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V A T O Z 
SAİM ONAT 

Balıkçılık Müessesesi Müd*. 
Uzman 

Genel olarak sahillerin kumlu ve ça-
murlu kısımlarında yaşayan bu balık, gö-
rünüşü itibariyle kalkan balığına benzer. 
Vatozun ağzı başının altındadır. Karın kıs-
mı beyaz üst tarafı esmer renklidir. Ve kı-
kırdaklı çiviler mevcuttur. Rengini bulun-
duğu muhite göre intibak ettirir. 

Diğer balıklara nazaran hareketsizdir 
Yumurta ile çoğalır, üreme mevsimi yaz 
aylarıdır. (Mayıs - Temmuz). 

Vatoz gündüz ve gece dipde yaşayan 
balıkları yemek suretiyle beslenmesini sağ 
lar. Daha ziyade geceleri hareket ederek 
avını yakalar. 

Yediği cinsler, kalkan, kumbalığı, rin-
ga, istavrit, ayrıca kurustase, kurtlar, ok-
tinyalardır. Kuzey denizinde fazla sayıda 
türlerine raslanmasına rağmen Karadeniz-
de yalnız bir türü meycuttur. (Raja Clavata). 
Vatozlar çeşitli büyüklük ve ağırlıklarda 
olurlar. Dişileri erkeklerine nazaran daha 
boylu ve ağırdır. 

Bir metreden büyük ve 40 kg. ağırlı-
ğa kadar olanları da vardır. Vatoz eti ye-
nen bir balık cinsi olmasına rağmen, mem-
leketimizde hemen hemen yenmez. Daha 
ziyade yağ ve un imalinde faydalanılmak 
tadır. Ancak, bazı balıkçılar vatozu, tıpkı 
kalkan gibi dilim dilim kesip kalkan balığı 
diyerek balıkdan anlamayan kimselere sat 
maktadırlar. 

Memleketimizde vatoz balığını yaka 
lamak için özel bir avlama yapılmamakta 
dır. Daha ziyade travl ağlarında, kalkan ağ-
larında ve pareketalarda yakalanan bu ba-
lıklar, bugün için değerlendirilme imkânı 

bulunmadığından tekrar denize atılmakta-
dır. 

Karadenizdeki av sahalarında, mevsim-
sel olarak dip balıklarının kompozisyonu-
nun tesbiti amaciyle; bölgelere, derinlikle-
re, tempratüre göre, balık stok durumu, çe-
şitleri, boy ve ağırlık tayinleri konularında 
yapılmakta olan araştırma çalışmalarından 
elde edilen bilgilere göre Vatoz miktar iti-
bariyle Karadenizdeki dip balıklarından 
Mezgit, Mahmuzlu, Camgözden sonra ü-
çüncü sırayı teşkil etmektedir. 

Yayılışları itibariyle Vatozların, Doğu 
Karadenize nazaran Batı Karadenizde da-
ha bol miktarda bulunduğu anlaşılmışta, 
(Boğaz - Kefken, Kefken - Sakarya mıntı-
kaları). 

Dip balıklarının bulunabileceği derîn 
liklerin tayini için 30 ila 80 metre derini k-
ler arasında yapılan Travl çalışmalarında 
görüldüğü üzere 40 ila 50 metre derinlik 
ler, Vatozların en bol olduğu mesafelerdir. 
Yaz mevsimine girildiğinde balıkların bu-
lunduğu derinlik mesafeleri daha da azal-
maktadır. 

Mevsimsel olarak vatozların boy ve 
ağırlıklarının tesbiti konusunda yapılan ça-
lışmalarda genel olarak : 

25 — 35 cm boyda olanların 
40 — 60 cm » 
75 — 95 cm » 
0,80 gr ila 300 gr. 
1,100 gr ila 1,450 gr, 
2 850 gr ila 5,500 gr, 

arasında değiştikleri görülmüştür. 
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Antalya - Manavgat Köprülü Kanyon Milli 
Parkında Alabal ık Üretme İstasyonu 

Orman Bakanlığınca Anta lya Başmü-
dürlüğü Manavgat O r m a n İşletmesi dahi-
linde kalan Köprülü Kanyon Mi l l î Parkın-
da Aralık/1971 ayında bi r Alabalık Üret-
me istasyonu kuru lmuştur . 

Millî Parkın Tanıtımı : 
Bölge haritasının te tk ik inden anlaşıla-

cağı üzere Antalya'ya 120 Km. ve Manav-
gat'a 75 Km. mesafedeki ve 1971 yılında 
projesi tamamlanan Köprülü Kanyon Millî 
Parkı 36 bin hektar genişl iğ inde olup Se-
dir - Karaçam - Meşe - Ardıç ve Selvi or-
manları içinde yer almaktadır. Park saha-
sı içindeki 10 adet köy Beşkonak Bucağı-
na bağlıdır. 7 bin civarında olan toplam 
nüfus geçimlerini i lkel ziraat ve hayvancı-
lıktan temin etmekte ve ormancılık çalış-
malarında da istihdam olunmaktadır. 

Beşkonak bucağı 45 Km. lik bir yolla 
Antalya - Manavgat asfaltma bağlıdır. 

Batı Akdeniz bölgesinde ve Toros dağ-
larının denize bakan taraflarında ve yazın 
kurak, kışın ılıman ve yağışlı bir iklimde 
yer almış bulunan Mil l î Park arazisinin je-
olojik formasyonu genellikle kalker olup 
ayrıca marn, kil, kumtaşı ve konglomera-
lar geniş bir alan kaplar. 

Park dahilinde çeşitl i iklim kuşakları, 
tabii kaynaklar, peyzaj güzelliği, tarihî e-
serler, rekreasyon olanakları, flora ve fa-
una zenginliği bakımından ilginç yöreler 
mevcuttur. Millî Parkın alt yapı tesisleri 
ve kuruluşu tamamlanınca sayısız turist 
ve ziyaretçi akınına uğrayacağı sanılmak-
tadır. 

Tarihî Selge şehri mahalli adıyla Zerk 
harabeleri de önemli bir arkeolojik kaynak-
tır. Keza Köprü ırmağına ismini veren ve 
taşkemer şeklinde Romalılar devrinde in-
şaa edilmiş olan Olukköprü ve Büğrüm 
köprü halen kullanılmaktadır. 

H. CAHİT YÖRÜKER 
ORMAN YÜK. MÜH. 

Rakım 120 - 2500 M. arasında değişen 
bu sahada zengin bir flora çeşidi bulun-
makta ve özellikle Türkiye'nin yegâne sel-
vi (cupressus Sempervirens) ormanı ö-
neınli bir alan kaplamaktadır. 

Büyük bir fauna potansiyeli ihtiva e-
den park dahilinde nesli azalan geyik, dağ 
keçisi ve ayı gibi hayvanların korunması-
na önem verilmektedir. 

Köprü ırmağında Alabalık, Sazan tür-
leri ve Yılan balığı yaşamaktadır. 

Göller bölgesinden çıkan ve uzunlu-
ğu 120 km. yi bulan Köprü ırmağı Millî 
Park sınırları dahilinde 10 Km. lik mesafe-
de 200 - 300 M. derinliğindeki dik yamaç-
lı kanyonlar içinden akıp Aspendos hara-
beleri yakınından geçerek Serik ilçesi gü-
neyinde Akdenize dökülür. Kanyonların gü-
ney ucunda ve Beşkonak civarında ve 150 
M. rakımında dipten çıkan bol sulu kay-
naklar bu ırmağa karışarak debisini artır-
makta ve yaz mevsiminde ırmak suyunun 
serin kalmasını sağlamaktadır. 

İşte Alabalıklarda buradan itibaren 
mansaba doğru Köprü ırmağının takriben 
15 Km. lik bir seksiyonunda görülmekte-
dir. 

Limnolojik Etüdler: 
Kısıtlı olanaklarla yapılan incelemede 

köprü çayı ve kaynaklarında elde edilen 
bilgiler aşağıda belirti lmiştir. 

Kaynak suyu ısısı : Yaz ve kış 14°C 
Su ısısı ırmak suyunda yazın 17 - 18° 

C dereceye kadar yükselmektedir. 
PH : 7,6 Kaynak suyu debisi : 40 İt/sn. 
Flora : Kıyı bitkileri olarak ırmak ke-
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Manavgat-Beşkonak Alabalık Üretme İ s tasyonunun Mevkii 

Milli Park 

narında çınar, ılgın, incir ağaçları, zakkum-
lar, carex'ler v.s. bulunur. 

Fitoplankton ve akualik bitki : Çeşitli 
algler, yosunlar, Nasturtium, Mentha, Lern-
na, Myriophyllum v.s. 

Zooplankton : Bol miktarda gammasus, 
Coleopter, Plecopter larvaları, çeşitli Phry-
gane'ler, ancylos v.s. 

Balık Türleri : 
1 — Alabalık (Salmo trutta magrostig-

ma) 
2 — Dargın balığı (Varicorhinus sp) 
3 — Yılan balığı (Anguilla anguilla) 

incelemede elde olunan sonuçlara ve 
yapılan gözlemlere göre Köprü ırmağının 
biyonejik kapasitesi VI olarak bulunmuş-
tur. Irmağın Olukköprü civarındaki ortala-
ma genişliği 30 M. olarak kabul edilmiş ve 
Belçikalı Prof. Huet'nin prodüktivite for-
mülüne göre 1 Km. lik seksiyonda yıllık 
balık verimlilik miktarı 300 Kg. tahmin e-
dilmiştir. 

Alabalık Üretme İstasyonu Tesisinin 
Amacı : 

Köprü ırmağında yukarıda yazılı tür-
lerle karışım halinde bulunan, aşırı ve u-
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suİsüz avlanmalarla nesli azalmış olan A-
labalık nisbetinin artırılması ve millî park 
dahilinde paralı sportif balık avcılığının ih-
dası ve mücavir derelerin balıklandırılma-
sı amacıyle yıllık 150 bin yavru kapasite-
li bir üretme istasyonu tesisine lüzum gö-
rülmüştür. 

