten düşük) pazarlayıp ihracatım gerçekleştirecektir. 
İkinci kuruluş bu sıralarda ihracaata teşebbüs etti-
ğinde arz düşüklüğü nedeniyle amaca ulaşamaya-
caktır. Pazarı zorlasa dahî bu kez yüksek fiatla alım 
yapmak, dolayısıyle birinci kuruluştan yüksek ma-
liyetli bir ihracatı gerçekleştirmek zorunda kalacak-
tır. 

Bu sebeple; rakip kuruluşların bulunduğu bir 
ortamda, ham madde potansiyeli de düşükse, yapı-
lacak ihracatı öncelikle ele geçirip gerçekleştirmek 
yöneticilerin görevi olmalıdır. Aksi hâlde; ihracata 
teşebbüs edilmemesi, işletmenin hiç olmazsa ıabit 
masraflarını karşılayacak alımlara (yurt içi üretim) 
kayılması benimsenmelidir. 

(Devamı var) 



B a l ı k ç ı l ı ğ ı n 
Türkiye Ekonomisi Açısından 
T e t k i k i 

BALIK TÎCAEETÎ 
A. DÜNYADA BALIK TİCARETİ 

II. ci Dünya Harbinden sonra Millet-
ler süratle kalkınmaya başladılar. Bu kal-
kınma dünya protein ihtiyacını temin eden 
bir sanayi şubesi olan balıkçılıkta da gö-
rüldü. 

Ticaret filolarının modernize olması, 
balık yakalanşmda ki usullerin ıslahı, ye-
ni balık sahalarının keşfi, iktisaden ilerle-
miş memleketlerin diğer memleketlere 
yardım etmeleri, beynelmilel balıkçılık 
teşekküllerinin kurulmaya başlaması, ba-
lık muhafaza usullerinin ve nakil vasıta-
larının gelişmesi dünya balık ticaretinin 
artmasına sebep olmuştur. 

1957 
Dünya balık yakalanışı toplamı C 30 910 
127 memleketteki balık yakala-
nış miktarı C 27 390 
127 memleketin toplam ticareti E 6 903 
Dünya balık istihsaline göre 
127 memleketin % hissesi 89 
127 memleketin dış ticaretinin 
istihsaldeki yeri % 25 

Bin ton (C — Balık yakalanışı 
(E — İhracat 

Milletler arası istatistikler tetkik 
edilirse istihsale göre milletlerarası tica-
rete katılan miktarın seneden seneye göz-
le görülür bir artış kaydettiği görülmüş-
tür. Bu istatistiklerden elde edilen bilgi-
lere göre balık ticaretine ait rakamlar 
yukarıda gösterilmiştir. (1) 

(1) FAO, Annuaire Statistique des Pèches, Com-
merce, Rome, 1960-1961, S. 0 - 1 , C - l . 

Doçent Dr. Kubilây BAYSAL 
Istanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi 

Tablodan görüldüğü gibi Dünya balık 
yakalanışı toplamının 9/10'u teşkil eden 
127 memleketteki artış 1957 ye göre 1961 
de % 30, toplam ticareti ise % 70 dir. Bu 
memleketlerin dış ticaretinin istihsaldeki 
yeri 1957 de % 25 iken 1961 de % 33'e 
yükselmiştir. 

Milletler arası deniz mahsûlleri tica-
reti taze, soğutulmuş, dondurulmuş balık; 
kurutulmuş, tuzlanmış, dumanlanmış ba-
lık; kurutulmuş tuzlanmış dumanlanmış 

1958 1959 1960 1961 
32 240 35 740. 38 020 41 160 

27 780 30 320 32 600 35 740 
7 588 8 729 10 100 11 857 

86 85 86 87 

27 29 31 33 

molüsk ve kurustazeler; konserve olmuş 
mollüsk, kurustase ve balık; hava ile te-
masta olan preparatlar; ham ve işlenmiş 
su hayvanlarının yağı; su hayvanlarından 
elde edilen un ve benzeri istihsal olmak 
üzere yedi gurup üzerinde yapıldığı gö-
rülmektedir. (2) 

Bu yedi gurubun 1958-1961 yılları 
arasındaki istihsal ve ihracaat miktarları 
aşağıda gösterildiği gibidir. 

(2) Ibid. 
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1958 
P 

Taze, soğutulmuş E 954 
dondurulmuş balık % ...... 

Kurutulmuş, tuzlanmış P 2 694 
dumanlanmış balık F 594 

% 22 
Kurutulmuş, tuzlanmış P 247 
dumanlanmış, mollüsk E 176 
ve kurustase % 71 

Konserve olmuş P 1 947 
mollüsk, kurustase E 476 
ve balık % 24 

Hava ile temasta P 84 
olan preparatlar E 34 

% 40 
Ham ve işlenmiş su P 893 
hayvanlarının E 554 
yağı % 62 

Su hayvanlarından P 1 546 
elde edilen E 623 
un ve benzeri istihsal % 40 

Bin ton 

Tablodan görüldüğü gibi (istihsal 
ve) ihracaattaki artış taze soğutulmuş 
dondurulmuş balık; kurutulmuş tuzlan-
mış dumanlanmış mollüsk ve kurustase-
lerde: su hayvanlarından elde edilen un 
ve benzeri istihsalde bir artış, diğerlerin-
de ise bir azalış olmuştur. 

Balığın tabiî ve ekonomik nakil kabi-
liyetini arttıran yukardaki konserve usul-
lerinin tekniği ileri memleketlerde imkân-
lardan faydalanmak sureti ile taze balık 
olarak ihracaata yer verildiği, iktisaden 
inkişaf edememiş memleketlerde güneşte 
kurutma veya tuzlama gibi basit konser-
ve usulleri kullanıldığı görülür. (3) 

(3) Fehmi Ersan «Dünya Balıkçılığının Son Yıllar-
daki Durumu» Balık ve Balıkçılık Mecmuası C. XI 
S. 10-11 İstanbul 1963 S. 18-25, 13-23. 
(4) FAO. A.S. des Peches, Commerce, op. cit. s.o. 
111 

1959 1960 1961 

1 054 1 126 1 119 

2 597 2 616 2 587 
562 544 507 
22 21. 20 

302 336 288 
203 207 220 
67 62 76 

2 022 2 151 2 329 
511 505 513 
25 23 22 
95 94 110 
42 40 40 
44 43 36 

933 953 1 078 
573 647 613 
61 68 57 

1 981 2 190 2 652 
780 1 002 1 324 
39 46 50 

(P — İstihsal (E — İhracaat (I — İthalât 

Yukardaki yedi gurup balık istihsa-
linin kıta ve memleketlere göre ihracaat 
ve ithalât miktarları aşağıdaki gibidir. 
(4) (1961 rakamlarına göre) 

İthalât İhracaat 
(bin ton) (bin ton) 

Afrika 
(39 memleket) 190 514 
Güney veG.B. 4,2 332,7 
Afrika 
K. Amerika 828 416 
(24 memleket) 715,1 74,2 
A.B.D. 715,1 74,2 
Kanada 35,7 264,6 
G. Amerika 
(11 memleket) 55 933 
Peru 0,7 865,0 
Asya 
(26 memleket) 417 573 
Japonya 37,0 415,7 
Türkiye 0,2 812,8 
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Avrupa 
(23 memleket) 2 743 1780 

Danimarka 115,5 245,7 
Fransa 235,8 47,4 
B. Almanya 655,8 92,2 
izlanda 304,6 
Hollanda 233,5 194,8 
Norveç 50,5 455,9 
isveç 118,4 136,9 
ingiltere 607,2 49,8 

Okyanusya 
(3 memleket) 41 20 
Rusya 57 79 
Dünya toplamı 
(127 memleket) 4 331 4 315 

Tabloda görüldüğü gibi dünya balık 
ihracaatının % 41'i Avrupa, % 23'ü G. 
Amerika geri kalan % 36'sı da sırasıyla 
Asya Afrika K. Amerika Rusya ve Okya-
nusya arasında paylaşılır. Balık ihracaatı 
en önemli olan memleketler başta Peru 
olmak üzere Norveç Japonya Güney ve 
G.B. Afrika Birliği İzlanda Kanada Dani-
marka Hollanda ve İsveç'tir. 

En büyük ihracaatçı memleket olan 
Peru bu durumunu Hamsi avcılığına borç-
ludur. Balık unu halinde kümes hayvanla-
rı ve domuz beslemekte kullanılarak ihraç 
edilen hamsinin 1950 de 70.500 ton olan 
istihsali 1961 de 5.243.100 tona çıkmıştır. 

Dünya balık ithalâtında % 64 ile Av-
rupa kıtası yine başta gelmektedir. Bunu 
kuzey Amerika, Asya, Afrika, Rusya, Gü-
ney Amerika ve Okyanusya kıtaları takip 
ederler. Balık ithalâtında önemli olan 
memleketler sırasıyla A.B.D., Almanya, 
ingiltere, Fransa, Hollanda'dır. 

B — TÜRKİYE'DE BALIK TİCARETİ 

Türkiye'nin balık ihracatı belli bir 
seyir takip etmeyip, istihsale bağlı olarak 
devri değişiklikler gösterir. 1923-1961 yıl-
ları arası tetkik edilirse balık ihracaatının 
2-25 bin ton arasında değiştiğini görürüz. 

Taze, dondurulmuş, kurutulmuş, tuz-
lanmış ve füme balık ihracaatının yıllık 
değişikliklerini aşağıdaki grafikte izlemek 
mümkündür. (5) 

lt.no 

15.00 

I0İ.6OO 

Î.D05 

lilo 

Tablodan görüldüğü gibi göçmen ba-
lıkların fazla olduğu sene istihsal arttı-
ğından, dolayısıyla ihracaatta bir artma, 
az olduğu sene ise bir azalma görülmek-
tedir. Balık ihracaatının bu durumu ihra-
caatın göçmen balıklara inhisar etmesin-
den ileri gelmektedir. 

îhracaatm büyük kısmını taze ve don-
durulmuş balıklar bilhassa^ ;torik, pala-
mut, uskumru teşkil etmektedir, işlenmiş 
balık ihracaatı ise belirli miktarda yapıl-
maktadır. iskenderun hariç umumiyetle 
beyaz etli dip balıkları memleket dahilinde 
yoğaltılmaktadır. Esasen bunlar gerek fi-
at, gerekse av miktarları bakımından ih-
racaata elverişli değildir. Aşağıdaki tab-
loda 1948-1961 yıllarında dış pazarlara 
muhtelif şekillerde ihraç edilen balık mik-
tarları gösterilmiştir. (6) 
Cinsi 1948 1956 1961 

ton . 
Taze balık 4 402 23 220 10188 
Tuzlu kuru balık 1178 819 791 
Havyar 6 4 3 
Konserve 251 104 113 
Balık Yağı 293 80 52 

(5) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik 
Umıını Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden alın-
mıştır. 
(6) Tablodaki rakkamlar Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let İstatistik Enstitüsü Dış Ticaret İstatistiklerinden 
alınmıştır. 

US o m? /j}o (o 
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Tablodan görüldüğü gibi taze balık 
ihracaatı başta gelmektedir. Havyar ih-
racaatı ise en az olanıdır. 1948 de 4500 
ton olan taze balık ihracaatı 1956 da 23000 
ton ile muazzam bir artış kaydetmiş 1961 
de ise 10000 tonu ancak aşabilmiştir. 

Taze ve dondurulmuş balıkların alıcı-
ları İtalya ve Yugoslavyadır. Bu balıklar 
ithalâtçı memleketlerde daha ziyade kon-
serve imalâtında kullanılmaktadır. Tuzlu 
kurutulmuş ve füme balık alıcılarının ba-
şında Yunanistan, Bulgaristan, israil ve 
Lübnan gelir. 

Balık yumurtası ihracaatmda Bulga-
ristan, Yunanistan ve A.B.D. önde gel-
mektedir. 

Konserve ihracaatı henüz belirli bir 
seyir takip etmemektedir. Konserve balık-
ların alıcıları arasında A.B.D., Çekoslo-
vakya, Doğu Almanya, Fransa ve Yuna-
nistan bulunmaktadır. 1953 yılına kadar 
yüksek bir seviyede bulunan balık yağı 
ihracaatmda bilhassa italya, Romanya ve 
Çekoslovakya önemlidir. 

I — BALIKÇILIKLA İLGİLİ 
KURALLAR : 

Bütün memleketlerde hükümetler ba-
lıkçılık sahasına büyük ehemmiyet atfet-
miş ve bu mevzu ile ilgili kurallar vazet-
mişlerdir. Aksi taktirde herkes dilediği 
gibi her yerde ve her türlü avcılık yapabi-
lecek ve bu suretle memleketlerin servet 
kaynaklarında biri heba edilmiş olacak-
tı. Hükümetler balıkçılığın her safhası ile 
ilgilenerek mevzuatlarını düzenlemiş ve 
geerkli tedbirleri almışlardır. 

Bütün yabancı memleketlerde İzlan-
da, İsveç, Norveç, A.B.D., Japonya vs. ba-
lık kaynaklarının muhafazasını mümkün 
kılan bu tahditler prodüktivitiyi arttır-
mak maksadıyla ve zamanla bazı değişik-
liklere uğramaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde tat-
bikedilen av mevzuatı memleketimiz av 
mevzuatı olarak yürürlüktedir. Bilhassa 
balık avı faaliyetine ait kısa görüşlü tah-
ditlerin ihlâli halinde tatbik edilecek ce-
zalar ve vergiler hakkında hükümler ih-

tiva eden mevzuat çok basittir. Bundan 
dolayı modern balık avcılığı ve balıkçılı-
ğın gelişmesi için zararlı olduğu ileri sü-
rülmektedir. (7) 

Halen cari yegâne mevzuat 1882 ta-
rihli Zabıtai Saydiye nizamnamesidir. Bu 
nizamnamede : 

Boğaziçi dahi, dahilolmak üzere Mar-
mara denizinin Bahri Sefid Boğazı harici-
ne kadar gerek sahillerde ve gerek kör-
fez ve limanları dahilinde ve açıklarda va-
pur ve yelkenli sandallar ile sürtme sure-
tinde balık saydı kat'iyyen memnudur. 
Ve bu memnuniyet boğazlar haricindeki 
serbest denizlerde seyahili Osmaniyenin 
üç mil açığına kadar cari olduğu gibi ma-
kinalı kayıklarla dahi... (8) 
avcılığın yasak olduğu yazılıdır. 

Buna göre kanunlarımızda trawl için 
yasak bir hüküm yazılı olmadığı ve «sürt-
me sureti ile balık avcılığı yasaktır.» den-
diğine göre sürtme nedir? Suali karşısın-
da kalınmıştır. Memleketimizde kullanı-
lan ağlardan tarlakız, ığrıp, tarta gibi sa-
hillerden el ile çekilen bütün takımların 
da sürtme nevinden olduğu görülmüş ve 
hepsinin yasak edilmesi düşünülmüştü. 

Diğer bir deyimle Zabıtai Saydiye 
Nizamnamesini kaleme alanlar sürtme su-
reti ile balık avından bahsederken bunun 
ileride ne gibi münakaşa ve yorumlara yol 
açacağını düşünmemiş yahut da büyük 
bir ihtimalle sürtme tabiri ile bütün trawl 
ağlarını kastetmişlerdir. 

Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için 
1931 de toplanan ilim adamlarının kaleme 
aldıkları ve Bakanlar Kurulunca kabul 
edilen ve halen balıkhanelerimizin işleyi-
şinde yürürlükte olan Su ve Kara Av Ver-
gileri Umumî Talimatnamesi ile bu şüp-
heli yasak halledilmiştir. Buna göre iki 
gemi, iki yelkenli, iki sandal aralarında 
bağlanarak çektirilen ağ cinsinin yasak 
cinsten (sürtme) olduğu kabul edilmiştir. 
Bu tefsirin dahi açık olmadığı ve eksik 
olduğu bellidir. Ayrıca yürürlükteki mev-

(7) Japon Heyeti Raporu op. cit. s. 21 
(3) Zabıtai Saydiye Nizamnamesi 22 Kanunuevvel 
1927 madde 29. 
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zuata göre orta su trawİleri ve satıhtan 
çekilen pelajik travllerin de yasak cins-
ten addedilmesi icabetmektedir. 

Bütün açıklamalara ve ihtiyaçlara 
rağmen sürtmenin tam bir tarifi yapıla-
mamıştır. îster bir isterse iki gemi ile ol-
sun deniz dibine temas ederek sürütülen 
ve balıkları bir torba içine toplıyan av va-
sıtasına dip travvlü dendiğini biliyoruz. 
Bu çeşit trawller yüksek randımanlı oluş-
larından Dünya Sanayiinde en önemli av 
âleti olarak kabul edilmekte ve ileri Av-
rupa memleketlerinde balıkçılığın inkişa-
fına birinci deercede amil olmaktadırlar. 