Gerçekten Zonguldak - Yedigöller Mil-
lî Parkında 1970 yılından beri uygulandığı 
üzere burada da kontrollü ve düzenli ama-
tör balık avcılığının bu suretle ihdası Mil-
lî Parka dinlenmek ve eğlenmek üzere ge-
len ziyaretçi ve turist halkın balık avlama 
istek ve ihtiyacına cevap verme olanağını 
yaratacaktır. Böylece balık avı Millî Parka 
yeni bir atraksiyon ve cazibe kazandırmak 

bu bina İçerisine 18 adet ahşap tekne yer-
leştiri lmiştir. Teknelerin eb'adı; Boy: 1.70 
M., En: 0,60 m. ve Derinl ik: 0,30 M. dir. 

Her yavru yetiştirme teknesine daki-
kada 5 litre su akıtılmaktadır. 

2 — Anaç balıklar aynı dereden fan-
yalı ağlarla tutulmuş ve erkek ve dişiler 
ayrı, ayrı ahşab teknelere alınmıştır. 

3 — Yumurtlama mevsimi : Kasım a-
yından itibaren Köprü ırmağı Oluk-köprü 
civarından tutulan balıkların yumurtaları 
tetkik edilmiş ve yumurta büyüklüklerinin 
Kasım ayında 1 mm. kadar olduğu görül-
müştür. Gelişim takip edilerek yumurtala-
rın Mart ayında olgunlaştığı tesbit edil-
miştir. Nitekim ilk sun'î dölleme 13. Mart 

î 
A L A B A L I K ÜRETME İSTASYONU 

suretiyle ziyaretçi sayısının artmasına hiz-
met edecek ve aynı zamanda halkın bu 
spora teşviki ile taze balık tüketimi faz-
lalaştırılacaktır. Paralı avdan elde edilecek 
gelirle bakım ve ıslâh çalışmaları daha da 
hızlandırılacaktır. 

Alabalık Üretim Çalışmaları: 
Üretim çalışmaları takip edilen sıraya 

göre kısaca aşağıda belirti lmiştir. 
1 — Yılda 150 bin adet 3 aylık yavru 

yetiştirmeye müsait 5 x 10 M. eb'adında 
50 M2. lik kapalı bir bina inşaa edilmiş ve 

PLANI :1 /100 
1972 tarihinde yapılmış, yumurta sağım ve 
dölleme işlemi Nisan sonuna kadar devam 
etmiştir. Bundan da anlaşılmaktadır ki, An-
talya Bölgesinde ki Salmo trutta magros-
tigma türü Alabalıklar kuzey anadolu böl-
gesindeki Salmo trutta labrax ve abanti-
cus türleri gibi Kasım - Aralık ayında de-
ğil fakat Mart - Nisan ayında yumurtlamak-
tadırlar. 

4 — İstasyon suyunun ısısı 14 °C dir, 
ve buna göre yumurtaların kuluçka müd-
deti 30 gün olarak tesbit olunmuştur. Vitel-
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lus keselerinin kaybolma süresi ise 20 
gündür. 

5 — Beslenme, kan ve sığır dalağı ile 
yapılmıştır. Balıklar kesilmek suretiyle ve 
bir kaşık yardımıyle sinir ve damarlar bı-
rakılarak sadece pelte kısmı alınmış ve et 
makinasından geçirilmiştir. Böylece hazır-
lanan yem 20 Cm. çaplı ayaklı çinko huni-
lerin üzerine yapıştırmak suretiyle yavru-
ların istifadesine arzedilmiştir. Günlük ras-
yon miktarı başlangıçta 1000 yavru için 50 
Gr. hesap edilmiş ve bu miktar, yavrular 
3 aya gelince günde 100 Gr. ma çıkarıl-
mıştır. 

Her tekneye ikişer yem hunisi kon-
mak suretiyle yavrular sabah - öğlen ve 
akşam günde 30 defa yemlenmiştir. İkinci 
aydan sonra dalağa %50 nisbete kadar kon-
santre balık yemide karıştırılmıştır. 

6 — Üçüncü ay sonunda yani Ağus-
tos başlarında boyları 6 - 7 Cm. yi bulan 
yavrular Köprü ırmağının plânktonca zen-
gin otlu ve sığ yerlerine bırakılacak ve 
koruma suretiyle tabii büyümeleri sağla-
nacaktır. 

'7 — istasyon yapımında 1972 yılı ö-
deneği ile yavru yetiştirme göletleri de 
inşaa edilmektedir. Bu göletlere 1973 yı-
lında üretilen yavrular bırakılarak Kasım 
ayına kadar 10 - 12 Cm. boya ulaşmaları 
sağlanacak ve dereler daha büyük boy ba-
lıklarla zenginleştirMecektir. 

8 — Üretimde uygulanan yoğunluk-
lar: 

Döllenmiş yumurtaların enkübasyonun-
da (kuluçkaya alınmasında) her teknede 
ahşap çerçeveli ve naylon elekli 2 enküba-
tör (yumurta kafesi) kullanılmıştır. Beher 
enkübatöre 5000 yumurta konulmuştur. 
(500 yumurta/Dm2.) 

Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra 
enkübatörler kaldırılmış ve ahşap tekne 
yavru yetiştirmeye hizmet etmiştir. 

Yavru yetiştirme teknelerinde M.2 ye 
isabet eden yavru yoğunlukları bilgi için 
aşağıda belirt i lmiştir. 

0 — 1 aylık 10 000 Yavru 
1 — 2 » 4 000 
2 — 3 » 2 000 >» 
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BALIKÇILIK VE BALIK ENDÜSTRİSİNDE 
PLÂNLAMA ve PROJELENDİRME ESASLARI 

— 3 — 

Başlangıç: 
Bir Balık Yağı — Unu Fabrikasında 

üretilen mal veya hizmet Balık Unu olmak-
tadır. 

Bilindiği gibi Balıkyağı bir yan ürün 
veya yukarıdaki tarife uygun bir ara mal 
veya hizmettir. 

Bu bakımdan yapılacak hesaplamalarda 
özellikle fizibilite ve rantabilite hesapla-
rında Balık Unu piyasa f¡atının öncelikle 
gerçeğe ve o günün piyasa şartlarına uygun 
olarak tayin ve tespit edilmesi zorunlu ve-
ya temeldir. 

Zira aynı şekilde bilinmektedir ki bu 
gün dünya balıkçılık endüstrisinin yüksek 
seviyede ulaştığı büyük üretim itibarıyla 
beynelmilel piyasada aşağı yukarı Balık 
Unu f¡atları dengeli bir şekilde ve fakat 
kat'iyetle belli bulunmaktadır. 

Kuruluşu düşünülen fabrikanın hesap-
lanan kapasitesinde balık ham maddesi 
bulabilmek ön endişemizi teşkil ettiği ve-
ya balıkçı müstahsilinin kalkındırılmasında 
esas hedefi tedarik ve temin edilecek ba-
lık ham maddesine ödenecek fiat özellik 
taşıdığı takdirde aynı fabrikanın muayyen 
Çalışan Kapasite'sinde üretilecek Balık 
Unu maloluşu artık düşünülmeyecektir. Bu 
örnekte düşünülecek tek şey Balık Ham 
Madde Birim Bedeli ve fabrikanın rantabl 
olabilmesi gerçeğidir. 

Diğer bir örnek ve tatbikat şeklinde 
ise kuruluşu düşünülen fabrikanın muay-
yen bir çalışan kapasitesinde Balık Unu 
Birim Bedeli piyasasına ve önceden belli 
borsa kıymetine göre aynı fabrikanın ran-
tabl olabilmesi için balıkçı müstahsiline 
balık ham maddesi için ödenmesi sınırlan-
dırılmış fiat ne olması gerektiği gerçeği-
dir. 

Ersııral SUNER 
Makine Yüksek Mühendisi 

Ancak ülkemiz gibi henüz yeteri üreti-
me Balık Unu olarak sahip bulunmayan ve 
kısmen ihtiyacının bir kısmını kendi üreti-
mine ilâveten dışardan ithal eden memle-
ketlerde balık unu fiatı temel kabul edil-
meyip balık ham madde fiatları esas alın-
maktadır. 

Başlangıçta; her ülkede olduğu gibi 
memleketimizde de bu endüstrinin kuruluş 
gerekçesi öncelikle su ürünlerinin değer-
lendirilmesi ve dolayısı ile balıkçılık kesi-
minde bulunan üreticinin kalkındırılması 
esas kabul edildiğinden ve balık ham mad-
de fiatları, üretici lehine düzenlendiğinden 
yapılacak fizibilite ve rantabilite hesapla-
malarında fabrika alımlarında müstahsile 
ödenecek balık ham maddesi birim bedeli 
temel olmaktadır. 

Yukarıdaki durumu okuyucumuza da-
ha geniş bir açıklama içinde takdim etmek 
istersek bunu şu şekilde açıklamakta fay-
ına bulunmaktadır. 

Yukarıda verilen hangi örnek ve çö-
züm yolu, yapılacak fizibilite ve rantabili-
te hesaplamalarında ele alınırsa alınsın ne-
tice itibarıyla hazırlanacak Gelir — Gider 
Tablo'sundaki kuruluşu düşünülen fabrika-
nın Çalışan Kapasitesi nin belli bir kıyme-
tinde rantabl olabilmesi için gereken Ba-
lık Ham Madde Birim Bedeli ve Balık Unu 
Biirm Bedeli kıymeti esasen tayin ve tes-
bit edilmiş olacaktır. 