Bu gün medeni Dünya ölçülerinde bir 
balıkçılık (yalnız dip balıkçılığını kasde-
diyoruz) maalesef memleketimiz suların-
da yapılmamaktadır. Bu yönde atılan her 
türlü adım zaman zaman kösteklenmekte-
dir. 

Bu ilmi olmamakla beraber balık yu-
murtaları balık yuvaları gibi kulağa ilmi 
dokümanlardan, neticelerden çıkmış gibi 
gelen kavramları ileri sürerken bu keli-
meler altında esas kasdedilenin yani esas 
endişe yaratıcının ne olduğu suali ile kar-
şı karşıya kalındığı zaman kendimizi bü-
tün biyolojik ve balığı ilgilendiren prob-
lemlerden uzaklaşmış sosyal ve iktisadî 
davaların içine girmiş olarak görürüz. 

Balıkçılığın bütün bu çırpınışlarının 
itirazlarının hareket noktası bu davada 
toplanmaktadır. Kanaatimizce işte bu nok-
tada balıkçı endişelerinde kısmen haklı-
dır. 

Travvlcülük oldukça büyük sermaye-
ye ihtiyaç gösterir. Fakat av kapasitesi 
itibarı ile (balık avı maliyet hesapları ba-
kımından) çok daha ucuz olan bir vasıta-
dır. Bu vasıtayı işletebilecek kapasitede 
balıkçının sayılı oluşu yüzünden bu günkü 
verimsiz av sistemleri ile balık çok paha-
lıya mal olur. Askari geçim şartlarını te-
min eden binlerce balıkçı trawlculuğun 
tatbiki ile fiatların birden düşmesi karşı-
sında geçinememek durumunda kalır. 

Fakat endüstrileşme yolunda ve zo-
runda olan memleketler bu kritik kademe-
den geçmek mecburiyetindedirler. 

Bütün bu söylenenlerden küçük ba-
lıkçının kendi kaderine terkedilmesi lâzım 
geldiği manası anlaşılmamalıdır. Bilâkis 
ufak balıkçıların bütün şahsi ve irsi ka-
naatlerini bir yana bırakarak süratle teş-
kilâtlanmaları ve kooperatiflerle bu yeni 
çığırın önderliğini kendilerinin ele alma-
ları mümkündür. 

Bu hal büyük balıkçıların da işine 
gelmektedir ve fiatlarla istedikleri gibi 
oynamak fırsatını bulmaktadırlar. 

Trawl sahasında lüzumu kadar balık 
avlanmalıdır. Zira dip balıkları avlanmaz 
ise şu sakıncaları ortya çıkarır: 

1. Mevcut gıda materyali iyi bir balık 
neslinin devamı için kâfi olmakla bera-
ber fazla miktarda üremiş balıkların ba-
lıkçılık sureti ile ayıklanmaması ve kıy-
metlendirilmemesi neticesinde dejenere ol-
muş bir balık nesli türemiş bulunur. 

2. Bu balık sıklığı dolayısı ile balık-
ların tabiî ölüm nisbeti normal sınırların 
üzerine çıkar ve her sene yüzbinlerce ki-
lo protein memleket ekonomisi hesabına 
heba edilmiş olur. 

3. Meydana gelen bu balık sıklığı dı-
şarıdan yırtıcı balıkların bu bölgelere 
serbestçe girmelerini ve burada üremele-
rini mümkün kılar. Böylece yüzbinlerce 
kilo protein yırtıcı balıklara yem olur. Bu 
durum da bilhassa Marmara denizinde 
bariz bir şekilde görülmektedir. 

Onun için balıkçılıkta ileri memle-
ketlerin zararlı ve kontrollü trawlculuga 
mevzuatlarından gereken yeri verdikleri 
görülmektedir. Meselâ Norveç İzlanda, 
Danimarka İngiltere vs. memleketlerde 
bu usulle avlanmaya müsaade edilmekte-
dir. 

II. YÖNETİM : 

Halen Türkiye'de su ürünleri mev-
zuu ile ilgili kamu teşekküllerini şöyle sı-
ralıyabiliriz. 

Ticaret Bakanlığı (Su Ürünleri ve 
Avcılığı İşleri Müdürlüğü) 

Maliye Bakanlığı 
Et ve Balık Kurumu 
Etibank Genel Müdürlüğü 



İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Hidrobiyoloji Enstitüsü 

Türkiye C. Ziraat Bankası 
Mahalli Belediyeler 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hükümetin Su Ürünleri politikasının 

yürütülmesi görevi Ticaret Bakanlığına 
tevdi edilmiştir. Ticaret Bakanlığı iç teş-
kilâtında bu hizmet Su Ürünleri ve Av-
cılığı Müdürlüğüne verilmiştir. Gayet dar 
bir kadro ve bütçe ile çalışan bu Müdür-
lük balıkçılığı kalkındıracak tedbirleri 
kuvvetle yürütememektedir. Müdürlük 
bilhassa araştırma ve tetkik sahalarında 
kifayetsizdir. Diğer taraftan balık ile di-
ğer su ürünleri istihsalini işletmesini tev-
ziini geliştirecek müsbet plânlar üzerinde 
çalışmamaktadır. Yaptığı önemli işlerin 
bir kısmını Et ve Balık Kurumuna intikal 
ettirmiştir. (9) Halen başlıca vazifesi av 
yasaklarını tanzim ve tatbik etmek ista-
tistiki bilgiler toplamak (sade İstanbul 
Balıkhanesinden) Et ve Balık Kurumu ve 
Hidrobiyoloji Enstitüsü çalışmalarını ta-
kip etmekten ibarettir. 

Maliye Bakanlığı Türkiye göl ye 
dalyanlarının Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü baraj göllerinin, Etibank Genel 
Müdürlüğü Sarıyer barajı gölünün işle-
tilmesini deruhte etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
6118 sayılı kanunla su ürünleri sahasına 
kredi vermekle görevlendirilmiştir. 

Hidrobioloji Enstitüsü Su Ürünleri 
sahasında biolojik araştırmalar yapmak-
ta göl ve barajlarda balık üretilmesi mev-
zuunda çalışmaktadır. 

Belediyeler ise tesis ettikleri balık-
hanelerde alım-satım işlerine nezaret et-
mekte halk sağlığı için gerelki muayene-
leri yapmaktadırlar. 

Et ve Balık Kurumunun sermayesi 
40.000.000 TL.'dır. Ticaret Bakanlığına 
bağlıdır. Bakanlığın her dairesi kurumun 
Vazifelerine tekabül eden kısmı murakabe 
eder. Meselâ Teşkilâtlandırma Umum Mü-
dürlüğü kuruma tahsis edilen fonları kon-
trol eder. Su Ürünleri ve Avcılığı Müdür-
lüğü kurum faaliyetinin teknik kısmının 

murakabe eder. Kurumun balıkçılık şu-
besi Ticaret Bakanlığı tarafından çizile-
cek, hükümetin balıkçılık politikasının 
işletmecilik araştırma ve pazarlama (mar-
keting) kısmında görev almış bulunmak-
tadır. 

Et ve İBalık Kurumu bir taraftar. 
Lou Menges'in tavsiye ettiği hususları ez-
cümle depoların inşaasını ikmal ve işlet-
meye açmak, sipariş edilen gemilerin ça-
lıştırmak gayesi ile faaliyete geçmiş di-
ğer taraftanda balıkçılık sahasında yapı-
lacak işlerin detayını tesbit ve bir prog-
rama bağlamak üzere muhtelif bıranşlar-
da ihtisas sahibi yabancı uzmanları mem-
lekete getirmiş diğer memleketlerdeki tat-
bikatı ve çalışmaları tetkik etmek üzere 
bazı personeli de dış memleketlere gönder-
miştir. 

Kurumun 1953-62 yılı balıkçılık sa-
hasındaki faaliyetleri şöyle hülasa edebi-
liriz. 

Muhtelif balıkçılkı merkezlerinde 17 
soğuk depo inşa edilmiş ve işletmeye 
açılmıştır. Bu depolarda balık istihsalini 
teşvik maksadı ile maliyetin altındaki bir 
fiatla buz satışı yapılmaktadır (10). 

Lou Menges'in tavsiyesine uyarak 8 
av gemisi ile zaman zaman ecnebi uzman-
larırida iştirakiyle av tecrübeleri yapılmış-
tır. Ancak tavsiye edilen ağlar ithal edil-
mediğinden tecrübeler arzu edilen netice-
yi vermemiştir. Bu arada av Gemileri Ba-
lıkçılık İstihsal Kooperatifleri emrine de 
tahsis olunmuş ağ ve tayfa kooperatifler-
ce temin edilmek sureti ile müşterek av-
cılık yapılmışsa da neticeler müsbet olma-
dığından gemilerin taliplerine kiralanma-
sı cihetine gidilmiştir. Sonradan bu sis-
temde terkedilmiştir. 

Kar gemisi ile 100 ve 60 tonluk nak-
liye gemileri balık ihracaa'tına tahsis 
olunmuş balık bulunamadığı zamanlarda 
bu gemilerle meyve, sebze et gibi soğuk 
muhafazaya ihtiyaç gösteren maddeler 

(9) Japon Heyeti raporu op. cit. s. 22 
0 0 ) Ibıd. s. 24. 
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taşınmıştır. Küçük gemilerle de İstanbul 
dahilinde nakliyat yapılmıştır. 
Trabzonda bir Balık Yağı Ve Unu Fabri-
kası kurulmuş, faaliyete geçirilmiştir. 

Evvelce yurda ithal edilmiş fakat ça-
lıştırılmamış olan ağ örme makinaları sa-
tın alınarak işletilmiş ve Siimerbank ile 
yapılan anlaşma gereğince yerli pamuk-
tan imal edilen pamuk ipliğinden bu ma-
İtinalarda ağ yapılmıştır. 

Dıg memleketlerden ithal edilen mal-
zeme uygun şartlarla müstahsil ve sana-
yicilere dağıtılmıştır, (deniz motorlu ba-
lık ağı ve ipliği mantar tel halat kanca 
zoka teneke kalay vs.) 

Halkı balık yemeğe alıştırmak üzere 
ordu birliklerine balık satılmıştır. 

Ankara ve İstanbul'da açılan mağa-
zalarda taze ve ucuz balık satışları yapıl-
mıştır. 

İstihsalin fazla olduğu devrede fiat-
larm müstahsil lehine düşmemesi için ba-
lıkçıların tesbit ettiği fiatla balık alına-
rak dondurulmuş ve balıkçılarla müştere-
ken ihraç edilmiştir. Balık ihracaatı ve 
balıkçılıkla ilgili araştırmalar yapılmış-
tır. 

III. BALIKHANELER: 

Balık bir maldır. Buğday, Fındık, 
Zeytin gibi nümuneye göre borsalarda alı-
nıp satılabilir. Halbuki memleketimizde 
su ürünleri bu güne kadar borsa mevzuu 
dışında bırakılmış olup bu maddelerin alım 
satımı 1580 sayılı Belediye kanununun 15 
ci maddesi gereğince belediyelerce tesis ve 
kontrol edilen balıkhanelerde yapılır. 

Konserve balık yağı ve unu alım sa-
tımı tamamen serbesttir. 

Balıkhanelerde müstahsilin malı kab-
zımallarla satılır. Satışlarda arttırma usu-
lü câri olup bazı havaide pazarlıkla satış 
yapılır. Balıkhaneler Belediyelerin me-
murları tarafından idare edilmekte ve bu-
nun içinde satılan balık bedelinden % 6 
bir komisyon alınmaktadır. 

Balıkhanelerde fiat arz ve talebe gö-
re teşekkül etmekte ise de kabzumallarm 
da fiatlara tesir ettikleri görülmektedir. 

Memleketteki balık pazarları : belli 
başlı balıkçılık merkezlerinde İstanbul, 
Trabzon, Samsun, Bafra Yalıköy, Gelibo-
lu, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin, 
Erdek vs. de tesis edilmişlerdir. Şüphesiz 
bunlardan en önemlisi İstanbul Balıklı a-
nesidir. 

Memleketimizde Pazar bünyesinin 
esas hususiyeti olan bu balık pazarını in-
celiyelim. (11) 

Balıkhane döner sermaye ile idare 
edilir. 

Balıkhane Av Vergileri Müdürlüğü-
nün idaresinde iken balık müstahsilleri 
ve kabzımallar ile balık alıp satıcıları ara-
sında cereyan eden muamelelerden % 12 
bir av vergisi almıyordu. Bu av vergisinin 
23/3/1950 ve 569 sayılı kanunla kaldı-
rılmasıyla 1580 sayılı Belediye kanununa 
göre idare olunmak üzere 1/4/1950 den 
itibaren belediye tarafından idare olun-
maktadır. Bu gün balıkhane belediyeye 
balıkhane ücretini tahsil etmek bakımın-
dan aracılık yapmaktadır. (12) 

İstanbul Balıkhanesi ilkin 1925 ve 
sonrada 1936 ve 1946 yılları bütçelerine 
konulmak üzere çoğaltılan ve 60.000 türk 
lirasına yükselen döner sermayesi ile 
(5639 sayılı kanunun 2 ci maddesi 2 inci 
fıkrası ile) belediyeye devredilmiştir. 

Av vergileri zamanında balıkhane ka-
sasında saklanan bu döner sermaye büyük 
çapta olarak tuzlama vs. surette işleye-
cekleri ve ihraç edecekleri balıkları rüsum 
bakımından yanlız balıkhaneden tedarik 
etmek mecburiyetinde bulunan tuzlayıcı 
esnaf ve tüccarına teminatlı kredi karşı-
lığında 2-3 haftalık müddetlerle mal sa-
tışlarında kullanma gayesi ile verilmiştir. 
Şimdi olduğu gibi evvelce de balıkhaneden 
teminat karşılığında veresiye mal alan 
esnaf ve tüccarlardan elde edilen depozi-
to paraları bu sermayenin daimi olarak 
kullanılmasına ihtiyaç bırakmamakta ol-
duğu görülmüştür. (12) 

İstanbul balıkhanesi Belediyeye dev-
l i 1) I.S. Mc . Arthur, Policy and Development of 

Turldsh Fisheries, Rome, 1957 Rap. No. 1618, s. 11 

(12) Altuğ, op. cit. 
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redildikten sonra yine nakti teminat ve 
kefalet karşılığında tuzlayıcı esnafa taze 
balık satıcılarına 48 saatlik kredilerle sa-
tış yapılmış ve bu vaziyet bir sene kadar 
devam etmiştir. Bu satışlar sırasında dö-
ner sermayenin kullanılmasına Balıkha-
ne idaresince lüzum ve ihtiyaç görülme-
miştir. 

Balıkhaneler halen balıca şu vazifele-
ri görmektedirler: I. Müstahsiller, kabzı-
mallar ve tüccarlar arasında yapılan alış-
verişleri mal bedellerinin tahsil ve tedi-
yesi satış bedelleri üzerinden alınan ba-
lıkhane ücretinin tahsili işlerini yaparlar. 
2. Satışa arzolunan su mahsûllerini sıhhi 
bakımdan kontrol ederler. 3. Balığın müs-
tahsilden müstehlike intikali sırasında 
sürat istiyen satışları ve nakliye işlerini 
kolaylaştıracak tedbirler alırlar. 

Balıkhaneler balıkhane şefleri tara-
fından idare edilirler. Her balıkhanede 
müzayede kısmı, muhasebe kısmı, mua-
melât ve dosya olmak üzere başlıca üç 
servis mevcuttur. (13) 

Balıkhanede iş yapan ticaret erbabı-
nı da müstahsiller kabzımallar tuzlayıcı 
ve işleyici tüccarlar ve tazeci esnaf olmak 
üzere başlıca dört kısımda toplamak müm-
kündür. 

Müstahsiller iki kısımdır. Bir kısmı 
oldukça büyük sermayelerle temin ettikle-
ri av alet ve vasıtalarını teşkilâtlandırmış 
bulunan ve bilhassa mevsim balıkçılığı ya-
pan kimselerdir. Bunladran bazıları ken-
di mülkiyetleri altında icarla bulundur-
dukları göl voli yerleri ve dalyanlar gibi 
sabit av yerlerinde senenin muayyen za-
manlarında istihsal yapar ve mahsûlleri-
ni balıkhaneye getirerek satmaktadırlar. 
Bu şekillerde çalışanlar doğrudan doğruya 

müstahsil durumunda olup mal bedenle-
rini bizzat kendileri veya vekilleri alırlar. 