Daha önemlisi Gelir — Gider Tablosu 
üzerinde belirtilmiş bulunan Net Kâr'ın 
kıymetine göre, yukarıda verilmiş iki örne-
ği ve uygulama şeklini teklif etmek ve bağ-
daştırmak üzere Balık Ham Madde ' Alım 
Fiat'larında verilebilecek fiat artışını veya 
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bunun karşılığı olarak Balık Unu Satış Fi-
at'larında yapılabilecek fiat indirimini esa-
sen ayrıca tayin ve tespit edeceğine göre 
Net Kâr günün şartlarına göre Ham Madde 
ve Mamul Madde'nin geçerli kıymetlerine 
dengeleyecek yönde kullanılmak suretiyle 
rantabilite devamlılığı sağlanabilecektir. 
Uygulanmış Örnekler: 

Yukarıda verilmiş açıklamamızı uygu-
lanmış örnekler üzerinde sayısal kıymetle-
rine dayalı olarak okuyucularımızı daha 
açık bir görüş vermek dileğindeyiz. 

Kuruluşu öngörülen fabrikada işlenme-
si programa bağlanan balık veya balık 
cinslerinden birinin yapılan kimyasal anali-
zi sonucunda ihtiva ettiği 

U : % Kuru madde miktarı % 15 
Y : % Yağ miktarı % 8 
S : % Su miktarı % 77 
olsun Y, U ve S italik harfleri ile gösteri-
len ve kuruluşu düşünülen fabrikada işlen-
mesi plânlanan balık ham maddesinin ihti-
va ettiği % yağ, kuru madde ve su miktarı 
daha Kuruluş Etüdleri safhasında yapılmış 
veya yaptırılacak kimyasal analiz sonuçla-
rına göre bu şekilde tespit edildiğine göre 
ikinci bir adım olarak kuruluşu düşünülen 
fabrikanın üreteceği Balık Unu ve Balık 
Yağı için pazar ve fiat tesbitine geçilecek-
tir. 

Diyelim ki yapılan piyasa etüd ve 
araştırması sonucunda 
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Fu : Balık unu satış fiatı 350 krş/kgr 
Fy : Balık yağı satış fiatı 375 krş/kgr 

olabileceği tesbit edilmiş olsun. 
Bu takdirde; kuruluşu düşünülen fab-

rikaya tedarik ve temin edilecek balık ham 
maddesi için ödeyebileceğimiz veya vere-
bileceğimiz en büyük alım fiatı l imit değe-
rinin ne olması gerektiği aşağıdaki formül 
ile kolayca hesaplanabilecektir. 

fh : Ham madde Birimi bedeli krş/kgr. 
gösterdiğine göre; 

Fu Fy 
fh = I U2 + Y2 

Fu ı — s 
bilinenleri 
Fu = 350 krş/kgr. 
S = 0,77 
U = 0,15 
Y = 0,08 
Fy = 375 krş/kgr. 
formüldeki yerlerine koyarsak 

350 375 
Fh [0,152 + 0,082 

] 

350 1 —0,77 
Fh = 46 krş/kgr. olduğu 
hesaplanmış olacaktır. 

Görüleceği gibi kuruluşu düşünülen 
fabrikada işlenmesi öngörülen ve kimya-
sal analizi sonucu yukarıda kaydedilen so-
nucu veren bu cins balığın bir yıl içindeki 
piyasada değer bulan satışı 80 Krş./Kg. al-
tına düşmediği bir örnek olarak geçerli ol-
duğu takdirde artık Fabrika Kuruluş etüdü-
ne devam etmekte fayda bulunmadığı ve 
fabrika kuruluşundan vazgeçilmesi gerekti-
ği mütalâa edilebilecektir. 

Şayet aynı cins balığın bir yıl içindeki 
piyasada değer bulan satışı 80 krş./kg. al-
tına düştüğü örneğin 20 ilâ 30 krş./kg. ol-
duğu mevsimler bulunduğu takdirde hiç 

şüphe yok ki fabrika kuruluş etüdlerine 
devam edilmesi veya fabrika kuruluşuna ka-
rar verilmesi gerektiğinin savunulmasında 
fayda ve zorunluluk bulunduğu ayni şekil-
de mütalâa edilebilecektir. Hiç değilse Ku-
ruluş Etüdlerinin daha ileri bir kademesini 
teşkil eden fizibilite ve rantabilite hesapla-
rına doğru, kat'î bir görüş elde edilebilme-
si için ilerlenmesi gerektiği bilinecektir. 

Ancak insan gıdasına konu olmadığı 
ve bu itibarla ekonomik kıymeti bulunma-
yan bir balık cinsi olduğu takdirde aynı 
balık ham maddesinden üretilecek Balık 
Unu hayvan yemi olarak kullanılması ile 
dolaylı yoldan ham maddenin kazanacağı 
ekonomik kıymeti itibarıyla aynı hesapları 
yapmak gerekmektedir. Zira bilinmektedir 
ki, bu fabrika kuruluşu sayesinde kuruluş 
tarihine kadar avlanmayan bu cins balık 
fabrika kurulduktan sonra avlanacak ve 
dolayısıyle avlanması için belli bir masraf 
ihtiyar olunacakıtr. Bu masraflar ham mad-
de için bir fiat teşekkülüne esasen sebep 
olacaktır. Bu ise bu maksatla yapılacak 
masraflara değer olup olmadığının önceden 
tayin edilmesini gerektiren ve hattâ fab-
rika kuruluş etüdlerinden önce yapılması 
zorunlu ham madde etüdü için esasen aynı 
formül ile hesaplanan balık ham madde 
bedel limiti kendiliğinden ortaya konulmuş 
olacaktır. 

Kuruluşu düşünülen fabrikada işlene-
cek balık ham maddesinin kimyasal anali-
zi sonucunda tayin ve tespit edilen Y, U 
ve S sayılarına ve Balık Unu ile Balık Ham 
Maddesi satış ve alış fiatları (fh; fu)na 
göre Balık Yağı satış fiatı l imiti aşağıdaki 
formül ile kolayca hesaplanabilecektir. 

Fy = I" Fh (1—S) — U 2 X Fu 1 
y2 L J 

Aynı fabrikada bu defa Balık Unu sa-
tış fiatı limitini tayin ve tesbit etmek is-
tersek aşağıda verilen formülü kullanmak 
yeterli bir görüş sağlayacaktır. 

Fu = f Fh (1 — S) — Y2 x Fh 1 
U1 J 

Görüleceği üzere bu formül Balık Ham 
Maddesi ve Balık Yağı fiatlarına göre Ba-
lık Unu satış fiatının ne olması gerektiği-
ni vermektedir. 

Kapasite ve Üretim: 
Yapılacak fizibilite ve rantabilite he-

saplamalarında kuruluşu öngörülen veya 
düşünülen fabrikanın, hesaplanan kuruluş 
kapasitesine uygun standart kapasitesinin 
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Tası s kapas i t e s i Ton/gün 

öncelikle tayin ve tesbit edilmesi zorunlu-
dur. 

Standart kapasiteler hakkında yeteri 
bilgi bundan önceki bölümlerde etraflıca 
verilmiş bulunmaktadır. 

Fabrika veya tesis için seçilecek stan-
dart kapasiteler hakkında yeteri bilgi bun-
dan önceki bölümlerde etraflıca verilmiş 
bulunmaktadır. 

Fabrika veya tesis için seçilecek stan-
dart kapasiteye göre üretilecek 

Balık Yağı 
Balık Unu 

miktarının (Gün) veya (24 saat) olarak ta-

yin ve tesbit edilmesi ise değişik örnek-
leri bundan sonraki bölümde verlimiş Ran-
tabilite Hesapları tablolarının tanzimi ve 
tertibi için zorunludur. 

Verilmiş standart kapasitesine göre 
fabrika veya tesiste işlenecek ortalama 
Ham Madde Miktarını Ph (Ton/24 saat) 
harfi ile gösterirsek, üretilecek Yağ ve Un 
miktarı şu şekilde hesaplanmalıdır. 

Py : İşletme miktarı (ortalama): Ton (ba-
lık/24 saat 

Py : Üretilen yağ miktarı (ortalama) : Ton 
(yağ)/24 saat 
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Tesis kapasitesi Ton / gun 

0 

Pu : Üretilen un miktarı (ortalama) : Ton 
(un)/24 saat. 

olarak gösterdiği ve U, Y harfi tariflerinin 
önceki bahislerden de hatırlanacağı üzere 
işlenecek balık ham maddesinin yapılmış 
kimyasal analizi sonucuna dayalı; 

U : % Kuru madde miktarı 
Y : % Yağ miktarı 

değerlerine göre; 

Donatımlı (Ünite veya Fabrika) için: 
Py = 0,75 X Ph X Y 
Pu = 1,25 X Ph X U 

Donatımsız (Ünite veya Fabirka için: 
Py = 0,75 X Ph X Y 
Pu = Ph X U 
İşletme Masrafları (TL./Gün) 

Bilindiği gibi Direkt İşletme Masrafla-
rı'nı Personel (Tablo No: 2.01), Yakıt (Tab-
lo No: 2,02), Madenî Yağlama Yağı (Tablo 
o: 2.03), Elektrik Enerjisi (Tablo No: 2.04) 

ve su (Tablo No: 2.05) giderleri teşkil et-
mektedir. 

Aynı şekilde bu endüstride bilindiği 
gibi Endirekt İşletme Masrafları'nı ise Am-
balâj Malzemesi, Balık Unu için çuval ve-
ya torba, Balık Yağı için varil bedeli tayin 
ve tespit etmektedir. 

Personel Masrafları: 
Tesis kapasitesi (Ton/Gün) nin değe-

rine göre fabrikanın Personel Gideri (TL/ 
Gün) olarak (Tabol No: 2.01) tesbit edile-
bilmektedir. 

Örneğin tesis kapasitesi (azamî) 20 
Ton/Gün olan bir fabrika bir yıl içinde 200 
iş günü tam kapasite çalışma (çalışma ka-
pasite % 55 olduğu takdirde) imkânı bu-
labildiği takdirde (Tablo No: 2.01) görül-
mektedir ki, bu fabrikanın Personel Gideri 
700.— TL/Gün bulunmaktadır. 