2. Kabzımallar, bunlardan bir kısmı 
istihsal mevsiminden evvel müstahsillere 
av alet ve edevatı için yardım ederler. 
Müstahsilin avladığı balıklar bunlar vası-
tası ile balıkhanede satılır. Başka istih-
sal yerlerinden namlarına gönderilen ürün-
lerin satışlarına tavassut etmek sureti ile 
ayrıca komisyon da alırlar. Kabzımallara 
gelen malların satış bedeli üzerinden % 
6 komisyon hesap edilir. Kabzımalların 
ekserisi ufak ve orta çapta istihsal yapan 
balık avcılarına kredi açmaktadır. Eski-
en % 12 ay resmi ve % 6 kabzımallık his-
sesi olmak üzere satışlarının % 18'i nis-
betinde para ödeyen müstahsil halen av 
vergisi kaldırıldığından % 6 kabzımallık 
ve % 6 da balıkhane ücreti olmak üzere 
% 12 ödemektedir. 
III. Tuzlayıcı ve balık işleyici tüccarlar: 

Bilhassa göçmen balık avcılığı mev-
siminde tuzlayıcı esnaf ve konserve imal 
eden müesseseler balıkhaneden balık sa-
tın alarak tuzlamakta ve depolarda işle-
dikten sonra gerek memleket dahiline ge-
rekse harice ihraç etmektedirler. 

IV. Tazeci esnaf: 
Balıkhaneden satın alınan balıkları 

şehrin muhtelif yerlerinde (dükkânlarda 
ve pazar yerlerinde) taze olarak satan 
kimselere tazeci esnaf adı verilir. Bun-
lar aldıkları mal bedelini umumiyetle mü-
bayaanın yapıldığı günün akşamına ka-
dar imkân bulamadıkları taktirde de mü-
zayede saatlerinden evvel Balıkhane vez-
nesine ödemek mecburiyetindedirler. Bu 
esnafa yatırdıkları depozitalara göre ya-
hut balıkhane ile daimi surette iş alâkası 
bulunan kabzımalların kefaletleri karşı-
lığında mal verilmektedir. 

(Devauu var) 

\ 
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S U N ' İ T A Ş L A R İ L E 
S P O R T İ F B A L I K Ç I L I K T A 
İ N K İ Ş A F İ M K Â N L A R I 

M. İlham ARTÜZ 
DPT. Balıkçılığı Geliştirme 

Proje Gurubu Miid. 

Balıkçılık ve özellikle oltacılık ile 
uğraşan amatör veya profesyonel herkes, 
«taş balıkçılığının şekil ve önemini bi-
lir. Taş balıkçılığı deniz dibinde, belirli 
noktalarda bulunan kayalara olta veya 
özel hallerde ağ indirmek, hattâ son za-
manlarda yaygın tatbikat sahası bulan 
tarzda tüplü veya tüpsüz dalmak sureti 
ile yapılagelen bir av usulüdür. Böyle taş-
ların veya deniz dibinde bulunan gemi 
leşi ve benzeri «Batık»ların birikmesine 
sebep oldukları çok eski zamanlardan be-
ri bilinmektedir. 

Son yıllarda balık fiyatlarındaki 
süratli artış ve balık stoklarında hisse-
dilir azalma sebebi ile, balıkların bu özel-
liklerinden faydalanma düşüncesi bir 
çok memleketlerde tatbikat sahası bul-
muştur. Balıkların bir noktada kesifleşe-
bilmesi o yerin bitkisel ve hayvansal yem 
bakımından zenginliğine, balıkların teh-
like anında saklana bilecekleri girinti ve 
çıkıntıların bulunmasına bağlıdır. Bu im-
kanlar ise açık bir yüzey meydana geti-
ren ve bitkilerin yetişmesine imkan ver-
meyen çamur ve kumluk zeminlere kar-
şılık kayalar veya batıklarda bulunmak-
tadır. Bilim dilinde balıkların bu şekilde 
sert cisimlere yakın bulunma arzusuna 
t h i g m o t r o p i s m denmektedir. 

Spor balıkçılığının turistik gelirler 
bakımından gittikçe önem kazanması do-
layısı ile son yıllarda îtalyada çamur ve 
kumluk zemin üzerine böyle sun'i kaya-
lıklar meydana getirme teşebbüsüne ge-
çilmiş ve bu iş için eski otomobil karoser-
leri kullanılmaktadır. (Şekil 1) 

Japonyada ise, içersine katı çöplerin 
yerleştirildiği eski tekneler veya son za-
manlarda yapıldığı gibi, bazı bölgelerde 
özel şekilde hazırlanmış içi boş beton blok-
lar kullanılmaktadır. (Şekiil: 2) Japon-

ya'nın bu yönde yaptığı yatırımlar mil-
yonlarca doları bulmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde de bu 
yönde çok kesif araştırmalar yapılmak-
tadır. Son olarak, İsrail bilim adamları 
da İsrail kıyılarında bu çeşit sun'î kaya-
lıklar yapılması zaruretine işaret etmek-
tedir. 

Bizim de yaptığımız araştırmalar, su-
larımızdaki balık türlerinin ekseriyetinin 
thigmotropist türler olduklarını göster-
mektedir. Uzun yıllardan beri sularımız-
da yapılan eko-surveylerde «taşlar» civa-
rında hemen hemen bütün yıl boyunca ba-
lık konsentrasyonlarma rastlanmaktadır. 

Özellikle Marmara denizinin Rumeli 
kıyıları çamur ve kumluk sahalar bakı-
mından zengin olduklarından, çok mah-
dut bir kaç yer haricinde sportif veya 
profesyonel taş balıkçılığı gelişmemiştir. 
Buna karşılık Marmara adaları ve Prens 
adaları civarlarında veya kayalık zemin 
bakımından nisbeten zengin Anadolu kı-
yısı boyunca taş balıkçılığı daha yaygın 
bulunmaktadır. Maalesef bu bölgelerde da-
hi, balıkların birikmesine elverişli taşla-
rın adedi belirlidir. 

Bu belirli sahalara karşılık, sayıları 
stir'atle artan balıkadamların ihtiyacı git-
tikçe azalan miktarda karşılanmaktadır. 

Yurdumuzu çevreleyen denizlerde de 
balıklarımızın bu özelliklerinden faydala-
narak balık stoklarını turistik ve sportif 
gayeler ve protein ihtiyacı bakımından 
arttırmak zamanı gelmiş bulunmaktadır. 

Bu gaye ile, Balıkçılık, seyrüsefer, 
turizm vs. bakımdan konu ile ilgili res-
mî ve özel teşekküllerin bir araya gelme-
si ile bu konunun plânlanması ve tatbike 
geçilmesi kanaatimce balıkçılığımıza fay-
da sağlayacaktır. 

Sun'î taşların meydana getirilmesinde 
hurdaya çıkarılmış askerî araçlar ve be-
ton bloklar kullanılabilir. 

R E F E R A N S 

TURNER H. CHARLES (1969) 
MAN-MADE, REEF ECOLOGY. DEPT, 
OF FISH AND GAME Fish Bull 146 CA-
LIFORNİA, 
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Şekil : 1 — Sun'î kaya yaratmak için 
otomobil karoserlerinin denize atılışı. 

y 

Şekil : 2 — Çimentodan hazırlanmış içi 
i boş blokların denize indirilişi. 
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BALIKLARDA YAŞ TâYİiİ 
İlmî olarak yapılacak her türlü balıkçılık araş-

tırmalarında üzerinde çalışılan balıkların yaşlarının 
bilinmesinde birçok bakımdan fayda ve zaruret var-
dır. Hayvanlarda yaş tayini nasıl ki her türe göre çe-
şitli ınetodlarla yapılıyorsa balıklarda da yaş tayini 
kendilerine has özel usullerle yapılmaktadır. Tatbik 
edilen bu teknikler balığın hayat süresi, büyümesi 
ve çeşitli organlarının gelişmesi gözönüne alınarak 
yapılmaktadır. Balıklarda hayat süresinin uzunluğu, 
vücutlarının uzunluğu gibi çeşitli türlere göre deği-
şiktir. Bütün hayat süresi bir yıl süren 3 cm. boyun-
daki balıkların yanısıra 1953 yılında Kanada'da ya-
kalanan 100 Kg.lık Mersin balığının 152 yaşında ol-
duğu tesbit edilmiştir (2). 

Bize ilim açısından yaptığı fayda ve insan me-
rakını gidermesinden ayrı olarak, yaş ve bununla 
ilgili olan büyüme oranına ait bilgiler balık yatak-
larının ve balıkçılık idareciliğinin temel bilgilerini 
teşkil ederler. Meselâ, ticarî gaye ile beslenen bir 
balığın büyüme hızı bilinmelidir ki, balığın yaşı ve 
boyu öğrenilsin ve ona göre zamanı geldiğinde pa-
zara sevkedilsin. Balıkta yaşın bilinmesi balıkçılık 
tekniğinin muvaffakiyetinde mühim rol oynar. A y -
rıca normal boy ve ya.ş tayini balıkçılıkta tatbik edil-
mek istenen araştırmanın muvaffak olup olmadığının 
göstergesidir. 

Y A Ş T A Y İ N İ 

Balıklarda yaş ve büyümenin tesbiti için üç ana 
metod vardır. 

1 —• Yaşı önceden bilinen balıkların büyümele-
rinin incelenmesi. 

2 — Boy uzunluğu frekansının çalışılması. 
3 —• Kemik ve pul gibi sert vücııt aksamlarında 

teşekkül eden halkaların savımı. 
Kullanılacak metod genellikle üzerinde çalışıl-

mak istenen ballk türünde karşılaşılan özel problem-
lere göre tesbit edilir. 

1 — YAŞİ Ö N C E D E N BİLİNEN BALIKLARIN 
İNCELENMESİ 

Yaşı önceden bilinen balıkların havuz veya ak/-
varyumlarda bir kaç yıl müddetle tutularak perio-
dik olarak yakalanıp boy uzunluklarının ölçülmesi-
dir. Bu metodun mahzuru balıkların sun'i şartlar 
altında yetiştirilmesi ile balığın tabiî şartlardaki bü-
yüme hızının değişik olmasıdır. Bu metod, daha çok 
diğer metodlarla yapılan yaş tayinlerinin doğruluğu-
nu teyid amacı ile kullanılır. 

Bu metodun diğer bir şekli yaşı bilinen balık-
lara marka vurularak normal yaşama ortamına bı-
rakılması ve bir müddet sonra tekrar yakalanarak 

Giirkaıı Ekiııgen M.S. 
Elâzığ Veteriner Fakültesi 
Su Ürünleri Kürsüsü Asistanı 

uzunluğunun ölçülmesidir. Küçük boy balıklarda ba-
zan herhangi bir yüzgeçten bir kaç şuanın koparıl-
ması ile işaretlenen balık tekrar yakalandığında ta-
nınarak uzunluğu ve büyüme hızı tesbit edilir. Da-
ha büyük balıklar, numaralı küçük plâstik veya pas-
lanmaz etiketlerle markalanabilir. 

2 — BOY U Z U N L U Ğ U FREKANSININ 
ÖLÇÜLMESİ 

Petersen metodu denilen uzunluk frekansı ile 
yaş tayini, balığın uzunluğunun yaşı ile değişmesi 
esasına dayanır. Birçok balıklar yılda bir defa mu-
ayyen bir zamanda ürerler ki, o y|Ja ait üreme mev-
simindeki büyüme gayet muntazam olup ikinci yı-
la uymaz. Aynı türden değişik boylarda bir çok 
balık yakaladığımızı farzedelim. Bunların hepsinin 
boyunu teker teker ölçüp her ölçüye isabet eden ba-
lıkları sayalım. Bu balıkların uzunluklarının ve sayı-
larının grafiğini yaparsak çeşitli uzunluktaki balıkla-
rın sayılarının değişik olması dolayısı ile çeşitli eğri-
ler meydana gelir ki her eğri bir yaş grubunu gös-
terir. 

Şekil: 1 — Balıklarda boy uzunluğu frekansının öl-
çülmesi ile yaş tâyini. 

Şekil 1 deki grafikte görüleceği gibi eğriler 4.0 
7.0 ve 9.0 cm. ye tekabül etmektedir ki her grub I, 
II ve III yaşlarını belirtmektedir. Grafik ayrıca üç 
yaşından daha yaşlı balıkların da ölçtüklerimiz ara-
sında mevcut olduğunu göstermektedir. 

Bu metod genellikle en iyi şekilde 4 veya 5 ya-
şından genç balıklarda tatbik edilebilmektedir. Daha 
yaşlılarda eğriler biribiıieriyle birleşir ki bu durum 
yaş tayinini zorlaştırmakta hattâ imkânsızlaştırmak-
tadır. 
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3) VÜCUDUN SERT KISIMLARINDA 
TEŞEKKÜL EDEN HALKALARIN TESBÎTİ 

Balıklar soğuk kanlı olduklarından dolayı vü-
cutlarının normal faaliyetleri içinde yaşadıkları su-
yun ısısına bağlıdır. Sıcak mevsimlerde büyümenin 
hızlanmasına karşılık soğuk mevsimlerde azalır, hatta 
durur. Büyüme hızına orantılı olarak ağaçların göv-
delerinde teşekkül eden yıllık halkalarla yaş tayini 
bilinen bir metoddur. Balıklarda da, ağaçlarda oldu-
ğu gibi büyüme hızındaki mevsimlik değişimler vü-
cudun pul, otolith, ve kemikler gibi sert kısımların-
da kendisini gösterir. 

a) BALIK PULLARI — Balık pullarında teşek-
kül eden halka sayısı yaş tayininde kullanılan en 
geniş metodtur. Balık pullarının toplanması ve ince-
lemeye hazırlanması kolaydır. Bir balıktan bir kaç 
adet pul alınması balığı incitmeyeceği gibi kısa bir 
müddet sonra yerine yenisi gelebilir. Yaş tayini için 
kullanılan pullar balıkların muayyen yerlerinden alın-
maktadır. (Şekil: 2). Yumuşak şualı balıklarda dor-
sal yüzgeçten yan çizgiye (lateral line) indirilen doğ-
runun üzerinden, dikenli şualı balıklarda ise sol ta-
raftan pectoral yüzgeç ile yan çizgi arasından alınan 
bazı çalışmalarda «anahtar pul» kullanılır ki bunlar 
her balıkta aynı yerden alınır. Bu pulun yeri genel-
likle balık vücudunun çizgisinin (lateral line) üzerin-
deki pulları önden arkaya ve muayyen bir sayıdan 
sonra yukarı doğru sayılarak tesbit edilir. 

Şekil: 2 — Pul ile yaş tayininde: 
Pulların alınacağı bölgeler; a) Dorsal yüzgeç, b) Pak-
toıal yüzgeç, c) Pelvic yüzgeci, d) Anal yüzgeç, e) 
Caudal yüzgeç, f ) Yumuşak şualı balıklardan pulun 
alınacağı bölge, g) Dikenli şualı balıklardan pulun 
alınacağı bölge, h) Anahtar pul. 

Bu metodun en iyi avantajı balığın geçmiş sene-
lerdeki büyüme hızının tesbit edilebilmesidir. 

Pullar balık henüz çok küçükken oluşmaya baş-
lar ve baş ile yüzgeçler hariç bütün vücudu kaplar. 
Birçok türlerde kiremit gibi üst üste teşekkül ederek 
koruyucu bir tabaka meydana getirir. Her pul, ( fo-
cus) denilen merkezi kısımdan teşekkül ederek kena-
ra doğru büyümeğe başlar. İnce kenarlı «circuli» de-
nilen halkalar büyüme ilerledikçe yuvarlak bir şekil-
de focus'un etrafını sararlar. Her yıl bir çok circuli'-
ler teşekkül eder. Balıkların çoğunda «Cycloid» veya 
«ctenoid» tipte pullar vardır. (Şekil: 2). Cycloid pul-
lar alabalık, turna ve morina gibi yüzgeç şuaları yu-
muşak olan balıklarda görülür. 

Bu tip pullarda circuliler pulların bütün etrafını 
çepeçevre sarmışlardır, yani tüm halkalar halindedir-
ler. Ctenoid pullar levrek, sudak, bazı yassı balıklar 
ve bir çok kemik yiizgeçli balıklarda görülür. Bu tip 
pullarda focus pulun arka kenarına yakın olup cir-
culiler arka tarafta ctenii denilen küçük kemikçikler 
tarafından kesilmişlerdir, yani halkalar tam değildir-
ler. Zaten bu tip pullar da isimlerini bu dikencikler-
den almışlardır. Bu tip pulları taşıyan balıklarda vü-
cuda sert manzarayı veren de bu ctenii'lerdir. 