Aynı Fabrika senede 200 iş günü tam 
kapasitede çalışma (çalışan kapasite % 55) 
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10 
Tesis Kapasitesi --Ion/ gün 

yerine senede sadece 40 iş günü tam ka-
pasitede çalışma (çalışan kapasite % 11) 
durumunda kalsa idi (Tablo No: 2.01) gö-
rüleceği gibi Personel Gideri 3000.— TL/ 
Gün olacaktı. 

(Tablo No: 2.01) 1970 yılı geçerli Al-
tın Fiatlarına göre hazırlanmıştır. Bu iti-
barla okuyucularımıza; fizibilite ve rantabi-
lite hesaplarını hazırlarken bu hazırlık ta-
rihi ve yılı itibarıyla (Tablo No: 2.01) bu-
lunacak kıymetleri; 1970 yılı geçerli Altın 
Fiatlarına göre göstereceği artış % si ka-
dar arttırmak suretiyle günün şartlarına 
uygun Personel Gideri (TL/Gün) olarak ta-
yin ve tespit etmelerini tavsiye ediyoruz. 

Yakıt Masrafları: 

Tesiste kullanılacak yakıt cinsine ve 
kuruluş yerinde veya bölgesinde fiatınâ 
göre yakıt masrafları değişeceğinden (Tab-
lo No: 2.02) Tesis Kapasitesi (azamî) Ton/ 
Gün değerine göre Yakıt Tüketimi Kg/Ton 
(ham madde) olarak vermektedir. 

Kuruluşu öngörülen tesisin Fabrika ve-
ya Ünite tipinden hangisi seçilmiş ise ya-
kıt tüketimi (Tablo No: 2.02) ayrı ayrı eğ-
rileri ile tayin ve tespit edilmektedir. 

Tesisin tipi yanısıra Donatımiı veya 
Donatımsız olduğuna göre de aynı (Tablo 
No: 2.02) Yakıt Tüketimini Kg/Ton (ham 
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madde) olarak ayrı ayrı görebilmek imkân 
dahilindedir. 

Örneğin ünite tipinde ve Tesis Kapasi-
tesi 20 Ton/Gün olan bir kuruluş Donatım-
lı olduğu takdirde 70 Kg/Ton (ham madde) 
bulunan Yakıt Tüketimi aynı kuruluş Dona-
tmışız olduğu takdirde 40 Kg/Ton (ham 
madde) olduğu (Tablo No: 2.02) görülmek-
tedir. 

Şayet kuruluş bölgesinde (Fuel—Oil) 
kara mazot yakıt olarak düşünülüyorsa ve 
fiatı 80 Krş/Kg ise görüleceği gibi tesiste 
işlenecek beher ton balık ham maddesi 
başına tesis Donatımlı olduğu takdirde 
80X70 = 56— TL/Ton sı Donatımsız oldu-
ğu takdirde 80x40 = 32.— TL/Ton sı gere-

kecektir. Aynı örneğe ait bu uygulama için 
Yakıt Masrafını TL/Gün olarak hesaplamak 
gerekirse Tesis Kapasitesi 20 Ton/Gün ol-
duğundan 

Donatımlı: 56 .—x20= 1120.—TL/Gün 
Donatımsız: 3 2 — X 2 0 = 640.— TL/Gün 

olarak kolaylıkla hesaplanabilmektedir. 
(Tablo No: 2.02) Kara Mazot (Fuel — 

Oil) için düzenlenmiştir. Aynı hesaplama-
ları diğer yakıtların tercihli ve bunlardan 
birinin tesiste kullanılması halinde Isısal 
Değeri Kcal/Kg olarak Kara Mazot (Fuel— 
Oil) Isısal Değeri'ne kıyasen (Tablo No: 
2.02) den bulunacak Yakıt Tüketimi kıyme-
ti düzeltilmelidir. 

13 



Madenî Yağlama Yağı Masrafları: 

(Tablo No: 2.03} tesiste işlenecek Ton 
(ham madde] başına sarfedilen Madenî 
Yağlama Yağını Tesis Kapasitesi (Ton/Gün) 
kıymetine göre göstermektedir. 

Örneğin 10 Ton/Gün Tesis Kapasitesi 
bulunan bir tesisin Yağ Tüketiminin 0.4 
Kg/Ton (ham madde) olduğunu (Tablo No: 
2.03) gösterdiğine göre 

0.4X10 = 4 Kg/Gün 
olduğu ve Madenî Yağlama Yağı bedeli 
5 — TL./Kg. bulunduğu takdirde 

4 x 5 — = 2 0 — TL/Gün olarak 
Madenî Yağlama Yağı Masrafları tayin ve 
tespit edilmiş olacaktır. 

Elektrik Enerjisi Masrafları: 
Elektirk Tüketimi'ni Kwh/Ton (ham 

madde) olarak kuruluşu öngörülecek Tesis 
Kapasitesi (Ton/Gün) ne göre (Tablo No: 
2.04) vermektedir. 

Örneğin Donatımlı Fabrika tipi bir Ba-
lık Yağı—Unu Fabrikası'nın tesis kapasite-
si 100 Ton/Gün olduğu takdirde aynı tesi-
sin Elektrik Tüketimi (Tablo No: 2.04) 40 
Kwh/Ton (ham madde) olmaktadır. 

Elektrik Enerjisi bedeli 50 Krş/Kwh 
olduğu kabul edildiği takdirde Elektrik 

Enerjisi Masrafları'nın 
40X100X0.50 = 2000.— TL/Gün 

olabileceği böylece kolaylıkla hesaplanabil-
mektedir. 

Su Masrafları: 

Tablo No: 2.05) Su Tüketimini Ton (su) 
/Ton (Balık ham madde) olarak tesis kapa-
sitesi (Ton/Gün) ni göstermektedir. Ran-
tabilite hesapları ön hazırlığında öncelikle 
gerçek değerlerini öğrenmek veya ayrıca 
hesaplamak zorunludur. 

Ayrıca hesaplamak zorunludur demek-
le anlaşılması gereken hususu şayet tesi-
sin örneğin su ve elektrik enerjisini dı-
şardan tedarik ve temin etmesi yerine yar-
dımcı daire veya teçhizatla kendi üretimi 
yolu projede öngörüldüğü takdirde su ve 
elektrik birim maloluşları projenin ayrıca 
ihtiva etmesi gereken yardımcı kuruluşları-

na göre hesaplamak zorunluluğu teşkil et-
mektedir. 

Ülkemizde de yer yer bölge değişmek-
le beraber 1970 yılı piyasasına göre örne-
ğin 

Elektrik Enerjisi 0.67 TL/Kvvh 
Su 1.00 TL/Ton 
Madenî Yağlama Yağı 8.00 TL/Kg 
Yakıt (Kara Mazot) 0.60 Krş/Kg 

bulunmaktadır. 
Okuyucularımız hiç şüphe yok ki bu 

değerlerin gerçek sayılarını kendi kuruluş 
örneğin Tesis Kapasitesi 50 Ton/Gün olan 
bir kuruulş için (Tablo No: 2.05) Su Tüketi-
mi 2.0 Ton (su)/Ton (Ham madde) olduğu 
görüldüğünden Su Masrafı olarak bu tesi-
sin, tesise tedarik ve temin edilen su bi-
rim bedeli 1.50TL/Ton olduğu takdirde 

2.0X50X1.50 = 150 TL/Gün 
gerektiği kendiliğinden ve kolaylıkla he-
saplanmaktadır. 

Yukarıdan beri izah edilegelen açıkla-
ma ile hangi tip Balık Yağı—Unu Fabrikası 
olursa olsun İşletme Masrafları hesabı bu 
yoldan yapılabilmektedir. 

Ancak verileri metodun aynen her ör-
neğe uygulanabileceği açıkça ortada ol-
makla beraber bilinmesi gereken veya de-
ğişecek hususu kuruluş bölgesinde 

Elektrik enerjisi TL/Kvvh 
Su TL/Ton 
Yakıt Krş/Ton 
Madenî Yağlama Yağı Krş/Ton 

birim bedellerinin daha fizibi l i te hesapları-
nın başlangıcında bölge ve yerleri, proje-
leri için kendileri bulacaklardır. Yalnız ku-
ruluş bölgelerine göre değil, bunun yanısı-
ra günün değişen piyasa şartlarına uygun 
olarak da yeniden düzenlenen kıymetlerini 
hesaplarına esas olacaklardır. 

Buraya kadar Direk İşletme Masrafları 
genişliğine tartışılmış bulunmaktadır. Şim-
di ise Endirek İşletme Masrafları'nı kısaca 
tetkik edelim. 

Bir Balıkyağı—Unu Fabrikasında Un ve 
Yağ üretimi ambalâjlanmış veya dökme ola-
rak satışa arzedilir. 
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Dökme o la rak yapılacak satışlarda ne 
Un ve ne de Yağ ¡ Ç j n herhangi bir üretim 
sonu masrafı yapı lmamakta Yağ Fabrika 
ana yağ tankından alıcı tarafından tedarik 
ve temin edilen tanker veya varillere ölçü-
süne göre ver i l i r . 

Un ise aynı şeki lde alıcı tarafından 
sağlanacak vası ta ve ambalaj malzemesi 
ile fabrikadan dökme olarak alınmakta fab-
rika işletmesince herhangi bir ambalâj 
masrafı üretim sonu, yukarıda verilen yağ 
örneğinde de o lduğu gibi yapılmayacaktır, 

Ancak endüstr ide ve ticarî alanda üre-

tilen yağ varil ve un ise torba veya çuval-
lara ambalâjlanmış olduğu halde satışa 
fabrika teslimi olarak çıkarılması yaygın 
bir uygulama şekli olduğundan yapılan fi-
zibilite ve rantabilite hesaplarında Endirekt 
İşletme Masrafları bölümünü ambalâj gi-
derleri teşkil etmektedir. 