Daha evvel belirttiğimiz gibi balığın büyümesi 
pullara akseder. Circuliler, balığın hızla büyüdüğü 
sıcak mevsimlerde geniş aralıklarla, büyümenin yavaş 
olduğu soğuk mevsimlerde de dar aralıklarla teşekkül 
eder. Bundan dolayı pulların üzerinde ilkbahar ve 
yazın teşekkül eden araları geniş olan circuliler ile, 
sonbahar ve kışın araları dar olan circuliler vardır. 
Balık hayatı boyunca büyümeğe devam ettiğine göre 
bu durum her sene tekrar eder. Dar aralıklarla cir-
cu'lerin dış kenarı genellikle o yıl için büyümenin 
hududu kabul edilir ve bu kısım yıllık büyüme hal-
kası olarak kabul edilir ki buna «annıılus» denilir. 
Balığın yaşı bu yıllık marka veya annulilerin sayısı 
ile tesbit edilir. 

Balık yaşlanıp büyümesi yavaşladıkça, circuliler 
arasındaki mesafe daralır ve teşhis güçleşir. Bu ba-
kımdan yaşlı balıklarda yaş tayini de daha fazla ha-
talar olur. 

Ctenoid pullarda circuliler arasında bariz ara-
lıklar görülmiyebilir. Bu gibi pullarda pulun dikenli 
kısmında devam etmiyen birkaç kesik circuliden son-
ra, hızlı büyüme mevsimi olan ilkbaharda tekrar 
tam halkalar teşekkül eder. Büyümenin ilk tam hal-
kası yıllık işaret olarak kabul edilir. (Şekil: 3) 

Döllenme mevsiminde de gelişme azalır ve pul-
larda yıllık işaretlerin andıran işaretler teşekkül eder 
(check). Bu gibi işaretler sayılıp yaş tayini yapıldığın-
da balığın yaşı normal yaşından fazla çıkarak bizi 
yanıltır. Bu çeşit halkalar bazan çeşitli sebeplerle 
teşekkül eden incinmeler ve hastalanmalardan dola-
yı yavaşlayan büyüme esnasında da teşekkül edebi-
lir. 

Balık pulıındaki büyüme balığın büyümesi i İç 
doğru orantılıdır. Bundan ötürü balık pulundan geç-
miş yıllara ait büyüme durumu «geriye hesaplama» 

Şekil: 3 — Balıklarda en çok görülen pul tipleri, 
a) Ctenoid pul, b) Cycloid pul, c) Ctenii I, II, III, 
Annuluslar, d) Circuli. 
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(back-calculation) tekniği ile tesbit edilebilir. Şayet 
balığın yakalanma anındaki uzunluğu biliniyorsa pul-
lardaki yıllık halkalar arasındaki mesafelerin ölçül-
mesi ile önceki yıllara ait büyümesini hesaplamak 
mümkündür. (Şekil: 4) Geriye hesaplama metodu 
balıklarda bütün yıllara ait büyüme oranının tes-
bitine yaradığı için çok önemlidir. 

Yıllık halkalar, yeni büyüme mevsimi olan 
ilkbahara kadar ancak tamamlanmasına rağmen yek-
nesaklığı teinin etmek amacıyla bütün balıkların 
doğum günü 1 ocak olarak kabul edilir ve balıklar 
bu tarihte yaşlarını doldurmuş sayılırlar ki, hesap-
lamalar da buna göre yapılır. 

Pullar, cam slaytlara yapıştırılarak veya ber-
rak plâstik parçalar üzerine press edilip izi çıka-
rılmak suretiyle incelenir. İkinci şekilde pulun bü-
tün detayları plâstik üzerine çıkarılabilir. Bunlar 
küçük büyüteçli mikroskop veya mikroprojektor i'p 
incelenir. 

Şekil: 4 — Geriye hesaplama metodu ile balıkların 
geçmiş yıllara ait büyüme hızının hesaplanması. I, II, 
111. Çeşitli yaştaki balıkları göstermektedir. 

b) OTOLİTHLER — Pulsuz balıklar ile, pul-
llarında yıllık büyüme halkaları bariz olmıyanlar-
da yaş tayini otolithleıde teşekkül eden halkalardan 
yapılabilir. Otolithler (sagitta veya sacculolith) iç 
kulak kemikleri olup balıklarda denge organı vazi-
fesini görürler. Her balıkta üç çift otolith bulunma-
sına rağmen bunların yalnız bir çifti yaş tâyininde 
kullanılabilecek büyüklükte olup şekilleri balık türle-
rine göre değişiktir. Bunların üzerinde teşekkül eden 

halkaların meydana gelmesinin ana sebebi kalsiyum-
dur. Su ısısı gibi büyümeyi etkiliyen faktörler oto-
lithleıde tevekkül eden tabakaların yoğunluğuna te-
sir ederek bazı hallerde yaş tayinine yardım ederler. 
Otolithler küçük büyüteçli mikroskoplarla incelen-
diğinde ilkbahar ve yazın teşekkül eden halkaların 
açık renkli, sonbahar ve kışın teşekkül edenlerin de 
koyıı renkli oldukları görülür. Açık ve koyu hal-
kaların birer tanesi bir yıllık halkayı gösterir ve 
yaş tayini koyu halkaların sayılması ile yapılır. Bir-
çok balıklarda yaş durumu otolithleıde, pııllarda-
kinden daha barizdir. Yaşlı balıklar yaş tayininde 
de emin bir metod olarak kabul edilir. 

Otolithlerin bu gaye için hazırlanışı balık tür-
lerine göre değişir. Bazı durumlarda halkalar kuru 
otolitlılerde daha güzei görüldüğü için otolith ya ol-
duğu gibi veya kesiti alınıp cilalanarak incelenir. 
Diğer bazı türlerde ise, otolith ancak gliserin, alkol 
gibi bazı sıvılar içinde muhafaza edildiğinde halka-
lar bariz olarak görülebilir. 

c) KEMİKLER — Yüzgeç şualarının veya yüz-
geçleri destekliyen ince kemiklerin kesitinde de yaş 
tayinine yarıyan halkalar görülür. Daha evvel bah-
settiğimiz 152 yaşındaki mersin balığının yaşı da 
göğüs yüzgecinden alınan kalın kemiksi bir şuanın 
kesitinden tesbit edilmiştir. Şualardan yaş tayini 
mersin balığıdan başka, yayın ve bazı dere balık-
larında da yapılmaktadır. Buradaki halkalar da oto-
lithleıdeki halkalar gibi açık ve koyu renkli olup, 
yaş tayini aynı metodla yapılmaktadır. 

Balıkların diğer bazı kemiklerinde de yaş ta-
yinine yarıyan halkalar görülebilir. Omurga kemik-
leri ile Opercıılum kemiği öbürlerine nazaran üze-
rinde en çok çalışılanlardır. 

Kemikler suda kaynatılarak temizlenebilir. Bir 
çok kemikler kaynatıldıktan sonra havada kurutu-
larak çalışmaya hazırlandığı halde, yüzgeç şuala-
rının ince kuyumcu testeresi veya benzeri ile kesi-
lerek hazırlanması şarttır. Bu kesit bazan mikros-
kopta incelenmek için cilalanır. 

G Ü Z MERCEĞİ — Son yıllarda yapılan bazı 
çalışmalar balıkların göz merceği ağırlığının yaş ta-
yininde kullanılabileceğini göstermiştir. Carlton, bil-
hassa sazan balığında (Cyprinus carpio) göz merceği 
ağırlığının tartılması ile balıkta yaş tayininin iyi ne-
ticeler verdiğini bildirmektedir (1). 
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KISIM : VIII 
VAKASI.I GÖLÜ : 

İli : Burdur 

Şeref K A R A P I N A R 
Emekli Koramiral 

Alanı : Ufak Eber 104 A fyon 
Göldeki balıklar : Etçek 100 Van 
Yosun balığı : Aphaniııs chantrei Amik 70 Elâzığ 

MİDİ GÖLLER : Hazar (Gölcük) 100 Hatay 
İli : Bolu Bafa 65 Aydın - Muğla 
Alanı : Ufak Köyceğiz 52 Muğla 
Bu göllerde nfeis alabalıklar avlanmaktadır. Çavuşçu (Ilgın) 51 Konya 

Y E N İ Ç A Ğ GÖLÜ (REŞADİYE) gölü : Marmara 44 Manisa 
İli : Bolu (Mermere) 
Alanı : Ufak Söğütlü (Söğiit) 43 Burdur - Antalya 
Göldeki balıklar : Sapanca 42 Kocaeli - Sakarya 
Sazan : Cyprinus carpió Kestel 42 Burdur 

YENİŞEHİR GÖLÜ : Terzihan 41 Konya 
İli : Konya Akyatan 40 Adana 
Alanı : Ufak Salda 37 Burdur 
Göldeki baılklar : Balık 37 Samsun 
Kababuıun : Chondrostoma ı lasus Sife (Mağlı) 34 Kırşehir 

/ İ N A V GÖLÜ : Na/iik 30 Bitlis 
tli : Tokat Hazapin 27 Kars 
Alanı : Ufak Teıkos 25 İstanbul 

Alanı 10 Kııı. kareden fazla olan Türkiye gölleri Balık 24 Ağrı 
Gölün adı Alanı (Km2) Bulunduğu il Karagöl 24 Antalya 
Van 3764 Van - Bitlis Adaköy 22 Konya 
Tuz (Koçhisar- 1620 Ankara - Kon- Kurbağa 21 Niğde 
Büyüktuz) ya - Niğde Tuzla 19 Kayseri - Konya 
Beyşehir 651 Konya - İsparta Kakarot 18 Adana 
Eğridir 517 İsparta Kiınyosovası 18 Konya 
İznik 308 Bursa Avlan 16 Antalya 
Manyas (78 Balıkesir Paradeniz 15 İçel 
Burdur ¡76 Burdur Küçiikçekmece 14 İstanbul 
Acıgöl 157 Afyon Çorak 12 Burdur 
Apolyont (Ulubat) 156 Bursa Çapalı 12 Afyon 
Suğla 125 Konya Kovada 12 İsparta 
Çıldır 120 Kars Şeyli 11 Ağrı 
Akşehir 10? Konya - Afyon Büyiikçekmece 10 istanbul 

TÜRK1YEDEK1 BENTLER VE BARAJLAR 

Bendin adı Bulunduğu İnşa Yükseklik Genişlik Hacmi 3 
İl tarihi metre metre Milyon M 

İkinci Osman (Topuz) İstanbul 1619 9.91 16.55 0.062 
Üçüncü Ahmet (Büyük) » 1722 9.41 65.50 0.780 
Birinci Mahmut (Topuzlu) 1731 13.84 66.30 0.156 
üçüncü Mustafa (Ayvant) » 1754 12.57 55.20 0.156 
Mihrişâh Sultan (Valide) » 1976 11.50 70.30 0,240 
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İkinci Mahmut (Kirazlı) S> 1833 11.60 45.75 0.075 
İkinci Mahmut (Bendi cedit) » 1839 15.45 95.00 0.943 
Elmalı » 1890 18.50 247.00 2.380 
Gölbaşı Bursa 1933 11.00 500.00 12.000 

Bıırajııt adı Bulunduğu İnşa Yükseklik Genişlik Hacmi 3 
11 tarihi uıetre metre Milyon M 

Çubuk Ankara 1936 33.00 220.00 13.500 
Gebere Niğde 1941 17.00 850.00 3.500 
Silıke Van 1948 6.58 749.00 1.200 
Porsuk Eskişehir 1949 40.50 173.00 160.000 
Seyhan Adana 1950 74.00 1955.00 1680.000 
Sarıyar Ankara 1956 110.00 250.00 1900.000 
Damsa Nevşehir 1958 44.50 2030.00 30.000 
Ayrancı Konya 1958 116.00 310.00 554.000 
Kemer Aydın 1959 44.00 250.00 3.000 
Sille Konya 1959 81.00 365.00 6000.000 
Hirfanlı Kırşehir 1959 77.00 505.00 1600.000 
Demirköprü Manisa 1960 28.40 400.00 42.00 
May Konya 1961 38.80 776.00 169.000 
Apa Konya İnşâ halinde 94.50 373.00 950.000 
Almus Tokat » 42.75 175.00 115.000 
Mamasın Niğde M 51.00 265.00 95.000 
Kesikköprü Ankara » 26.50 1000.00 40.000 
Seyitler Afyon » 33.50 500.00 70.000 
Selevir Afyon .4 42.00 600.00 42.700 
Sarmısaklı Kayseri İl 50.50 410.00 44.000 
İbrala Konya ı* 
Keban Elâzığ » 

Kurtboğazı Ankara » 
Yumrukaya Bolu D 
Deve Geçidi Diyarbakır 9 

Sarayönü 
Yığılca Düzca 

T Ü R K İ Y E A K A R S U L A R I 

Türkiye akarsular bakımından da oldukça zen-
gindir. Bu akarsuların birkısnıı Türkiye toprakların-
dan doğar, komşu memleketlerde denize dökülür. 
Birkısnıı ise bunun aksine komşu memleketlerde do-
ğar, bizim topraklarımızda denize dökülür. Diğerleri 
ise bizim topraklarımızda doğar ve bizim kıyıları-
mızda denize dökülür. Akarsularımızı bu nitelikle-
riyle yalnız büyük ırmak ve nehirleri ele alarak in-
celeyeceğiz: 

Yabaueı memleketlere giden nehirlerimiz: 
F I R A T nehri : Elazığ ile Keban ilçesinde K A -

RASU ile MURATSUYU'nun birlemesiyle meyda-
na gelir. Güneydoğu Toıosların dar boğazlarından 
geçerek Güneydoğu Anadolu düzlüklerine iner ve 
Cerablus yakınlarında bizim güney sınırlarımızdan 
çıkarak Suriye topraklarına girer. Boyu 2800 kilo-
metredir. 

DİCLE : Güneydoğu Toıoslar üzerinde Gölcük 
yakınlarında doğar. Yine Toıoslardan doğan Bat-
man, Garzan ve Botan çaylarını alır. Habur çayı-

nın kendisine karıştığı noktada sınırlarımızdan çıka-
rak Irak topraklarına girer. Musıılu geçtikten sonra 
Büyük Zap çayı ile birleşir. Korna denilen mahalde 
Fırat nehriyle birleşerek Şattülarap adını alır ve 
Basra körfezinde denize dökülür. Boyu 300 kilo-
metredir. 

ARAS: Kaynakları Bingöl dağındadır. Arpaçay 
suyunu aldıktan sonra sınırlarımızdan çıkarak Sov-
yet Rusya topraklarına girer. Burada yine Türkiye 
topraklarından doğan K U R A çayı ile birleşir ve 
Hazer denizine dökülür. Boyu 435 kilometredir. 

Y A B A N C I T O P R A K L A R D A N D O Ğ A N 
A K A R S U L A R I M I Z : 

MERİÇ : Bulgaıistanda Rila dağlarından doğar, 
Edirne yakınlarında Batı Trakyadan gelen A R D A 
ve Bulgaristandan gelen Tunca nehirleriyle birleşir. 
Türkiye ile Yunanistan arasında sınır çizer. Bun-
dan sonra en önemli kolu olan E R G E N E nehrini 
de aldıktan sonra Enez yakınında Ege denizine dö-
külür. Boyu 490 kilometredir. 
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ÂSt : Suıiyedeki kıyı dağlarının gerisinden do-
ğar. Hatay ilimize girdikten sonra bir yaakla A M İ K 
gölünün fazla sularını alır. Ve Süveydiye yakınla-
rında İskenderun körfezine dökülür. Boyu 380 kilo-
metredir. 

T A M A M I T O P R A K L A R I M I Z İÇİNDE K A L A N 
A K A R S U L A R I M I Z : 

K A R A D E N I Z E D Ö K Ü L E N : 

K I Z I L I R M A K : Kızıldağdan çıkar. Anadolu 
ortasından geçerek Delice ve Devrez ve Gökırmak 
çaylarını alır. ve Bafra burnundan kaıadenize dökü-
lür. Boyu 1151 kilometredir. 

S A K A R Y A : Batı anadolunun iç yaylaların do-
ğar. Porsuk ve Ankara çaylarını daha sonra Kirmir 
çayını alır. Sonra kuzeye yönelerek Adapazarı ova-
sına girer. Mudurnu çayı ile birleştikden sonra Ka-
ıadenize dökülür. Boyu 790 kilometredir. 

YEŞİLIRMAK : T O Z A N L I yahut T O K A T ça-
yı, Çekerek çayı ve Kelkit çayının birleşmesiyle 
meydana gelir. Canik dağlarım geçerek sürüklediği 
alüvyonlarla meydana getirdiği Çarşanba ovasından 
geçer ve Cıva burnundan Karadenize dökülür. Bo-
yu 416 kilometredir. 

Ç O R U H : Erzurumun kuzeyinde Mescit dağ-
larından doğar. Bayburttan geçer Oltu suyunu al-
dıktan sonra sınırlarımızdan çıkarak Sovyet Rusya 
içinde Batum yakınında denize dökülür. Boyu 430 
kilometredir. 

EGE DENİZİNE D Ö K Ü L E N L E R : 

BAKüRÇAYI : En kuzeyde bulunanı ve en kı-
sasıdır. Çandarlı körfezine dökülür. 

G E D İ Z : Murat dağından çıkar. Salihli yakı-
nında Gediz ovasına iner. Alaşehir ve Kum çayla-
rını aldıktan sonra Menemen boğazından geçip İz-
mir körfezine dökülür. Boyu 350 kilometredir. 

KÜÇÜK M E N D E R E S : Boğazdan çıkar. Eski-
den deniz kıyısında olan Efes şehrini 8-9 kilometre 
açıkdan geçerek Kuşadası körfezine dökülür. 140 
Km. 

BÜYÜK MENDERES : Eğeye dökülen akarsu-
larıınızın en büyüğüdür. Dinar yakınlarında doğar. 
Sırasıyle Kûfi, Banaz, Çürüksu, Akçay ve Çine çay-
larını aldıktan sonra Milet şehri yakınlarında Ege 
denizine dökülür. 495 Km. 

M A R M A R A DENİZİNE D Ö K Ü L E N L E R : 

SUSURLU : Marmara denizine dökülen akar-
suların en önemlisidir. Şaphane dağından çıkar. Ev-
velâ SİMAV çayı adım alır. Simav gölünden geçe-
rek Karacabey ovasında Manyas ve Ulubat gölle-
rinin ayaklarını alır. Daha kuzeyde Nilüfer çayını 
da aldıktan sonra İmralı adası karşısında Marmaıa-
y dökülür. 270 Km. 

A K D E N İ Z E D Ö K Ü L E N L E R : 

S E Y H A N : S A M A N T I ve GÖKSU çaylarının 
birleşmesiyle meydana gelir. Adana şehrinin kuze-
yinde Çukurovaya girer. Mersin körfezine dökülür. 
Boyu 516 kilometredir. 

C E Y H A N : SÖĞÜTLÜ, H U R M A ve GÖKSÜN 
çaylarının Elbistan yakınlarında birleşmesiyle mey-
dana gelir. Daha sonra Maraş yakınlarında Aksu 
çayını aalır Çukurovaya girdikten sonra İskenderun 
körfezine dökülür. Boyu 475 kilometredir. 

DENİZLERE U L A Ş A M A Y A N 
A K A R S U L A R I M I Z i 

Türkiyenin bazı akarsııları denizlere ulaşama-
yarak iç kesimlerdeki kapalı havzalarda son bulmak-
tadır. Bu akarsular umumiyetle ufak ve orta uzun-
luktaki çay ve derelerdir. Van gölü havzasındaki 
sularla iç Anadolunun bazı suları böyledir. 

(Devamı var) 
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Dünyanın en iyi balık bulma cihazı 
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SIMRAD Ağ gözetleme radarları 
SIMRAD Eko Sounderler 

(Dayııelayn) 
Eko Sounderleri 
(Vaytlayn) 

SIMRAD Basdikleri 
SIMRAD Sonarları 
SIMRAD Radyo telefonları 

Her türlü Balıkçılık ve Gemi Malzemesi İmalat ve ithalat, 
bakım ve onarımı. 

Pusula 
Harita 
Radar 
Vinç ırgat 
Hidrolik makara 
Seyir fenerleri 
Makina, motor 
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Balık we Deniz Mahsullerinin 
Dondurma ve Donmuş Muhafazasında 
Dikkat lazara Alınması 
Lâzım Gelen Faktörler 
RENK V E LEZZET DEĞİŞİKLİĞİNE 
Ç A B U C A K U Ğ R A M A Y A M A R U Z 
BALİK TİPLERİ : 

Balık yağlarının ve pigmentlerinin oksidasyonu 
bazı balık türleri için diğer türlerden daha ciddi 
problemler yaratır, bünyesinde çok düşük nispette 
(% 1 den aşağı) yağ bulunduran balık cinsleri için 
acuna önemli değildir. Böyle balıklar (mezgit ve 
morino gibi) donmuş muhafazada aylarca muhafaza 
edildikleri halde kendine has lezzet ve kokuda çok 
az bir değişmeye uğrarlar, böyle olmasına rağmende 
yine hafif acımaya uğrarlar, morino balığı tuzla 
oda derecesinde muhafazaya alınmış ise kendi bün-
yesindeki az olan yağın bir kısmı yüksek ısı dere-
cesi nedeni ile. okside olur bu oksitlenme acımaya 
varan bir duruma kadar gelir ve buna « T U Z L U BA-
LIK LEZZETİ» denir. Mezgit ve Morino balıkları 
dondurulmuş olarak ıızun süreli donmuş muhafazada 
bekletilirlerse bu türlü lezzet daha az olarak teşek-
kül eder, tabiî bıı lezzette belirli olmaz, yağlı ba-
lıklarda daha belirlidir. Yağsız balıklarda hattâ acı-
mış lezzet ve bazen tanınmayabilir. Balıkların ade-
lelerinde ihtiva ettikleri yağ miktarı acımanın teşek-
kül edeceği balık tiplerinde sadece belirli bir faktör 
değildir. Bunıın en güzel misali 5 cins alabalık gös-
terilebilir, ve bunların atasında ihtiva ettikleri yağ 
nispetleri şöyle dağılmıştır. 

King Salmón % 16 
Red Salnron % 11 
Coho Salmón % 8 
Pink Salmón % 6 
Chum Salmón % 5 

Bunların içinde pink salmón sadece % 6 yağ 
ihtiva etmektedir ve diğer türlerden daha çabuk ola-
rak açımaya ve renk değişimine uğrarlar. Pink sal-
mondan elde edilen flotolarm acımaya ve çirkin bir 
renk değişikliğine uğraması için geçen zaman yağlı, 
king salmon'm aynı şartlarda eşit >olan bir değişik-
liğe uğraması için geçen zamanın 1/10'u kadardır. 
Çink Salmomn böyle çabuk değişikliğe uğramasının 
sebebi bünyesinde bulunan yağların king salman tü-
ründen daha çok doymamış olmasıdır. (Pink Sal-
mon'm yağlarının iod değeri 165, king salmon'ın 
yağlarının iod değeri 115 tir. Pink salmon'un bün-
yesinde yağ okside edici veya yağ okside edilmesin-

Ahıuet UZUNKUŞAK 
EBK Zeytinburnu 

Et Kombinası Müdürü 

de katolizatör vazifesini gören biocatolitic sistemle-
rin olması veya tabiî olarak bulunması gereken an-
tioksidan maddelerin mevcutlarının az olmasından 
ileriye geldiği düşünülebilir. Bu faktörlerin de çok 
önemli olduğu unutulmamalıdır. Bütün bu anlatı-
lan misallerin hepsi dondurıılupta donmuş muhafa-
zaya alınan balıkların yağlarında da meydana gelir, 
siyah morino balığı ile göl sazanında ki yağ nispet-
leri ayni olmakla beraber yaklaşık olarak % 15 si-
yah morino balıkalrında dondurulmak ve oksidas-
yonla teşekkül eden acıma nispeti göl sazanlarının 
ayni şartlara maruz bırakılmasile teşekkül eden acı-
manın 1/20'si kadardır. Ayni tarzda donmuş ve don-
muş muhafazaya alman balıklarda teşekkül eden 
renk değişmeleri daha ziyade balık cinslerine tabi-
dir. Kaya balığının siyah adeli kısmı (ki nispeten 
yağsız olarak kabııl edilir ve % 3 nispetinde yağ ih-
tiva eder) sür'atli renk değişimine duçar olur. Floto 
tipinde hazırlanmış kaya balıkları etlerinin •—18 C ° 
dc 6 ay muhafazası sırasında gri renkten koyu kah-
ve renge bazen de yaklaşık olarak siyah renge ka-
dar değiştiği görülür' 

Buna mukabil ayni şartlar altında muhafaza 
edilen sarı turna balığının siyah etleri 2 sene muha-
faza edilseler dahi pek az bir değişikliğe ıığrar. Umu-
miyetle denebilir ki teşekkül eden acıma ve renk 
değişikliğinin nispeti çeşitli cins balıklarda bir bi-
rine paralel olarak teşekkül eder. Eğer acıma kar-
şımıza kuvvetli bir problem olarak çıkarsa ayni yer-
de renk değiskiliği de kuvvetli bir problem olarak 
teşekkül eder. Eğer acıma yavaş olarak teşekkül 
ederse renk değişmesi umumiyetle önemli bir prob-
lem olmaz. Acıma ile renk değişmesi arasındaki 
münasebet için yağlardaki acıma nispeti ve adele-
lerdeki renk değişimi nispeti balık adeleleriııde bu-
lunan bir kısım biocatolitic sistem veya onların faa-
liyetlerindendir, denebilir. 

Aşağıdaki cetvelde ticarî değeri olan balık tür-
lerinin oksidativ değişmeye karşı hassasiyetleri gös-
terilmişin5. 
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HASSASİYET DERECESİ 

KUVVETLİ 
Pink Salmon 
Göl Sazanı 

ORTA 
Dil Balığı 
Ringa Balığı 
Uskumru 
Deniz Levreği 
Tuna Balığı 

DÜŞÜK 
Mezgit Balığı 
Morina Balığı 
İstiridye 
Pisi Balığı 
Ringa Balığı 
Siyah Som 
Colıa Salmon 
King Salıııon 
Red Salmon 

ÇOK HAFİF 
Sarı Tuna Balığı 
Sarı Levrek 
Yengeç 
Istakoz 

LEZZET VE KOKU DEĞİŞİMİNİN 
ASGARÎ HADDE İNDİRİLMESİ : 

— Balıkla hava temasının azaltılması: 

Oksidasyon suretile balıklarda meydana getiri-
len değişikliklerin geciktirilmesinde dikkate alına-
cak en önemli husus balıkların hava ile ve bilhas-
sa oksijen ile temaslarının kesilmesidir. Donmuş ba-
lıkların donmuş muhafazada bulundukları sırada ha-
va ile ve bilhassa oksijenle olan temasları tamamen 
kesildiğinde oksidasyon meydana gelmeyeceğine gö-
re renk ve lezzet değişikliği meydana gelmeyecek-
tir. Bu günkü pratik çalışmalarımıza göre oksijeni 
tamamen donmuş balıklardan uzaklaştırmakta imkân 
dahilinde görülmemektedir. Donmuş balıkların renk-
lerini değiştiren veya yağlarında acımayı meydana 
getiren oksijen miktarı ziyadesile azdır. Meselâ: ba-
lıklar havası boşaltılmış ısı ile kapatılmış teneke ku-
tular içinde dondurulurlar ise ki kutuda tam ma-
nasile ve mükemmel bir vakum meydana getirile-
mediği için kutu içinde kalmış olan pek cüz'î mik-
tar hava kutu içindeki balığı sathında renk değişik-
liğine sebep olur. 

Keza balıklar buzla kaplama ameliyesine tabi 
tutuldukları zaman dahi çok az miktarda hava do-
layısile oksijen kaplamayı meydana getiren buzun 
suyu içinde ve ayrıca dokularda bulunan hücre su-
yu iiçnde erir, bu çok küçük miktar oksijen bile ha-
fifçe renk değişimi ve acımanın teşekkülü için ye-
terlidir. 

Donmuş muhafazada bulunan balıklardan ha-
vayı uzak tutma problemi önce havanın balıkların 
ambalajı ile mümkün mertebe temasını azaltmak, 
ikinci olarak ta balıkların ambalâjından içeriye gir-
mesine majiıi olmakla çözülebilir, bal/kları buzla 
kaplama hava ile teması azaltmada kullanılan en 
uygun tatbikat şeklidir. Uygun kalınlıkta buzla kap-
lanmış balıklarda bu buz tabakası balıkla dış hava-
nın temasını keser, iyi bir maniadır, iyi tatbik edil-
diği zaman buz tabakası ile balık arasında hiç bir 
zaman hava bulunduran boşluklar kalmaz, bir çok 
donmuş muhafaza şartlaıınd bu buz tabakası yavaş 
yavaş buharlaşır ve zamanla çatlar ve böylece ba-

lık üzerinden ayrılabilir. Böylece; buzla kaplama 
yalnız başına her zaman yeterli ve daimi muhafaza 
temin etmez. Teneke kutular ve bilhassa lehimlene-
rek kapatılmış kutular ambalâj içine hava girmesini 
önleyen en iyi muhafaza maddesidir. Filhakika bıı 
tip ambalâj maddesi sonradan ambalâj içine hava 
girmesine mani olma problemini halleder (kutu ka-
panırken içeride bir miktar hava kaldığını yukarıda 
gördük bu miktar ilâve edilecek hava miktarına ma-
ni olur.) Daha önce söylendiği gibi balıklar teneke 
kutular içinde en uygun şartlarda dahi dondıırulsalar 
yine içerideki kalan hava miktarı ile hafifçe oksit-
lenmenin izlerine rastlanır, en iyi şekilde oksitlen-
meden koruyacak ambalaj şekli önce buzla kaplan-
mış balıkları havası boşaltılmış teneke kutular için-
de ambalajlamaktır. Bu metod donmuş balıkların 
halen ticari tatbikatında pek kabul edilecek du-
rumda değildir. Yuvarlak balıklarda satıhta buzla 
kaplama sonra münasip aralıklarla yan yana dizi-
lerek muhafazaya alma en münasip oksidasyonla 
meydana gelebilecek değişiklikleri önleme tarzıdır. 
Balıklardan elde edilmiş flota gibi kısımlar önce 
buzla kaplanıp sonra rutubet ve oksijen geçirmez 
ambalâj maddesi içinde (Selefon gibi) muhafazaya 
alınırlar ise fevkalâde bir oksidasyona karşı korun-
ma örneği verirler. 

Buzla kaplanamama hallerinde ambalâj mad-
desinin tatbikatında hava boşluklarının bırakılması 
fevkalâde kritik problemler yaratır. Sarılarak tatbik-
edilen ambalâj maddeleri ile muhafazaya alınmış 
balıklar dondurulurken üst üste yığılırlar ve böylece 
tazyikle ambalâj maddesi ile balık arasında pek az 
miktarda hava kalmasına gayret ve dikkat edilir. Dı-
şarıdan balığa doğru oksijen akıııııııı önleyecek ve-
ya azaltacak ambalâj maddesinin seçimi fevkalâde 
önemlidir. Umumî kaide olarak bu tip ambalâj kâ-
ğıtlarının su buharı geçirmeye karşı mukavemetleri, 
havanın veya oksijenin geçişinin azalmasına sebep 
olur. Ayrıca; ambalâj maddesi yağ geçirici de ol-
mamalıdır, eğer ambalâj maddesi yağ emer ise o 
kısımda yağlı bir tabaka teşekkül eder ki bu kısım-
dan hava yavaş yavaş ambalâj maddesini balığa 
doğru geçerek oksitlenmeye sebep olur. Aşağıda, 
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verilen sıra ile ambalaj maddeleri yağ geçiıicilik ba-
kımından Işöyle sıralanırlar. Selefon-Pliofilm-Vinyl 
derivatları-Poly ethylene-nebati parşömen-yağlı kâğıt-
mıımlu kâğıt vs. gibi. 