Rantabilite Hesapları Tablolarında ve-
rilmiş değişik örneklerde Endirekt İşletme 
Masrafları hesabı bulunduğundan burada 
ayrıca bu bölüm uygulamaya ait örnek ve-
rilmemiştir. 

1972 YILINDA 

TÜRK TİCARET 
H BANKASI 

y 
EBK. — 1972 — 35 
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ET ve BALIK KURUMU 
Mamulleri 

/ 

EVİNİZDE 
YOLCULUKTA 

PİKNİKLERDE 

Güvenerek yiyeceğiniz nefis ve 

hazırlanması kolay ŞARKÜTERİ çeşitleridir 

ET ve BALIK SUCUKLARINI 

KURUMU'nun 
S O S İ S L E R İ N İ 

KURUMU'nun SALAMLARINI 

ve " 

KONSERVE ETLERİNİ bir defa tecrübe 
etmeniz menfaatinizi sağlar 

EBK. — 1972 — 36 



Türkiye Körfezleri Plankton 
V e r i m l i l i ğ i 

Bodrum körfezinin Türkiyede, balıkçılık bakı-
mından önemli bir yeri olmasına rağmen, plankton 
organizmalarının körfez içindeki yayılışı ve miktar-
ları itibariyle Edremit körfezininkine çok benzemek-
tedir. (Edremit körfezi kısım I de yayınlanmış-
tır.) Bıı benzerliğe sebep her iki körfezin aynı de-
nizde bulunması ve aynı hidrogıafik özelliklere sa-
hip olmasındandır. 

Aynı denizde bulunan ve aynı özelliklere sahip 
olan iki körfezde, yapılan çalışmalar sonucunda, az 
da olsa bir takım biyolojik farkların olduğu nıüşa-
hade edilmiştir. Bodrum körfezinin onbir istasyo-
nundan horizontal ve vertikal olarak alınan plank-
ton numunelerinin volimetrik analizleri neticesinde 
metre küpteki ortalama plankton miktarı 0,1 cc, 
bulunmuştur. Bulunan bu değer Edremit körfezi-
nin ortalama değerinden (0,33cc) üç defa daha 
azdır. Bu farkın meydana gelmesine sebep, körfezin 
lokal özelliklerinden dolayı planktonik organizma-
ların miktarlarında görülen azalmadır. Buna rağmen 
körfez içerisindeki phyto - ve zoo-plankton gurup-
larının müştereken yayılışlarında homojenlik görül-
mektedir. (Harita T) 

Toplanan plankton materyellerinin kantitatif ve 
kalitatif analizleri neticesinde Bodrum körfezinin 
plankton faunası, phyto- ve zoo-plankton gurupları 
halinde ve her gurupta da türe kadar tayin edile-
rek çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonu-
cunda her iki plankton gurubunun türlerinde azal-
malar mlişahade edilmiştir. Buna rağmen phytop-
lankton gurubunda Dinoflagellatlar, zooplankton gu-
rubunda da Copepod organizmaları dominant durum-
larını devam ettirmektedirler. Bu durıımıı ekde ve-
rilen tür listesinde görmek mümkündür. Grafik I 
de zooplankton organizmalarının yüzde olarak ya-
yılışları gösterilmiştir. Bu grafikde de görüldüğü 
gibi zooplankton gurupları için de yüzde itibariyle 
en fazla olan gurup Copepodlardır. (%50). Durum 
esasda aynı olmasına rağmen, dominant olan her 
iki gurubun türlerinde Edremit körfezine nazaran 
azalmalar görülmüştür. Bunun yanında bu körfezde 
türlerine oldukça bol miktarda rastlanan Foıamini-
fera ile Radiolaria guruplarında fazlalaşma olduğu 
miişahade edilmiştir. 

Netice olarak denizlerin birer parçası olan 
körfezlerin sınırlayıcı özelliklerinden dolayı, plank-
ton organizmaların miktarlarında, özelliğin karakte-
rine göre azalma veya çoğalma olacağı kanısında-
yım. 

Nurettin C.ÖKALP 
Biyolog 

Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü 

Bodrum Körfezinde Bulunan Plankton Türleri 

A — Phytoplankton Türleri 
D1NOFLAGELLATLAR 

Ce rat i ıı m inflatıım KOF. JORG 
» longirostrıım GOURR. 

falcatuni KOFOID 
»> fusus (EHR.) DUJ. 
» hexacanthum GOUR. 

massiliense (GOUR.) JORG. 
» macroseros (EHR.) CLEVE 
» contrarium (GOUR.) SCHILLER 
» bııceros ZACC. 

Ornfiksl PodrUT. kttrfe*lnHe zooplanktonun * dağı l ı ş ı 

yftfl Siphoiorhnrn p g j Sarlttrx STI. 

,'**<! C1 ndocern j \ p p e n d l c u T . e r . 

•. 'J Copepod EBH decapod larvası 

Echinld larvası [ Gastropod . 
1 arvası-Pteronod 

K-^J M^er Orpani^nalnr 

» karsteni PAVILL. 
» trichoceros (EHR.) KOF. 

Pyrocystis pseudonoctiluca ( ) THOMPSON 
DTATOMEA 

Ehizosolenia alata BRIGH 
» • castracania PER. 
» sp. 

Thalassiothhrix frauenfeldii GRUN. 
Nitzschia longissima RALES. 
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B — Zooplankton Türleri 
FORAMINIFERA 

Globigcrinoides conglobata BRADY 
Globigerinella aequilateralis BRADY 

RADIOLARIA 
Stylodictya multispina HAECK. 
Stylochlamydium asteriscus HAECK. 
Cladococcus cervicornis HAECK. 
Coel odendrum gracillimum HAECK. 

HYDROMEDUS 
Aglaure hemistoma PER. ve LES. 

SIPHONOPHORA 
Eudoxoides spiralis D1GELOW 
Abylopsis sp. 

POLYCHAETA 
Tomopteris sp. 
Polychaeta larvasi 

D1ATOMEA 
Rhizosolenia alata BRICH 

» Castracania PER. 
» Sp. 

Thalassiothrix Fraun Feldii GRUN. 
Nitzsebin Longissima RALFS. 

OSTRACODA 1 
Conchoecia sp. 

CLADOCERA 
Evadne spinifera KRAMER 

» nordninnni LOBEN 
COPEPODA 

Calantis sp. 
Eucalanus sp. 
Mecynocera Clausi THOMPSON 

Temora stylifera DANA 
Centropages typicus KROYER 

» violaceus CLAUS 
Lucicutia ovalis WOLPENDEN 
Heterorhabdus sp. 
Haloptilus longicornis CLAUS 
Ponte'Ia mediterranea CLAUS (Lar 
Oithona helgolandica CLAUS 

» plumifeia BA1RD 
Clytemnestra sp. 
Corycaeus sp. 
Copilia qu.xdrata DANA 

AMPHIPODA 
Hyperia sp. 

DECAPODA 
Decapod larvasi 

CIRRIPEDIA 
Cirripedia larvasi 

GASTROPODA 
Gastropod larvasi 

ECHINOIDAE 
Echinid larvasi 

CHETOGNATHA 
Sagitla sp. 

APPENDICUI.ER 
Oikopleura sp. 
Fritillaria sp. 

THALLACEA 
Doliolum sp. 
Sal pa sp. 
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Katılma müzakerelerinde balıkçılık sektörü 
ile ilgili olarak Norveç'in tiitumu ve 
Türkiye bakımından düşündürdükleri 

1. Hatırlanacağı üzere, yeni aday ülkelerin 
(İngiltere, Danimarka, İrlanda ve Norveç) Top-
luluğa katılma müzakerelerinde en çetin ve uzun 
taıtımalara konu olan meselelerden biri de balık-
çılık sektörü olmuştur. Bu güçlük, bilhassa Nor-
veç'in kendi sahillerinde avlanma hakkının yalnız 
kendi balıkçılarına mahfuz tutulmasını ve bu hak-
kın, Geçiş Döneminin bitiminden sonra da ' garan-
ti edilmesini ısrarla talep etmesinden ileri gelmiş-
tir. Öyle ki, bu mesele Delegasyonlar ve Bakanlar 
seviyesinde «Maraton» olarak adlandırılan müte-
addit toplantılara konu teşkil etmiştir. Hatta, bir 
ara Norveç Başbakanı' Altı 'larm merkezlerini ziya-
ret ederek, meseleyi Hükümet Başkalnları seviye-
sinde tartışmış, ülkesi için balıkçılık sektöründe is-
tisnai bir rejim uygulanmasını temine çalışmıştır. 

2. Acaba, Katılma Müzakerelerinde, balıkçı-
lık sektörünün bu derece çetin ve uzun tartışmala-
ra konu teşkil etmesinin sebepleri nelerdir? Bu so-
runun cevaplandırılmasına geçmeden önce, Toplu-
luğun Ortak Balıkçılık Politikasına ve, ondan son-
ra da, balıkçılığın Norveç ekonomisindeki önemi-
ne değinilmesi gecikmektedir. Gerçekten, katılma 
müzakerelerinde taraflarca öne sürülen görüşler he-
men tamamen bu iki konu üzerinde toplanmıştır. 

3. Bilindiği üzere, Topluluk, balıkçılık sek-
töründe 1 Şubat 1971 tarihinden itibaren, biri fi-
yat ve pazarlamaya, diğeri de balıkçılığın bünye-
sine ilişkin olmak üzere, iki yönlü bir ortak politi-
ka uygulamaya koymuştur. 