BALIK DERECELERİNİ 
DÜŞÜK T U T M A K : 

Donmuş muhafazaya alınan balıklarda oksidas-
yonla meydana gelebilen değişiklikleri önlemek için 
alınacak tedbirler arasında ikincisi donmuş balıkları 
miimkün mertebe düşük dereceli donmuş muhafaza 
depolarında tutmaktır. Bazı donmuş besin madde-
leri ile iştigal edenler donmuş balıkların muhafaza-
larının diğer donmuş besin maddelerinin saklandığı 
derecelerden daha yüksek derecelerde kolayca mu-
hafaza edilebileceklerine inandıkları söylenebilir bu 
gibi şahıslar balıkların donup sertleştikleri vakit bu 
derecelerde muhafaza edilebileceklerine dair iman-
ları vardır. Umumiyetle balık muhafaza odalarının 
ısı derecesi — 7 C ° diğer donmuş gıda maddeleri 
muhafaza edilen odaların hararetlerinin — 1 8 C ° 
olması istenebilir bu tatbikatlar tamamen asılsızdır, 
temelsizdir. Bu belkide balıkların çabucak — 7 C ° 
de donmasından neş'et etmiş bir havada olabilir. 
Halbuki, şekerli meyve suları — 1 8 C° de bazen 
de daha düşük derecelerde dahi henüz donmamış-
tıı-. Hakikatte, dondurmaya alınan maddelerin ka-
zandıkları sertlik donmuş muhafazada muhafazaya 
alınmalrı için uygun dereceye düştüklerine dair bir 
delil olarak kabul edilmemelidir. Oksitlenme ile ba-
lıkların uğrayabilecekleri değişiklikler muhafaza de-
receleirni düşürmekle büyük mikyasta geciktirilebi-
lir. — 1 8 C ° de muhafaza edilen balıklarda meydana 
gelen oksitlenme yolula değişiklikler — 7 C ° de 
muhafaza edildikleri zaman oksitlenme ile uğraya-
cakları değişikliklerin yarısı kadardır, ve yine don-
muş muhafaza derecesi — 1 8 C ° den —30 C.° ye 
düşürülür ise daha düşük olan derecede meydana 
gelen oksidasyon değişiklikleri biri evvelki derece-
nin ancak yarısı kadar olur. Balık ve Balık mamul-
leri pazarlanması sırasında mümkün olduğu kadar 
düşük derecelerde muhafaza edilmelidir. 

OKSİTLEYİCİ MADDELERDEN 
SAKINMA : 

Daha öncede söylendiği gibi bazı kimyasal mad-
deler balıklarla temasa geldiği vakit balkıların ok-
sitlenme yolula uğradıkları değişikliklerin nispeti 
ve sür'atı artmaktadır. 

Bu gibi maddeler ile bunlara ilâveten bakır ve 
demir gibi maddelerle balıkların hazırlanırken te-
masa gelmesinden mümkün mertebe sakınmak lâ-
zımdır. Yemek tuzunun büyük mikyasta mevcut olup 
balıklarla temasta bulunması halinde oksitlenme yo -
lula donmuş balıklarda meydana gelecek değişiklik-
ler artmakta ve tuzlanmaktadır. Donmuş olupta çö -

zülen balıklarda ayrılabilen damlayabilecek evsaf-
taki sıvıyı azaltmak için tuzlu suya batırmak müs-
pet yönde etki etmektedir. Ancak bazı tür balıklarda 
bu tip balık cinslerine kesafeti az tuzlu su ile bir-
likte tuzlu su içine daldırma süresi kısaltılır eğer 
tuzun içinde kalsiyum ve Mağnezyum gibi yabancı 
maddeler bulunur ise acıma saf tuzun meydana ge-
tirdiği acımaya nazaran daha çabuk teşekkül eder. 
Yani tuz içindeki yabancı maddeler acımayı çabuk-
laştııır, böylece oksidasyon suıetile balıklardaki de-
ğişmeyi önlemek için tuzlu suya batırılacak balık-
lara hazırlanacak tuzlu su mutlak surette Şimik ola-
rak çok az yabancı madde ihtiva etmelidir. 

ANTİOKSİDAN MADDELERİN 
KULLANILIŞI : 

Antioksidan maddeler yağların kendi kendine 
okstilenmesini geciktirmekte tesirlidriler. Donduru-
lacak balıkların yapılarında yağ mevcut ve rutube-
tin balıktan ayrılışı bahis konusu ise antioksidan 
maddelerin tesirliliği büyük miktarda azalır. Anti-
oksidan maddelerin otoksidasyonda oynadığı rol sı-
nırlıdır. Yine ayni maddeler biokatalaslar ile mey-
dana getirilen oksidasyonda da bir rol oynamazlar. 
Yapılan bir çok tecrübelere göre ASCORB1K ASİD, 
SİTRİK ASİD, PROPYL G A L L A T E gibi antioksi-
dan maddeler donmuş balıklarda acımanın teşekkü-
lünü geciktirmekte tesirsizdirler. Yalnız, bazı anti-
oksidan maddeler pek sınırlanmış derecede de olsa 
donmuş balıklarda renk değişiminin sür'atini yavaş-
latmaktadır. 

DONMUŞ BALIK 
BAKTERİYOLOJİSİ : 

Balıklar dondurulupta normal donmuş muha-
faza depolarında storoja alınırlar ise bizatihi balık-
ların dokularında bulunan mikropların büyük bir 
kısmı inaktiv vaziyete getirilmiş olurlar. Bazı mik-
roplar hattâ ölürler. Fakat, canlı kalanlar balıklar 
çözülmeye alındıkları zaman büyük bir çoğalma gös-
tererek bu çözülmüş balıkların bozulmasına sebep 
olurlar. Eğer balıklar dondurulupta — 1 8 C ° de mu-
hafazaya alınırlar ise bakteriler ölmez ise de mu-
hafaza süresi uzadıkça soğuğun tesiıile bir miktar 
bakteri ölür. Fakat, yıllar sonra donmuş muhafa-
zada bulunan mamuller tam manasile steril değil-
dir. Böylece bazı bakteri türleri düşük ısı derece-
lerine dayanarak yaşamalarına devam ederler. 

Aşağıdaki tabloda muhtelif süreli olarak don-
muş muhafazada bulundurulan mezgit balıklarının 
total olarak bulundurdukları mikrop sayısını don-
durmanın ve donmuş muhafazanın mikroplar üze-
rindeki tesirini göstermektedir. 
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TOPLAM BAKTERİ SAYISI 

MUHAFAZA SÜRESİ 
YAPILDIĞI 

BAKTERİ SAYIMININ 

Dondurmadan az evvel. 
Süratli dondurulduktan 
lıemen sonra.., 
— 1 8 C ° de 1 ay Muhafa-
zadan sonra... 
— 1 8 C ° de 6 ay Muh. Son. 
— 1 8 C ° de 12 ay Muh. Son. 

Her Gramdaki 
Tazo Numune 

Bakteri Say. 
25.000 

1.500 

900 
700 
600 

Hafif bayat-
lamış mimime 
Her Gr. daki 

Bakteri S. 
500.000 

28.000 

16.000 
14.000 
11.000 

Tamamen bayat 
mimuue 

Her Gr. daki 
Bakteri S. 

12.000.000 

950.000 

430.000 
300.000 
270.000 

Donmuş balıklarda bulunan bakteriler usulüne 
uygun olarak pişirildiği takdirde tamamen ölürler. 
Eğer donmuş balıklarda patojen bakteriler mevcut 
ise onlarda bu pişirme ameliyesi sırasında imha edi-
lecekleri için sağlık için zararlı olmazlar. Dondurul-
madan evvel pişirten deniz mahsullerinden yapılan 
mamuller (Yengeç eti- nıidye-veya istiridye) dondıı-
rulııpta çözüldükleri zaman daha ileriye giden bir 
pişirme ameliyesine tabi tutulmadan hafifçe ısıtıla-
rak yenebilirler. Bu ahvalde bunlarda bulunabilecek 
zararlı bakteriler sıhhat için zararlı olabilirler. Bu-
nun için bu türlü deniz ürünleri önce pişirilip bilâ-
hare dondurulacağı zaman çalışmalar mutlaka en 
iyi saııitasyon şartlarını haiz olan bir mahalde ya-
pılarak sıhhat için zararlı olabilecek mikrop mik-
raklarının teşekkülüne mani olunmalıdır. Bu türlü 
çalışma çiğ ve pişmiş olarak tüketilecek bütün gıda 
maddeleri için en uygun tarzdır. 

DONMUŞ MUHAFAZADA M E Y D A N A GELEN 
DEĞİŞİKLİKLERİN ASGARİ 
HADDE İNDİRİLMESİ : 

Donmuş muhafazaya alınan balıkların uzun 
bir süre satış kabiliyetinin olabilmesi için ilk lüzum-
lu olan şart dondurulacak balıkların her şeyden ev-
vel en üstün kalitede bulunması gerekir. Balık don-
durulmasının daha yeni yapılmaya başladığı ve don-
muş balık yeni bir tatbikat devri olarak ortaya çık-
tığı zaman pratikte buzlanmış balık satma sistemi 
tatbik edilmekte idi ve bu ameliyeye balıkların bo-
zulmasına pek az bir zaman kalana kadar devam 
edilmekte idi. Bundan sonra bu balıklar dondurma-
ya terk ediliyorlardı, tabiiki bu balıklar daha baş-
langıçta tazeba Iıklara nazaran daha düşük kaliteli 
olmakta idiler ve bunların kalitesinde dondurma 
düzcltici bir etki göstermez ve böyle donmuş balık-
ların satış süresi de halile kısa olur. 

Farz edelim ki dondurmak için en iyi evsafta 
balık seçilmiş olsun donmuş muhafazada dayanma 
süresini artıracak ikinci etap ııygıın bir rejim tarzı-
nın tatbikidir. Uygun olan reiinı tatbiki deyimi içine: 
Dondurulacak balıkların oksitlenmeyi çabuklaştıraıı 

madenler veya diğer maddelere dokunmaması; don-
muş balık çözülürken ayrılabilen dauılayıcı sıvının 
miktarını azaltmak için uygun konsantrasyonda tuzlu 
sıı içiııe batırmak (daldırmak) özellikle balıklara tat-
bik edilerek işlemlerde azaıııi saııitasyon kaidele-
rine R'ayet etmek, balıklar pişirümcdeıı evvel uıı, 
yumurta vs. gibi maddelerle kaplanmalarında yine 
sanitasyoıı kaidelerine azami riayet edilmesidir. 

Donmuş muhafazada üçüncü etap: Balıklar ve 
balık mamulleri hazırlandıktan hemen sonra don-
durulmaya başlanmalıdır. Sonra da ticarî cevheye 
en uygun olan dondurma sistemi tatbik edilmelidir. 
Böylece, bazı mamuller mümkün olduğu kadar ça-
buk ve ekonomik dondurulmuş olur. Dondurulacak 
balık ve balık mamullerine dondurulmadan evvel 
tatbik edilen işlemlerle dondurmaya başlama işlemi 
arasında ıızun zaman geçerse ve mutad olan don-
durma şeklinden daha yavaş bir dondurma şekli tat-
bik edilir ise bu türlü işleme tabi tutulmuş balık ve 
mamullerinin dayanma süresi kısadır. 

Bunlardan sonra en önemli olarak dikkat edi-
lecek husus kurumaya ve oksidasyona karşı yeterli 
tedbirlerin alınmasıdır. Buzla kaplama gerek bütün 
balıkların ve gerekse parçalanmış balıklar için ku-
rumaya ve oksidasyona karşı en iyi tedbirdir. Balık-
ların ambalâjında kullanılacak ambalâj maddesi ru-
tubet ve oksijen geçilmeyecek tabiatta olacaktır. Ba-
lıklar, anılan özellikleri olan ambalâj maddeleri ile 
paketlenirken içlerinde hava bulunan boşluklar bı-
rakılmamalıdır. En mühim tedbirlerden bilisi de; 
dondurulmuş ekonomik olarak mümkün olduğu ka-
dar düşük derecelerde muhafazaya alınmalıdır. BU 
muhafaza derecesi hiç bir zaman — 1 8 C ° den daha 
yüksek olmamalıdır. Daha düşük muhafaza dere-
celeri tercih edilir son olarak donmuş muhafaza 
odalarında tatbik edilen operasyonların önemi çok 
büyüktür ki bu operasyonlar: mümkün olduğu ka-
dar yüksek nispi rutubet temini, lüzumlu olmayan 
hava sirkülâsyonunıı asgari hadde indirmek ve müm-
kün olduğu kadar muhafaza odalarında düşük ve 
sabit derece temin etmektir. 

Aşağıdaki tabloda özetle ambalâjlı olarak balık 
türlerinin muhafaza süreleri açıklanmaktadır. 
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Kategori Batığın 
No. Tipi 

j Muhafaza edilmesi 
güç türler 

Tuzlu su ile 
muamele 

Yapılmamış 

Tavsiye edilen 
Muhafaza 

Paketlenmeden önce 
buzla kaplama ya-
pılması 

% 6 nispetinde tuz- Paketlenmeden evvel 
Yağlı tip olup mu- l u s u y a 1 0 s a n i y e b l l z l a kaplama ya-
hafazalan güç batırılmış. pılması 

Şartlar müsait 
olduğu takdirde 

—18 C° de 
muhafaza süresi 

ay ol. 

4—6 

5—9 

Yağsız olup muha- % 6 nispetinde ki Doğrudan doğruya 
fazaları güç olan tuzlu suda 20 sani- ambalaj 
gurup ile yağlı olup ye bırakılmış 
muhafazaları nispe-
ten kolay olanlar. • 

Yağsız olup muha- % 6 nispetinde tuz- Doğrudan doğruya 
fazaları umumiyet- lu suda 20 saniye ambalâj 
le kolay olanjar bırakılmış. 

7—12 

12 ay 
üzerinde 

Katagori No. Iurıuııı ifade ettiği balık türleri: 
Sazan 

No. 1 — Kefal No. 3 e 
Penbe-som 

No. 2 — Sazan 
Kedi balığı 
Deniz ringa balığı 
Uskumru No. 4 
Morino balığı ve cinsinden bazılaır 
Bir nevi Salmon 
Sardalya 

İspanya Uskumrusu 
Turna 
Dil balığı 
Pisi balığı 
Deniz levreği 
Kaya balığı 
Bir nevi som balığı 
Mavi Turna balığı 
Morino 
Mezgit 
Gö l ringası 

(Devamı var) 

ET ve BALIK KURUMU'nun 
SOĞUK DEPOLARI 

Halkımızın Hizmetindedir, 

EBK: 1971/41 
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TÜRKİYE'NİN BÖLGE BÖLGE 
BALIK YATAKLARI : 4 

KARADENİZ BÖLGESİ 
(Devam) 

İbrahim BİLGE 

Karadeniz bölgesinin Türkiye ba-
lık istihsalinde oynadığı büyük rolü ge-
çen yazımızda yalnız deniz ürünleri yö-
nünden ele alabildik. Bu yazımızda Kara-
deniz bölgesine giren kıyı illeriyle diğer 
illerin tatlısu balıklarının önemini ortaya 
koymaya çalışacağız. 

Karadeniz bölgesi, akarsuları ve ufak 
büyük golleriyle çok renkli bir çehreye sa-
hiptir. Küçük de olsa bir çok barajlar bu 
çevreye ayrı bir önem de verdirir. Büyük 
akarsulardan başka çay ve dereleri sayı-
lamıyacak kadar çoktur. Buna rağmen bu 
bölgedeki tatlısu balığı istihsali hiç dene-
cek kadar azdır. Bu bölgenin 83.000 tona 
yaklaşan balık istihsalinin ancak 695 to-
nu tatlısu balığıdır. Bu rakam, içsular ba-
lık ürünlerimizden gereği gibi istifade 
edemediğimizi ifade eder. 

Açık bir gerçeklikdirki milletçe tatlı 
su balıklarına hiç iltifat etmemekteyiz. 
Hattâ deniz olsun, tatlısu balığı olsun, 
balık yediğimizi hiç bir zaman iddia ede-
meyiz. 

Deniz gören veya görmeyen illerimiz-
de tatlısu balıkçılığı ancak belli bir kaç 
göle inhisar eder. Dahasını söyleyebiliriz. 
Deniz kıyısı köylerimizin çoğu balığa il-
tifat etmez, hattâ balığı tanımaz. Bu köy-
lerin bir çoğunun garip bir alışkanlıkla 
arkasını denize dönüp gözünü verimsiz 
toprağa dikmesi insanı ibretle düşündürür. 

Akarsularla göllerimiz asırlardanbe-
ri doğal vazifelerini yapan tabiî nimetler-
dir. Son yıllarda adetleri her gün artan 
barajlar da üzerinde önemle durulacak bir 
konudur. Şimdi Karadeniz bölgesinin göl-
ler ve barajlariyle içsular balık yatakları-
nı sırasiyle dile getirelim: 

Karadeniz bölgesinin doğu kesiminde 
Çoruh suyundan başka büyük akar suyu-
muz yoktur. Bu çevredeki diğer küçük su-
lar düz yataklı değildir ve kısa mesafe-
lerle denize inerler. Buna mukabil batı 

kesiminde Samsundan Zonguldak ilimize 
kadar olan sahada Sakarya, Yeşilırmak, 
Kızılırmak nehirleriyle Filyos çayı gibi 
geniş ve yer yer düz yataklı büyük akar-
sular göze çarpar. 

Bu bölgenin ufaklı büyüklü bütün 
akarsulariyle göllerinde yayından gökçe 
balığa kadar bütün balıklar mevcuttur. 
Yüksek rakımlı bakir ve temiz suların he-
men hepsinde alabalığa rastlanır. 

Tatlısu balıklarının en büyükleri ya-
yın ve mersin balıklarıdır. .Sakarya neh-
rinde 200 kiloluk yayın balığı çok yaka-
lanır. Normal olarak 50 kiloluk yayınlar 
Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya'da her 
gün yakalanan balıklardır. Mersin balığı 
da yayından aşağı kalmaz. Daha 5-10 se-
ne evveline kadar 20-30 kiloluk mersin ba-
lıklarına çok rastlanırdı. 50 ve daha yu-
karı kiloda yatak mersinlerinin yakalan-
dığını da Kızılırmak ve Yeşilırmak balık-
çıları iddia ederler. 

Maalesef mersin balığını yüksek ki-
lolarla ifade etmek bugün hayal olmuş-
tur. Bilgisiz ellerde iptidai araçlarla ba-
lık avlamalar bugünk iikısır sonucu mey-
dana getirmiştir. Mersin balığı meselesi 
devlet tarafından el atılması icabeden bir 
davadır. 40-50 sene evveline kadar Sa-
karya, Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirle-
rimizde senede 500 ton mersin balığı yu-
murtası elde edilirken son senelerde bu 
istihsalin beşyüz kiloya düştüğünü üzü-
lerek ifade etmek icabeder. 

Dedelerinden gördüğü usullerle mer-
sin balığı avlayan Kızılırmak ve Yeşilır-
mak balıkçıları, herhangi bir ikazı daima, 
gülerek karşılarlar. Bilgiç bilgiç kafa sal-
layarak, dedelerimiz bununla geçindi, biz 
de geçiniyoruz, diyerek bu nimetin deniz-
den geldiğini söylerler. 

Halbuki dava hiç de böyle değildir. 
Son ilmî tetkikler göstermiştir ki tatlısu-
larda yumurtadan çıkıp denize açılan bü-
tün balıklar yumurtalarını bırakmak için 
mutlak ve mutlak kendi doğdukları suya 
girip yumurtlarlar. Bu değişmez kaideyi 
ve balıkların bu içgüdüsünü bilmeyen çev-
re balık avcıları, yumurta bırakmak üze-
re nehirlere giren balıkları suların delta-
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sında yakalayarak yumurtalarına alıp et-
rini de .sattıklarından her sene nehirlere 
girecek balık miktarı azalmaktadır. 

1968 yılı balık anketinde Karadeniz 
bölgesinde 172 ton mersin balığı yakalan-
dığını görmekteyiz. Bu rakkamın hakika-
te uygun olmamasını çok temenni ederiz. 
Zira 172 ton balığın yakalanıp öldürülme-
sinin, ertesi sene bu balıklardan mahrum 
olmamız demek olduğu meydandadır. Bu 
konuya devletin el atmasını, bu tür bir 
gelir kaynağının bilgisiz ellerde heba ol-
masına göz yumulmamasını arzulamakta-
yız. 

Karadeniz bölgemizin akarsularının 
bir hayli bol olduğunu söylemiştik. Bun-
lardan belli başlı olanlarından Sakarya 
(bölgeye tali kollariyle beraber yarısı gi-
rer •—• mersin, yayın, sazan, karabalık), 
Kızılırmak (kısmen mansap tarafı — mer-
sin, yayın, turna, sazan, kefal, yılan, ka-
rabalık), Yeşilırmak (mersin, yayın, yı-
lan, kefal, turna, sazan, karabalık, akba-
lık), Filyos çayı (kefal, yılan, sazan, ala-
balık, akbalık), Bolu ormanlarından çı-
kıp Düzce ovasını ortaladıktan sonra Ka-
radenize dökülen Büyük Melen, Küçük Me-
len suları (Yığılca kazası civarı alabalık, 
düz yataklar akbalık, karabalık, yayın, 
sazan), Bolu Büyük Suyu (sazan, kara-
balık), Kastamonu dağlarından çıkıp Kı-
zdırmakla birleşen Gökırmak (alabalık, 
akbalık, sazan, yayın), Kelkit suyu (sa-
zan, akbalık), Gümüşhane çevresinden do-
ğan Harşit suyu (temiz sazan, akbalık, 
kefal, yılan), Orduya akan Melet suyu 
(sazan, kefal), Rize İkizdere (alabalık, 
akbalık), Çoruh suyu ve kolları (alabalık, 
sazan, kefal) çok verimli balık yatakla-
rıdır. 

Bütün bu belirli sulardan başka Ka-
radeniz kıyılarını çevreleyen sıradağlar-
dan doğup denize dökülen bir çok küçük 
dereler vardır ki bunların bir kısmının 
suları yazın azaldığı halde kaynaklarla 
beslenen bir çoklarının suları hiç eksil-
mez ve daima balıkla doludur. 

Karadeniz bölgesindeki tatlısu balık-
ları içinde alabalık mümtaz bir yer alır. 

Karadeniz bölgesinin bütün yayla sula-
rında alabalık vardır. Bomba, zehirli ot, 
dere yatağı değiştirme, saçma ve kesme 
ağlarla imha edilmesine rağmen bu balık-
ların sularımızda yaşamakta ısrar etme-
si insanı çok düşündürür. Yukarıda da 
bahsettiğimiz gibi Türk köylüsü içsular 
ürünlerine katiyen iltifat etmez, hor gö-
rür. Gıda olarak bu konuyu ele almadığı 
gibi iktisadî yönden de üzerinde durmaz. 
Meselâ yılan balığı onlar için mekruhtur. 
Köpek balığı katiyen yenilmez. 

Karadeniz Bölgesi göl bakımından da 
zengindir. Ege bölgesi ile Akdeniz bölge-
sinin batı kesimi haklı olarak göller mın-
takası olarak adlandırılmış ise de Karade-
niz bölgesinde de bir hayli göl vardır ve 
bu göllerin hemen hepsi balık yatağıdır. 

Karadeniz bölgesinde isimleri herkes 
tarafından bilinen göllerin bir kaç tane-
sini hemen sıralamak mümkündür. Bun-
ların dışında ismi üzerinde durulmayan 
hattâ haritalarda yeri olmayan o kadar 
çok küçük gölcükler vardır ki balık yö-
nünden değerleri büyüktür. Bu gölleri iki-
ye ayırmak lâzımdır. Denizle irtibatı olup 
suyu acı olan göller, Kaynak ve akarsu-
ların biriktirmesiyle meydana gelen tatlı 
sulu göller. 

Meselâ Samsun ilimizin Bafra kazası 
çevresini de göller bölgesi diye isimleye-
biliriz. Kızılırmak nehrinin asırlardanbe-
ri meydana getirdiği büyük deltada bir 
hayli de göl teşekkül etmiştir. Yalnız bu 
çevrede 9 adedi büyük olmak üzere 29 göl 
vardır. 

Bu 9 gölü en ve boylariyle sıralaya-
lım:. Uzun göl — 15-1 Km., Ulu göl 7-4 
Km., Gıeı Göl 3-2 Km., Tatlı göl 3-3 Km.. 
Ayan Gölü 3-1/2 Km., Paralı göl 1,5-1 
Km., Cernik gölü 10-3 Km., Liman gölü 
5-2 Km., Karaboğaz gölü 5 Km. — 70 met-
re. 

Bafra Yörükler köyü kalkınma Koo-
peratifinin verdiği bilgiye göre bu göller-
de sazan, akbalık, sudak ve kefal en çok 
avlanan balıklardır. Göllerin tümünün se-
nelik verimi 100-800 bin kilo arasında de-
ğişmektedir. Avlanma şekli iptidaidir,, bil 
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gili bir çalışma ile bu miktar derhal arta-
bilecektir. 

Bu bölgedeki diğer gölleri bulunduk-
ları yer ve balık cinsleri ile dile getire-
lim. Aband gölü (Bolu-alabalık), Akarcık 
gölü (Samsun-kefal, yılan), Ayan gölü 
(Bafra-sazan, sudak, kefal), Bafra gölü 
(sazan, sudak, akbalık), Borabay gölü 
(Amasya-sazan, yayın, gökçe balık), Cer-
nik gölü (Bafra-sazan, sudak, akbalık, 
kefal), Çarşamba gölü (Samsun-plâtika), 
Dumanlı göl (Kızılırmak mansabı-kefal, 
yılan), Efteni gölü (Düzce-yayın, sazan), 
Gıcı gölü (Bafra-sazan, sudak, kefal, yı-
lan), Koca göl (Samsun-kefal, turna), Li-
man gölü (Bafra-sazan, sudak, akbalık, 
kefal), Paralı göl (Bafra-sazan, sudak, 
akbalık, kefal), Şimenit gölü (Terme-sa-
zan, turna), Sünnet gölü (Göynük-alaba-
lık), Tatlı göl (Bafra-sazan, sudak, akba-
lık, kefal), Tortum gölü (Erzurum-alaba-
lık, sazan), Ulu göl (Bafra-sazan, sudak, 
akbalık, kefal), Uzun göl (Bafra-sazan, 
sudak, akbalık, kefal), Yedigöller (Bolu-
alabalık), Yeni Çağa gölü (Gerede-sazan, 
yosun balığı). 

Yukarıda ismi geçen göllerde en çok 
yakalanan balıkların ismini kaydettik... 
Gene bu göllerde tatlısu kayası, tatlısu 
hanisi, gökçebalık ve yılan balığı çokça 
bulunur. Az da olsa birçoklarında kere-
vides de avlanabilir. Ayrıca bu bölgede 
kışın büyüyen yazm suları çok azalması-
na rağmen içinde balık bulunan bir çok 
küçük göller vardır. Bu gölcüklerdeki ba-
lıklar kaim pullu, yosun kokan çok kılçık-
lı cinslerdir. 

îçsular balık konusu işlendiği zaman, 
her gün adetleri artan barajları da hesa-
ba katmak lâzımdır. Elektrik işleri Etüd 
İdaresi, Devlet Su İşleri, Yol, Su, Elek-
trik genel müdürlüklerinin sulama, elek-
trik ve su temini amacını güden faaliyet-
leri neticesi meydana gelen barajların ar-
kasında toplanan sularda iyi cins balık-
ların çoğaldığı memnuniyetle görülmekte-
dir. 

Almus, Boyabat, Gölköy, Hasanlar, 
İkizdere, Kurtboğazı, Sarıyer, Tortum ve 

Yumrukaya barajları Karadeniz Bölgesi 
içinde yapılan ve sularında bir çok balık 
barındıracak barajlardır. 

Yalnız Elektrik İşleri Etüd İdaresinin 
bu bölgede inşasını plânladığı Harşit su-
yu üzerinde Kürtün, Kelkit suyu üzerin-
de Kılıçkaya, Yeşilırmak üzerindeki Ba-
lahor ve Ayvacık, Kızılırmak üzerinde Şa-
hinkaya, Kumbel ve İnözü barajları ta-
hakkuk etiği zaman bu bölgenin ne kadar 
çok göle sahip olacağı gözler önüne seri-
lebilir. 

Bütün Türkiyede iki yüzün üstünde 
olan göllerimizden ancak 60 adedi mülte-
zimler eliyle veya hususi şekilde işletil-
mektedir. Akarsularımızda ise balıkçılık 
hemen hiç yoktur veya çok iptidaidir. 

1968 yılı balık anketine göre içsula-
rımızda yakalanan balıkların cinslerine gö-
re miktarları şöyledir: 

Sazan Balığı 172.093 Kilo 
Mersin Balığı 301.772 Kilo 
Turna Balığı 119.250 Kilo 
Akbalık 35.863 Kilo 
Alabalık 28.340 Kilo 
Kefal 11.342 Kilo 
Yılan Balığı 10.495 Kilo 
Yayın 2.500 Kilo 
Çapak 5.000 Kilo 
Karabalık 780 Kilo 
Tatlısu Kayası 340 Kilo 
Diğer Balıklar 7.000 Kilo 

694.775 Kilo 
Akarsularımızın çokluğu, göllerimizin 

verimliliği düşünürlürse yukarıdaki ra-
kamlar tatminkâr görünmemektedir. 

Deniz ürünlerinin balıkhaneler yoliyle 
istihsal miktarlarını bulabilmek mümkün-
dür. Fakat içsular balıkçılığını kontrol 
imkânı hemen hemen olmadığından bu 
konudaki anketin bazı eksikliklerle elde 
edileceği şüphesizdir. Mültezimlerin ve 
mahalli balık avcılarının bazı mülâhaza-
larla istihsali az göstermeleri akla gele-
bilir. 

Karadeniz bölgesinde bulunan Amas-
ya, Çankırı, Çorum ve Sinop illerine ait 
tatlısu ürünlerinin ankette yer almaması 
da büyük bir eksikliktir. Bu dört ilin bu-
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lunduğu çevredeki akarsuların büyüklü-
ğü tatlısu balıklarının istihsal yekûnuna 
büyük bir katkıda bulunabilirdi. 

Tatlısu balıklarının illere göre taksi-
mi aşağıda gösterilmiştir: 

Samsun 433.185 Kilo 
Artvin 102.405 Kilo 
Trabzon 90.650 Kilo 
Bolu 16.390 Kilo 
Rize 15.000 Kilo 
Gümüşhane 10.000 Kilo 
Ordu 9.625 Kilo 
Zonguldak 8.830 Kilo 
Giresun 7.890 Kilo 
Kastamonu 800 Kilo 

694.775 Kilo 
Yukarıda bahsedildiği veçhile Kızıl-

ırmak nehrinin büyük bir kısmının top-
raklarından geçtiği Sinop, Yeşilırmak neh-
rinin tam orta yerinden aktığı Amasya, 
gene Kızılırmak nehrinin suladığı Çankı-
rı ve Çorum illerinin yukarıdaki yekûnu 
çok artıracağı meydandadır. 

Yeşilırmak ve Kızılırmak gibi iki bü-
yük nehrin hudutları içinden denize dö-
külüşü ve gene bu nehirlerin meydana ge-
tirdiği göllerin çokluğu, tatlısu balık ürü-
nü istihsalinde Samsunu ön plâna geçir-
miştir. 

İli Deniz balıkları 
Trabzon 29.667.400 
Ordu 20.026.220 
Rize 12.456.720 
Giresun 7.255.765 
Samsun 5.424.910 
Artvin 3.668.040 
Zonguldak 1.792.940 
Sinop 1.774.425 
Kastamonu 399.090 
Bolu 304.995 
Yekûn 82.770.510 
İllere düşen istihsal yekûnunda balık 

cinslerinin büyük önemi vardır. Samsun 
ili, mersin balığı ve sazan sebebiyle önde 
bulunmaktadır. Gene mersin balığı sebe-
biyle Artvin ikinci, Trabzon üçüncü du-
rumdadır. Boluyu dördüncü yapan başlı-
ca ürün alabalıktır. Rize alabalık, turna; 
Gümüşhane alabalık, sazan; Ordu ise ala-
balık ve mersin ile bu sırayı takip etmek-

tedir. Sazan, mersin, alabalık, turna ve 
akbalık en çok avlanan balıklardır. 

Karadeniz bölgesinde avlanan deniz 
ve tatlısu balıklarının illere göre dağılışı 
yukarıda gösterilmiştir: (Kilo olarak) 

Yukarıdaki rakamlar göstermektedir 
ki Türkiye'nin 130.360 tonluk yıllık balık 
istihsalinin hemen hemen üçte ikisini Ka-
radeniz bölgemiz temin etmektedir. 

Karadeniz bölgesinin 83.465 tonluk 
yıllık balık üretiminde tatlı su ürününün 
695 tonla yer alması insanı tatmin etme-
mektedir. Bunların nedenlerini bir çok 
yönlerde arayabiliriz. Evvelâ Anadoluda 
köylümüz ve şehirlerimiz balığa iltifat et-
memektedir. Sahil şehirlerimİBİn bazısı 
haricinde balık işi ile uğraşan ve tutacağı 
balıkları iç Anadolunun şehir ve kasaba-
larına sevk edecek bir teşkilât henüz ku-
rulmamıştır. Bir cümle ile ticarî yönden 
bir tatlısu balıkçılığı gelişmemiştir, 

Tatlısu balık ürünlerinde alabalık, 
yayın, turna ve sazanın çok tutulmuş ol-
ması avcılığın çokluğundan değil bilhas-
sa bu cins balıkların içsularımızda taşar 
derecede bol olmasındandır. 