4. Fiyat ve pazarlama politikası şimdilik 10 
balık türünü kapsamaktadır. Bu 10 balık, Topluluk 
toplam balık üretiminin % 60'ını ve balık ithala-
tının da % 80'ini teşkil etmektedir. Topluluğun Su 
Ürünleri -Yönetmeliğine göre, bu balıkların pazar-
lanmasında, balıkların tazelik, boy ve kalite bakım-
larından, muayyen normlara uyulması şart tutulmak-
tadır. Bundan başka, avlanan balıkların talebe göre 
piyasalara arzını temin ve bu suretle, hem fiyat 
istikrarım sağlamak ve hem de, üretici gelirlerini 
artırmak için, üreticilerin teşkilâtlanması öngörül-
mektedir. Bu maksatla, üye ülkeler, üretici kuru-
luşlarına malî yardımlarda bulunabileceklerdir. 

Fiyat politikasına gelince; bu politikanın baş-
lıca hareket noktasını «Yönelim Fiyatı» teşkil et-
mektedir. Yönetim fiyatı, son üç kampanya deva-

Hazırlayan : Dr. İsmail ŞENER 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde 
Türkiye Daimî Temsilciliği 

mınca, başlıca balıklarda Topluluğun temsilî ba-
lık piyasa ve limanlarında müşahade edilen fiyat-
ların ortalamasına eşittir. Bu fiyat, esas itibariyle, 
balıkların ilk satıjşında balıkçıların, eline geçmesi 
arzu edilen fiyattır, bir diğer deyimle, garanti bir 
fiyat değildir. Topluluk Konseyi, her kampanya ba-
şında, ortak piyasa düzenine tabi tutulan her balık 
türü için birer «Yönetim Fiyatı» tesbit ve ilân et-
mektedir. 

Topluluk Su Ürünleri Yönetmeliğine göre, 
üretici kuruluşları, ortak piyasa düzenine tabi her 
balık türü için birer «Geri Çekme Fiyatı» tesbit 
ederek, ortaklarının avladıkları balıkların bu fiyat-
ların altında satılmasını önlemektedirler. Üretici 
kuruluşları, geri çekme mekanizmasının finansma-
nı için, genellikle ortakların katılma paylarından 
teşekkül eden bir «Müdahale Fonu» kurmakla mü-
kelleftirler. Bu fona üye ülkelerde belirli şart ve 
nisbetler dahilinde yardımlarda bulunabilmektedir. 

«Müdahale Alımları şimdilik yalnız sardalya ve 
ançtivez balıkları için uygulanmaktadır. «Müdaha-
le Fiyatları», genellikle, yönelim fiyatlarının % 3 5 
•— % 45'i arasında tesbit edilmektedir. Eğer tem-
sili piyasalarda sardalya ve ançüvez fiyatları üg 
piyasa günü müdahale fiyatlarının altına düşerse, 
o azman Komisyon, piyasada «ciddi bir kriz» ha-
linin mevcudiyetine karar vermekte ve, o takdirde, 
müdahaleye memur kuruluş, piyasaya getirilecek 
balıkları müdahale fiyatı üzerinden satın almakta-
dır. 

«Özel Stoklama Yardımları»; diğer bazı ba-
lıkların fiyatları yönelim fiyatlarının ' % 85'inin 
altına düştüğünde, özel stoklama yardımları yapıl-
ması öngörülmüştür. Ayrıca, konserve sanayiine u-
cuz hammadde temin etmek ve, Topluluğun balık 
kaynakları ile ihtiyaç arasında yeterli bir denge 
kurmak gayesiyle, icabında, konserveye elverişli ba-
lıkların ithalinde ortak gümrük tarifesi (OGT) uy-
gulanmamaktadır. Aynı şekilde, ton banklarında 
Topluluk üreticilerine, gerektiğinde, tazminat öden-
mesi yoluna gidilmektedir. 
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Tthal Rejimi : Üçiincii Ülkelerin anormal fi-
yatlarla Topluluk balık arzından doğacak piyasa 
karışıklıklarını önlemek gayesiyle. Yönetmeliğe gö-
re, bazı balık türleri vc balık ürünleri için. biıer 
vReferans Fiyatı» ile birer de «Giriş Fiyatı» tes-
bit edilmekledir. F.ğer giriş fiyatı referans fiyatı-
nın allında ise, o zaman, ya ithalatın durdurulma-
sı; veya, ithalatın bazı balık türlerine ve bunların 
piyasaya arz şekline inhisar ettirilmesi; veyahut da, 
bazı balıklarda referans fiyatı ile giriş fiyatı ara-
sındaki farka eşit bir «fark giderici vergi» alınma-
sı yoluna gidilmektedir. Referans fiyatlarına uyu-
nul önceden garanti eden ülkelere, yukarıda açıkla-
nan, ithalatı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmamakta-
dır'. 

5. Balıkçılık Bünye Politikası : Topluluğun, 
bu konuda uyguladığı politikanın amacı; balıkçılı-
ğın dengeli ve ahenkli bir şekilde geliştirilmesini 
sağlamak ve, gerek denizlerde vc gerekse, it su-
larda biyolojik balık kaynaklarının rasyonel bir 
tamla isletilmesini kolaylaştırmaktır. 

fi. Toplpuhığun Su Ürünleri Yönetmeliğine 
göre, Liye ülkelerin balıkçıları birbirlerinin sahille-
rinde serbestçe avlanabileceklerdir. Bu maksatla, her 
üye Devlet, bu alanda uyguladığı, kanunî ve idarî 
tedbirleri ve yapılması düşünülen değişiklikleri di-
ğer üyelere bildirmekle mükellefiir. Yalnız, bazı 
balıkçılık (ipleri için; bazı bölgelerde avlanma hak-
kı o bölgelerde yerlemiş bulunan ve geçimleri esas 
itibariyle, kıyı balıkçılığına bağlı bulunan ülkelerin 
mahalli balıkçılarına bırakılmıştır. Ancak, bu av-
lanma hakkı en fazla iiç deniz mili genişlikte bir 
kuşak için azamî beş yıl süre ile sınırlandırılmış-
tır. Sözıi edilen balıkçılık tipleri ve bölgeleri, Ko-
misyonun teklifi üzerine, Konsey tarafından vasıflı 
çoğunlukla ka ra rlaş tı rı 1 m aktadır. 

Diğer taraftan, üye ülkelerin istifadesine açıl-
mış bulunan denizlerde, bazı balık kaynaklarının 
yoğun bir şekilde işletilmesi sonucunu doğuruyor-
sa, o zaman, bu kaynakların korunmasını tcmiıı 
için, Komisyonun teklifi üzerine, Konsey, gene va-
sıflı çoğunlukla, gerekli tedbirleri almak yetkisine 
sah'ip bulunmaktadır, Hıı tedbirler: özellikle, bazı 
balık türlerinin avlanmasının sınırlandırılması, av-
lanmanın yalnız muayyen devrelerde vc muayyen 
avlanma usul ve aletleri ile yapılmasına ilişkin ola-
caktır. 

Su ürünleri Yönetmeliğine göre, üye ülkeler, 
balıkçılık sektöründe yapı politikalarını birbirine 
koordine bir şekilde dü/enliyeceklerdir. liıı mak-
satla. üye Li 1 keleı her yıl balıkçılık bünyesi ile il-
gili alanlardaki sosyal vc ekonomik durumlarını 
ve almış oldukları tedbirleri komisyona bildirmek-
le mükelleftirler. Bu meyaııda : 

(1) Balıkçılık bölgelerinin şartları, balıkçılığın 
bölge kalkınmalarındaki rolü, 

(2) Balıkçılık bünye ve piyasa politikaları a-
rasındaki ilişkiler, 

(3) Bünye İslahı alanında yıl içinde alınmış 
tedbirler, , , 

(4 Balıkçılık alanında ilmî ve teknik araş-
tırma programları, yardıni| program ve 
projeleri, 

Komisyon, Liye ülkelerden aldığı bu bilgileri, 
koordinasyon yönünden değerlendirerek, bir rapor 
halinde her yıl Topluluk Parlamentosuna ve Kon-
seye sunmakla görevlidir. 

Yönetmeliğe göıc, iiye ülkeler, balıkçılık ala-
nında aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesini ko-
laylaştıracak faaliyet ve teşebbüslere malî yardım-
larda bulunabileceklerdir. 

(1) Balıkçılık filolarını ve diğer avlanma alet 
ve vasıtalarını teknik gelişmelere uygun 
bir seviyeye getirmek, 

(2) Yeni balık kaynaklarını araştırmak vc 
avlama usullerini iyileştirmek suretiyle, 
balıkçılıkta verimliliği artırmak, 

(3) Piyasa istekleri gözönünde tutularak, özel-
likle, üretici kuruluşlarının miiessiriyetini 
artırmak gayesiyle, soğuk hava depolan, 
balık konserve ve işleme tesisleri kurmak 
ve bu suretle, balık arzının talebe göre 
düzenlenmesini sağlamak, ve nihayet, 

(4) Geçimini balıkçılıktan temin eden halkın 
hayat seviyesini ve yaşama şartlarını tek-
nik ilerlemenin gidişine uygun olarak dü-
zeltmek. 

Balıkçılık bünye politikalarının ahenkleştirilıne-
s:ni geliştirmek için, üye ülkelerle Komisyon ara-
sında daha sıkı ve devamlı bir işbirliği öngörülmüş 
vc bu maksadı temin gayesiyle bir «Balıkçılık Ko-
mitesi» kurulmuştur. Üye ülkelerin temsilcilerinden 
teşekkül eden bu Komiteye Komisyonun temsilcisi 
başkanlık etmektedir. 

Katılma Müzakerelerinde Aday Ülkelerin Tu-
tumu : 

7. Müzakerelerde, yukarıda özetlenen ortak ba-
lıkçılık politikasının, fiyat, pazarlama ve üreticile-
rin teşkilatlanmasına ilişkin yönleri hakkında, aday 
ülkelerin herhangi bir itirazları olmamıştır. Diğer 
bir deyimle, aday ülkeler bu politikalara aynen uyu-
mu kabul etmişlerdir. Fakat, halıcılığın yapısı ile 
ilgili ortak politikaya aynen uymaya yanaşmamış-
lardır. Bu itibarla, müzakereler hemen tamamen ba-
lıkçılık bünye politikası ve bu politikanın da, bil-
hassa, üye ülkelerin sahillerinde diğer üyeler ba-
lıkçılarının serbestçe avlanmalarına ilişkin hükmü 
üzerinde cereyan etmiştir. 