Türkiye, yüksek rakımlı topraklariy-
le bir yaylâ iklimi taşır. Bütün dağ sula-
riyle yayla göl ve derelerinde bol miktar-
Tatlısu balıkları 
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da alabalık vardır. O kadar ki bir çok ya-
bancı turist sırf alabalık avlamak için 
memleketimize koşmaktadırlar. 

Netice olarak Türkiyenin 130.360 ton-
luk yıllık balık ürünü istihsalinde elbette 
ki diğer bölgelerimizin de katkısı vardır. 
Gelecek yazımızda sıra ile bu bölgelerin 
balık yataklarını ve yıllık kapasitelerini 
ele alacağız. 



Küçük Ansiklopedi 
BERLÂM, (Merluccius Vulgaris), 

Kemikli balıklardan Gadide (Gadidae) 
familyasına bağlı bir balıktır. Mute-
dil denizlerde ve 200-300 metre derin-
liklerde yaşar. Geceleri bilhassa Sar-
dalya, Ringa Uskumru vesair balıklar-
da beslenmek için satha çıkmaktadır. 
Yırtıcı bir balıktır. Çenelerindeki diş-
ler sağlam ve uzundur. 

Sırt ve Anal yüzgeçlerinin arka kı-
sımları ön kısımlarından daha yüksek-
tir. Karın yüzgeçlerinin uzunluğu Gö-
ğüs yüzgeçlerinin uzunluğuna yakındır. 
Yan çizgi düze yakın olup 135-150 pul 
ihtiva eder. Bıyıksızdır. Boyu 80 san-
timetreye kadar olur. 

Sırt tarafı Kurşunî-Siyah, yanları 
kurşunî, karın tarafları ise gümüşî 
renklidir. Ergin olanlarında solungaç 
kapağının keratin tabakası siyah olur. 

Şekil: 12 BERLÂM BALIĞI 

Kışın üreyen balıklardan olup yu-
murtlama devreleri Şubattan Mayısa 
kadardır. Cinsî bakımından olgunla-
şanlar üreme için derinlerden sığlara 
göç ederler. Yumurtlamaları için en uy-
gun su sıcaklığı 10 C derecedir. Yumur-
talar pelajik olup çapları 0,5-1,2 mm. 
dir. 

Avlanma balığıdır. Taze olarak 
yenir. 

Ülkemizde Karadenizde, Marmara 
Denizinde, Ege Denizinde ve Ak deniz-
de bulunur. (Şekil: 12) 

BEYAZGÖZ B;, (Maena vulgaris), 
Kemikli balıklardan Maenidae famil-
yasına bağlıdır. Akdeniz bölgesi, At-
las Okyanusu ve Hint Okyanusunun kı-
yılarında yaşar. Kıyıların sıcaklığına 
göre yılda iki defa (Sonbahar-İlkbahar) 
kıyılara, iki defada (Yaz-Kış) derin-
lere göç ederler. 

Vücudu uzunca olup Kuyruk yüz-
geçi oyuktur. Boyları 20 santimetre-
dir. 

Muhtelif gıdalarla, plankton ve 
ufak balıkların yumurtaları ile besle-
nirler. 

Üremeleri Mayıs-Haziran ayların-
da kıyılara yakın yerlerde vukubulur. 
Bazen temmuza kadar devam eder. Yu-
murtaları 0,5 mm. çapında olup (de-
mersal) denizin alt kısımlarında yüzer, 
larvalar ise kıyı bölgelerde pelajik ola-
rak yaşarlar. 

Ülkemizde Akdenizde bulunur. 

BLENNİUS CALERİTA B; ke-
mikli balıklardan Blenniidae familya-
sına bağlıdır. Karadeniz, Akdeniz ve 
Atlantik Okyanusunun kıyılarında ka-
yalık, taşlık ve yosunla kaplı bölgeler-
de yaşar. 

Alnında gözler arasında tentakül-
ler sıra halinde bulunur. Birincisi uzun 
ve kenarı dantelâlı olup diğerleri kısa-
dır. Sırt yüzgeçi devamlıdır. Kuyruk 
ile birleşmez. Sırt yüzgecinin dikenli 
kısmı, yumuşak kısmından daha kısa-
dır. Ağzının köşeleri gözlerinin başlan-
gıcı hizasında bulunur. Gözler arasın-
daki kısmın genişliği gözün çapından 
küçüktür. Gençlerinde göğüs yüzgeç-
leri uzun ve dar olur. Erginlerde ise 
yuvarlak ve kısa olur. Boyları 25 san-
timetreye kadardır. 

(Devamı var) 
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İÇ HABERLER 
^ Et ve Balık Kurumu Genel Müdür 
Yardımcılığına İşletmeler Müdürü sayın 
Kemâl Yalman atanmıştır. 

Kendisini tebrik eder başarılar dile-
riz. 
•jf Et ve Balık Kurumu Libya'ya 60 ton 
dondurulmuş kuzu eti sevk etmiştir. Et-
leri götüren Engin ve Dalga isimli Firi-
gorifik tesisatlı nakliye gemileri 18 Ey-
lül 1971 günü İstanbul'dan Tripoli lima-
nına hareket etmiş ve yüklerini boşalta-
rak 30 Eylül 1971 günü Tripoli'den Is-
tanbula müteveccihen yola çıkmışlardır. 
^ Av tatbikat programı uyarınca, Mar-
marada Yunus, Bulur, Turna gemileri ile 
bu devre içersinde yapılmış olan ışık avı 
deneme çalışmaları s>. rafında 204 kilo 
balık yakalanmış. İstanbul balıkhanesin-
de satılarak 25.650 liraya değerlendiril-
miştir. 
İc Araştırma programı uyarınca Batı 
Karadenizde Sazan gemisi ile 8-16 Eylül 
1971 tarihlerinde, Karaburun ile İğne açla 
arasındaki sahalarda 25-50 metre derin-
liklerde Midye yataklarının tesbiti araş-
tırmaları yapılmıştır. Önümüzdeki devre 
içinde bu çalışmalara devam olunacaktır. 
İC Devlet Plânlama teşkilâtı Balıkçılığı 
Gelşitirme Proje Grubunda görevli FAO 
uzmanı Mr. H. Jakopsson bu devre içinde 
Yunus av gemiai ile Batı Karadenizde 
Köpek balıkları üzerindeki çalışmalara 
devam etmiştir. 

H A B E R L E R 

Balık av sezonuna girilmiş olduğu bu 
günlerde Karadenizde Palamut balığı av-
lamaya başlanmıştır. 

Havalar müsait gittiği taktirde iyi 
bir Palamut avcılığı beklenmektedir. 

DIŞ HABERLER 
ROMADA YAPILACAK FAO 
TOPLANTISINDA MÜZAKERE 
EDİLECEK BALIKÇILIKTA 
YETİŞTİRME SORUNLARI 

Teknolojik ilerlemelerde hızlı değiş-
melerin vuhu bulduğu bir devirde geliş-
me halindeki ülkelerde balıkçılık alanın-
da yetiştirme sorunu Gıda ve Tarım Teş-
kilâtı tarafından gelecek yıl Romada top-
lantıya çağrılacak bir özel Balıkçılıkta 
Eğitim ve Yetiştirme Danışma Kurulunca 
müzakere edilecek. 

FAO merkezinde toplanacak olan Da-
nışma kurulu teknolojide kaydedilen ar-
tan ilerlemeler ışığında personelin yetişti-
rilmesi sorunlarını ve özellikle yetiştirme 
olanaklarının sınırlı bulunduğu veya hiç 
bulunmadığı gelişme halindeki ülkelerde 
bazı teknik hazırlamada duyulan artan 
ihtiyacı araştıracak. 

Danışma Kurulunun bizzat kendisi 
ana sektörde yetiştirme sorunları ile alâ-
kadar olacak: balıkçılar, ser dümen, ikin-
ci kaptan ve süvarlier, makina ve gemi 
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mühendsileri, radyo operatörleri, gemi ya-
pımcıları ve yetiştirme memurları. 

Sorunların tesbiti ve ulusal uluslar-
arası, bölgesel düzeylerde uygulanacak ıs 
laflatın tavsiyesi maksadı ile muhtelif ül 
ke ve bölgelerde uygulanan programlar 
tekrar incelenecek. 

Sözü edilen Danışma Kuruluna FAO 
tarafından gelişmiş ve gelişme halindeki 
ehliyetli ve tecrübeli 20 kadar danışma se-
çilecek. Balıkçılıkta eğitim ve yetiştirme 
ile ilgili fikir ve haber alışverişinde sıkı 
bir işbirliği sağlanması maksadı ile, az 
sayıda eksperin de çağrılması kararlaş-
tırılmıştır. 

FAO kaynaklarına göre, söz konusu 
danışmada yalnız balıkçılık alanında eği-
tim ve yetiştirmenin örgütlenmesinde ül-
kelere rehberlik edecek değil, fakat, aynı 
zamanda, adı geçen Teşkilât ile diğer 
ıduslararası örgütlere yardım programla-
rının hazırlanmasında ve uygulanmasında 
yardım edecek kararlar alınacak ve tav-
siyeler yapılacaktır. 

Akdeniz'de Sardalya azalması : 

Yurdumuzun Sardalya avcılığı mer-
kezi sayılan Çanakkale ve dolaylarında 
görülen üretim azlığı bütün Akdeniz'de 
de kendini göstermektedir. Alman Balık-
çılık Dergisi (AFZ) 'nin 6 ağustos 1971 
sayısında yayınlandığına göre, geçen yıl-
larda 30.000 ton olan yıllık sardalya üre-
timi 2500 tona kadar düşmüş bulunuyor. 
Bunda etkili olan en önemli sebebin Mı-
sır'da inşa edilen Assuan barajı olduğu 
ileri sürülmektedir. Balıkçılık uzmanı Dr. 
Luis Fisher'e göre Güney Akdeniz kıyıla-
rının tuzluluk oranı bu yüzden artmıştır. 
Nehrin taşıdığı ve dibde toplanan çamur 
azalmış olduğundan Sardalyalar için be-
sin maddesinde de azalma olmuştur. 

Bu olayın İspanya, Cezayir ve Türki-
ye sularına bir etkisi olamaz. Fakat bu 
alanda da genel üretimde düşme devam et-
mektedir. Bu hususda bir tahminde bulun-
mak ise hâlen mümkün olmamıştır. 

«Nematod» parazitleri yine sahnede : 
Karadeniz hamsilerinde görülen kurt-

lar «Nematod», kuzey denizlerinin belli 
başlı ticarî önemdeki Hering balıkların-
da da bulunmaktadır. Bazı mevsimlerde 
yoğunlaşan parazitler, tüketici üzerinde 
çekinmelere sebeb olduğundan piyasaya 
olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu yıl da 
durum kendini bir daha göstermiş, bir 
çok şikâyet, tartışmalara sebep olmuş-
tur. Bunun üzerine hükümet ilgilileri, tü-
keticideki tereddüdleri silmek için geniş 
çapta yayın yapmak zorunluluğunu duy-
muştur. Böylelikle, Nematodların, balık-
lar hemen hemen çiğ halde ve çokça mik-
tarda yendiği taktirde hastalık yapabile-
ceği, bunun dışında sağlığa hiç bir zarar 
vermeyeceği halka duyurulmuştur. Esasen 
balık sanayiinde kullanılan heringler, sa-
hile dondurulmuş olarak getirilmekte ol-
duğundan parazit tamamen zararsız hale 
gelmektedir. Ayrıca balık karnı temizlen-
diğinden kurtlar ayıklanmış olmakta, fa-
kat buna rağmen filetolarda tek tüle ka-
lan nematodlar tüketime zarar vermekte-
dir. 

Diğer yiyecek maddelerinde de görü-
lebilen buna benzer parazitler cansız da 
olsa tiksinti verdiğinden Alman Gıda mad 
deleri Tüzüğü bu gibi besinin satılmasını 
yasaklamıştır. 

Alman Balıkçılık uzmanlarının bu 
münasebetle bir daha belirttikleri üzere, 
nematodların balıklarda görülmesi ile av 
alanlarının karalardan gelecek kirlilik ile 
hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu para-
zitlerin balıklardan denize, oradan ufak 
canlılara, sonra yine hering gibi balıklara 
geçiş ve üreyiş periodu Dergimizin geçen 
sayılarında yayınlanmıştı. Bu olayda de-
niz kuşları da rol oynar. 

Elektrikli sinek tuzağı: 

Bir İngiliz Firması, konserve imal 
yerleri, lokanta ve benzeri salon ve oda-
larda kullanılan «Rentoflash» adlı lamba-
ları piyasaya vermiştir. 90 metre karelik 
bir alandaki sinekleri kendine çeken bu 
tuzak, devamlı olarak ültra viole ışın ya-
yını yapmaktadır. Bunun cazibesine kapı-
lan heşereler lambaya konmak isterken 
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etrafındaki tellere çarparak dibde bulu-
nan tablaya düşmektedirler. İnce ızgara 
biçimindeki bu tellerde çok düşük elektrik 
akımı bulunmaktadır. Ne bu akım nede 
ültra viole ışın insan için tehlike teşkil et-
memektedir. (AFZ agust. 1971) 

Alman Besin sanayii gelişmektedir : 

Alman Besin Sanayiinin 1970 cirosu 
57 miyar 110 milyon D. Marka yüksel-
miştir. Ülkenin Genel Sanayi cirosu ise 
aynı yıl 528 milyar 87 milyon D. Markı 
bulmuştur. Bu miktar içindeki Besin Sa-
nayi oranı % 11 dir. Bu dalda çalışan iş-
çi sayısı da 484000 kişidir. Genel Sana-
yide çalışanların nüfusu ise 8.600.000'i 
aşmıştır. (AFZ Ağust. 71) 

Alman kümes hayvanları tüketimi: 

Balık ve mamulleri ile birlikte yiye-
cek maddeleri piyasasının belli başlı mal-
larından olan kümes hayvanları satışları 
da hızla artarak geçen yılda adam başına 
5.25 Kg. a ulaşmıştır. Ondan önceki yıl-
larda bu miktar 4,5 Kg. idi. Almanya'da 
1970 yılında 322 milyon piliç kesilmiştir. 
Bu malın temizlenmiş, pişrilmeye hazır 1 
Kg.'ı 4 DM'in altında fiyat bulmuştur. 

Petrolden elde edilen Protein ile 
Karides üretimi : 

Japonya'nın Kogoshima körfezinde 
bir Firmanın teşebbüsü ile kurulan «çift-
lik» de karides üretilmektedir. Bu yetiş-
tirme yeri esas olarak ikişer bin tonluk 

büyük tankdan ibarettir. Ayrıca 100 er 
tonluk 6 tank da yumurtalar için kuluç-
ka ve larvaların yetiştirilmesinde kulla-
nılmaktadır. Bir ay süre ile yavrular bur-
dan alınarak büyük tanklar içine nakle-
dilmektedir. 120-130000 kadar karides 
alabilen büyük tanklardan altı ayda bir, 
15 sm. uzunluğunda, 20 gr. ağırlığında 
80.000 kadar karides alınmaktadır. 

Bu çiftliğin tükettiği yem ise petrol-
den elde edilen Proteine vitamin ve koku 
maddeleri katılmak suretiyle elde edil-
mektedir. Karideslerin çabuk gelişmesi 
için pompa ile körfezden alman su ısıtıl-
maktadır. 

Yapılan hesaba göre karideslerin ki-
losu yaklaşık olarak 75 TL.'na mal ol-
maktadır. Son yıllarda Avrupa ve Ameri-
ka'da çok rağbet gören bu ürünün kilosu 
150 TL.'dan müşteri bulmaktadır. (Fis-
hing news International Haziran 1971) 

Balık üretiminde kırmızı renk veren 
madde kullanılıyor : 

Bir çok sebze ve meyveye, özellikle 
havuca sarı kırmızı renk veren (karoten-
ler) denilen kimyasal birleşiklerdir. Bu 
maddeler İstakoz, karideslerle alabalık, 
salmon balığı gibi su ürünlerine de renk 
vermektedir. Yapılan araştırmalardan alı-
nan sonuçlardan sonra balık ve karides 
üretim çiftliklerinde tüketilen yemlerin 
içine karides, İstakoz artıklarının unu ka-
tılmaktadır. Böylelikle, havuz suları ye-
terli miktarda renk verici madde ihtiva 
etmektedir. 
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ET VE BALIK KURUMU, YURT İÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARA 
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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 
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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 
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EBK: 1971/45 