8. Aday ülkeler, su ürünleri bünyesine ilişkin 
ortak politikanın Topluluğun, bu ürünlerde «net it-
halatçı» durumda bulunduğu nazara alınarak tes-
bit etmiş olduğunu (1); hıılbııki, aday ülkelerin, 
bilhassa Norveç'in, katılması ile genişleyecek Top-
luluğun (Onlar Topluluğunun) bu sektörde «net 
ihracatçı» bir duruma kavuşacağını; bu itibarla, ba-
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Iıkçılık bünye politikasının bu duruma göre yeni-
den düzenlenmesi gerektiğini ö|ne sürmüşlerdir. 
Gerçekten, yalnız başına Norveç, Topluluğu top-
lam balık üretiminden daha fazla üretim yapmak-
tadır. (Ek Tablo l 'e bakınız.) 

9. Müzakerelerde Topluluk, aday ülkelerin 
bu görüşüne uyarak, balıkçılık bünye politikasında 
değişiklik yapılmasını ve yeni kurulacak düzenin, 
bütün üyeler için sağlayacağı avantajlarda, tatmin-
kâr bir denge getirmesi gerektiğini kabul etmiş-
tir. Ancak, tarafları tatmin edici bir anlaşma for-
mülü bulmak, çok çetin ve uzun fartışmalardan 
sonra mümkün olabilmiştir. 

10. Topluluk Komisyonu, önce beş yıllık bir 
geçiş dönemi teklif etmişti. Bu teklife göre; beş yıl-
lık geçiş döneminde 6 millik bir sahil kuşağı için-
de avlanma hakkı yalnız her üye ülkenin kendi 
balıkçılarına mahfuz tutulacak, bir diğer deyimle, 
bu dönem içinde üyeler diğer üye ülkelerin kıyı-
larında avlanamıyacak; Genişlemiş Topluluk Kon-
seyi isterse, bu beş yıllık dönemi daha beş yıl uza-
tabilecekti. Ancak, Norveç Delegasyonu, balıkçılı-
ğın kendi ekonomik, sosyal ve politik hayatında 
çok önemli bir rol oynadığına; diğer üye ülkeler 
balıkçılarına Norveç sahillerinde eşit avlanma hak-
kı tanınması halinde, bunun memleketleri içinde 
büyük krizler yaratacağını, bilhassa, Rusyanın ya-
kın bölgeler balıkçılarının bu sahaları boşaltarak 
güneydeki sanayi ve ziraat bölgelerine göç etmek 
zorunda kalacaklarını; bu bölgelerde esasen nüfu-
sun pek kalabalık olduğunu ve yeni istihdam im-
kânları yaratmanın da, bilhassa tarım sektöründe, 
mümkün olmadığını; bu itibarla, Norveç sahille-
rinde, geçiş dönemi sonunda da, diğer ülkelerin 
balıkçılarına serbest avlanma hakkı tanınması hük-
münü asla kabul edemiyeceğini bildirmiştir. 

11. Bu konu üzerinde pek uzun müzakereler-
den sonra, Topluluk, ilk teklifinde bazı değişik-
likler yapmıştır. Buna göre yeni teklifte: 

(1) Geçiş dönemi beş yıllık iki etap yerine 
10 yıllık tek bir devre haline getirilmek-
te, 

(2) Bu 10 yıllık geçiş döneminde, 6 millik 
bir sahil kuşağı içinde, avlanma hakkı heı 
üye ülkenin kendi balıkçılarına mahfuz 
tutulmakta, 

(3) Yalnız, geçimleri tamamen balıkçılığa bağ-
lı bazı bölgeler için avlanma hakkı, istis-
nai olarak, 10 yıllık geçiş döneminde 12 
mile çıkarılmaktadır. 12 millik istisnai 
rejimden faydalanacak bölgeler, her üye 
içiıı ayrı ayrı tesbit edilerek Anlaşmada 
belirtilmiştir. 

(1) AET balık üretimi, dış ticaret, üretim t c 
kendine yeterlilik dereceleri, Ek Tablo 4 de özet-
lenmiştir, bakınız, 

(4) Bu teklife göre, 31 Aralık 1982 tarihin-
den evvel, Komisyon, Anlaşmada yer a-
lan istisnai bölgelerin sosyal ve ekonomik 
durumlarına dair Konseye bir rapor suna-
rak, istisnai rejimin devam edip etmeye-
ceğine karar verilecektir. 

12. Topluluğun bu teklifi, Norveç hariç, di-, 
ger üç aday ülke tarafından kabul olunmuştur. 
Fakat, Norveç, Lindesnes'den başlıyarak, Rus hu-
duduna kadar uzanan bütün sahillerinde, 12 millik 
bir kuşak içinde, avlanma hakkının yalnız kendi 
balıkçılarına münhasır tutulmasını ve bu hakkın ge-
çiş dönemi ile sınırlandırılmamasmı, bir diğer de-
yimle, geçiş döneminin bitiminden sonra da bu 
hakkın kendi balıkçılarına mahfuz tutulacağının 
Anlaşma ile garanti edilmesinde ısrar etmiştir. Uzun 
müzakerelerden sonra, neticede, Norveç'i kısmen 
tatmin eden bir formül üzerinde anlaşmaya varıla-
bilmiştir. Bu formüle göre, Anlaşmaya bir proto-
kol eklenerek, bu protokolde, balıkçılığın, Nor-
veç'in sosyal, politik ve ekonomik hayatındaki öne-
mi belirtilerek, istisnai rejimin 31 Aralık 1982 tari. 
hinden sonra da devamı meselesinin öncelikle in-
celeneceği açıklanmıştır. Bundan başka, 12 millik 
istisnai rejimden faydalanacak bölgenin Lindesnes-
den değil, fakat Stavanger'den başlaması da Norveç 
tarafından kabul olunmuştur. Bu suretle, Norveç 
güney sahillerinin yalnız 200 Km. lik kısmı 6 mil-
lik rejime tabi tutulmakta, geri kalan bütün batı 
sahilleri 12 millik istisnai rejimden faydalanmak-
tadır. 

13. Acaba, Norveç'in, balıkçılık sektöründe 
bu derece büyük bir hassasiyetle durmasının 
sebepleri nelerdir? 
Bu sorunun cevaplandırılabilmesi için, balıkçı-

lığın Norveç ekonomisindeki önemine kısaca değinil-
mesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere, Norveç 324 bin kilometre kare 
araziye sahip bir ülkedir. Ancak, bu arazinin sade-
ce %3,2'si (takriben 1 milyon hektarı) ziraate el-
verişli bulunmaktadır. Ayrıca 7 milyon hektar ara-
zi (toplam araiznin %21.7si) ormanlarla kaplıdır. 
Geri kalan % 75 kadar arazi, dağlar, glasyeler, boş 
adalar, göl ve nehirlerden müteşekkildir. 

Norveç'in air.aate elverişli toprakları, hemen 
tamamen, güney batı, Oslo ve Tıondheim fiyoru 
etrafında toplanmıştır. Ziraat arazisinin % 15 inde 
muhtelif tarla ve bahçe ürünleri üretilmekte, geri 
kalan % 85'i daimi çayır ve mer'alkr teşkil etmek-
tedir. 

1969 yılı itibariyle Norveç tarımsal üretimde 
ancak %39.2 kendine yeter bir durumda bulun-
maktadır. Kendine yeterlik derecesi bitkisel ürün-
lerde % 16, hayvansal ürünlerde ise (balıklar ha-
riç) % 98 kadardır. 

Diğer taraftan, Norveç in nüfusu, 1969 yılında 
3.9 milyona ulaşmıştır. Buna göre, kilometrekareye 
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12 kişi isabet etmektedir. (Bir mukayese için: Top-
luluğun nüfus kesafeti 1633, Türkiye'nin ise 46'dır.) 
Ancak, hemen söyliyelim ki, bu rakama bakarak, 
Norveç lehine bir netice çıkarmaya çalışmamalı-
dır. Zira, az değinildiği üzere, iklim ve topoğ-
rafik şartlar bu ülkede ancak bir milyon hektar 
arazide ziraat yapılmasına imkân vermektedir. 

Norveç nüfusunu» 1.490.000 'iııi aktif nüfus 
tu kil etmektedir. Aktif nüfusun 217.000 i, yani 
% 14.5'i. tarım sektöründe r / r 36.4'ü sanayide, 
'/c 47.9'u hizmetler sektöründe çalışmaktadır, is-
tatistiklerde 16.000 işsiz görünmektedir. Tarımsal 
aktif nüfusun % 22.4' yaııi 47.779 kişi balıkçılık 
yapmaktadır. Balıkçılık nüfusun takriben yarısı sırf 
balıkçılıktan geçimini sağlamaktadır. Diğer yarısı da 
kısmen balıkçılık ve kısmen de çiftçilik yapmak-
tadır. Yalnız, bu noktada hemen söyliyelim ki, sa-
dcce 47.779 balıkçı sayısına bakarak, Norveç balık-
çılığı hakkında bir değerlendirme yapmak doğru 
değildir, Gerçekten, Norveç'de avlanan balıkların 
pazarlaıımast (soğutma, dondurma, tuzlama, kurut-
ma, konserve, balık yağı ve balık unu imali, muha-
faza ve satış) işleri ile uğraşan daha onbinlerce in-
san bulunmaktadır. Ayrıca, gene bu sektörle ilgi-
li olarak, balıkçı gerilileri ve diğer balık avlama 
alet ve vasıtaları imal eden ve satan binlerce mü-
essese vardır. Bundan başka, balıkçılık konusunda 
eğitim, araştırma, idare ve kontrol alanlarında va-
zife gören birçok resmî kuruluşlar bulunmaktadır. 
Bütün bu faaliyetlerde çalışanlar da nazara alındı-
ğında, balıkçılığın sadece 47.779 kişiye geçim im-
kânı sağlayan bir sektör değil, fakat, bunun çok öte-
sinde, ülkenin ekonomik, sosyal ve politik bayatın-
da geniş tesirleri bulunan bir üretim dalı olduğu 
kolayca anlaşılır. 

Tabiî şartlar bakımından, Norveç, dünyanın ba-
lıkçılığa en elverişli ülkelerinden birisi sayılmakta-
dır. Gerçekten, 57.6 - 71.1 şimal arz dereceleri a-
rasında uzanan bu ülke 2650 kilometre bir sahile 
sahip bulunmaktadır. Eğer yalnız kıyıların uzunlu-
ğu hesaba katılırsa, o zaman, Norveç'in toplam 
sahil uzunluğu 28.000 kilometreyi bulduğu görülür. 
Bütün bu sahiller yaz ve kış golfistrim'in tesiri 
altında olup hiçbir mevsim buz tutmamaktadır. Ay-
rıca, Norveç sahilleri deniz flora ve faunası bakım-
larından da balıklar için dünyanın en elverişli bes-
lenme ve çoğalma alanlarından birisi sayılmakta-
dır. 

l i . Diğer taraftan, 196'8 yılı istatistiklerine 
göre, Norveç'de toplam hacmi 384.000 ton olan 
36.40ü balıkçı motor ve gemisi bulunmaktadır. 
Bunların 32.800'ünü 12.2 metreden küçük tekneler 
(motorlu) tenkil etmektedir. İkinci Dünya Harbin-
den soııra Norveç'de açık denizlerde avlama yapan 
gemilerin sayısında süratli bir artış olmuştur. İs-
tatistiklere göre, halen bu gibi gemilerin sayısı 
700'e ve toplam hacimleri de 188.000 tona var-

mıştır. Biına 'göre, ' büyük ualrkçı gemiler, sayı iti-
bariyle, toplam balıkçı filosunun % 1.8'ini ve fa-
kat, hacim itibariyle, %41 ' in i teşkil etmektedir. 

15. Norveç'de avlanan balıkları işlemek için 
(soğulma, dondurma, konserve, balık yağı, balık u-
mı, vesaire) 2422 tesis bulunmaktadır. Son yıllar-
larda Norveç balıkçılığında görülen önemli bir ge-
lişme de, balık dondurma tesislerinde sür'atli bir 
aı tîş, : bıına" mukabil, balık tuzlama ve kurutma te-
sislerinde devamlı bir azalma olmasıdır. 

16. Norveç'de 1970 yılında avlanan balık 
miktarı 2.7 müyon tonu bulmuştur. Balık üretimi 
1967 yılında 3 milyon tona kadar yükselmiş, 1969 
yılında da 2.2 milyon tona düşmüştür. 

17. 1970 yılı üretimine göre, balıkların ilk 
satışından balıkçıların eline geçen para 1.403 mil-
yon N. Kr, veya takriben 200 milyon dolardır. 

Balık üretiminde Ndrveç Avrupa'da birinci, 
dünyada ise beşinci sırada gelmektedir. 

18. Norveç balıkçıları 11 federasyon halinde 
teşkilâtlanmışlardır. Bu federasyonlar dıı balıkçılar 
birliğini kurmuşlardır. Balıkçıların her türlü teknik, 
sosyal, ekonomik ve politik meseleleri ile bu kuru-
luşlar meşgul olmaktadır. Ayııı şekilde, balıkçı ge-
miler sahipleri, balık ve balık ürünleri ihracatçıları 
ve balık işleyen teşekküller de ayrı federasyonlar 
İmlimle örgütlenmişlerdir. Norveç'de taze olarak tü-
ketime ıırzolunaıı l> ılıklar 13 kooperatif kanalile 
pazarlanmaktadır. Bu kooperatifler dışında hiçbir 
kimse vcytı kuruluş balık papzarlıyamamüktadır. 

19. Balıkçılığın memleket ekonomisinde, sos-
yal ve politik hayatında oynadığı büyük rol dolayı-
siyle, Norveç'de bir Balıkçılık İşleri Bakanlığı ku-
rulmuştur. Bu Bakanlığa bağlı muhtelif araştırma 
enstitüleri ve istasyonları ile idarî vc kontrol or-
ganları bulunmaktadır. Bundan başka, balıkçılık n-
Ianında eğitim yapan beş balıkçılık koleji, bir balık 
konservecilik okulu, bir balık dondurma ve muha-
faza mühendislik okulu ve İktisat Fakültesine bağlı 
bir Balıkçılık Ekonomisi Departmanı vardır. Ayrı-
ca, denizlerde avlama şartlarını bildiren beş sabit 
ve iki seyyar rasat istasyonu devamlı faaliyet ha-
lindedir.' Bu istasyonlar tarafından toplanan bilgi-
ler radyo, televizyon ve diğer basın vasıtaları ile 
muntazam balıkçılara duyurulmaktadır. Keza, av-
lanmaya çıkan balıkçılara yardım için seyyar yar-
dım ve hastane gemileri avlama sahalarında daimî 
spyir halindedir. Bunun gibi, herhangi bir tehlike 
anında kurtarma gemileri, muhtelif merkezlerde 
harekete hazır beklemektedir. 

20. Avlanan Balıkların Değerlendirilmesi: 
Yukarıda; 1969 ve 1970 yıllarında Norveç'de 

avlanan balık miktarlarının, sırasiyle, 2.2 ve 2.7 
milyon toıı olduğu belirtilmişti. Bu balıkların, kul-
lanılış şekillerine göre dağılışı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir, 
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Tablo 1. Norveç'de Avlanan Balıkların Kul-
lanış Şekillerine Göre Dağılışı, 1969 ve 1970 

(Miktarlar 1000 ton olarak) 

1969 1970 
Miktar % Miktar % 

Taze olarak kullanılan 86 3.9 94 3.5 
Dondurulan 262 11.9 300 11.1 
Kurutulan 84 3.8 33 2.0 
Tuzlanan 131 5.9 176 6.5 
Konserve edilen 34 1.6 29 1.1 
Balık unu ve balık yağı 
sanayiinde kullanılan 1.600 72.5 2.032 75.4 
Olta yemi, vesair 9 9.4 11 0.4 
T O P L A M 2.206 100.0 2.694 100.0 

KAYNAK : Review of Fisherias, OECD - Paris 
1970, S. 152 

Bu tablonun tetkikinden kolayca görüleceği 
gibi, Norveç'de avlanan balıkların takriben dörtte 
üçü balık unu ve balık yağı sanayiinde kullanıl-
mıştır. 

21. Norveç'in Balık ve Balık Ürünleri İhra-
catı: 

Aşağıdaki tablo, 1969 ve 1970 yıllarında Nor-
veç'in balık ve balık ürünleri ihracat miktar ve de-
ğerlerini göstermektedir. 

Tablo 2. Norveç'in Balık ve Balık Ürünleri ih-
racatı, 1969 ve 1970 . 

(Miktarlar 1000 ton, Değer Milyon N. Kr.) 

1969 Yılı 1970 Yılı 
Miktar Değer Miktar Değer 

Taze balıklar 27 66 43 72 

Dondurulmuş 274 464 258 539 

İşlenmiş (tuzlu, kurutul-
muş, tütsülenmiş) M 367 97 442 
Konserveler 34 211 38 266 

Balık unu 286 356 231 348 

Balık yağı 120 10.1 45 65 
Diğer balık ürünleri 59 87 57 115 

T O P L A M 1.654 1.847 

KAYNAK : Review of Fisheries, OECD, Pa-
ris, 1970, S. 153 . 

Yukarıdaki tablodan kolayca görüleceği üze-
re, Norveç'in balık ve balık ürünleri ihracatı 1%9 
yılında 1.654 milyon N. Kr.'dan, 1970 yılında 
1,847 milyon N. Kr.'na (veya 236 milyon dolardan 
263 milyon dolara) yükselmiştir. Buna göre, Nor-
veç'in toplam ticari em tea ihracatı içinde balık ve 
balık ürünlerinin payı % 15*i bulmaktadır. Bu nis-
betin geçmiş yıllarda da hemen hemen aynı sevi-
yeyi muhafaza ettiği, Dış Ticaret İstatistiklerinde 
görülmektedir. 

22. Norveç'in Balık İthalatı : 
Norveç balıkçılıkta kendine yeter derecenin çok 

üstünde bir üretim yapmaktadır. Bununla beraber, 

ithalat herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadığı 
içiıı, her yıl, daha ziyade sanayide kııllamlmak ve 
bilahare işlenmiş olarak tekrar ihraç etmek üzere, 
bir miktar balık ithal edilmektedir. Bilfarz, 1969 
yılında bu maksatla yapılan balık ithalatı 46 mil-
yon N. Kr. 'nu bulmuştur. 

23. İstatistiklere göre, Norveç dünyada, Ja-
ponya'dan sonra en fazla balık tüketen ülke duru-
mundadır. Tüketim yılda, fert başına 40 kiloyu 
bulmaktadır. (Bir mukayese için; bu miktar Toplu-
lukta 12 Kg., Türkiye'de ise 3 - 4 Kg. kadardır.) 

Buraya kadar verilen izahattan kolayca anla-
şılacağı üzere, balıkçılık, Norveç'in ekonomik, sos-
yal ve politik hayatında oldukça önemli bir yer iş-
öal etmektedir. Toplpuluğa katılma müzakereleri-
nin, Norveç yönünden, çok çetin geçmesinin esas 
sebebi de bundan ileri gelmektedir. 

24. Balıkçılık Sektörüne İlişkin Anlaşmanın Türki-
ye - Genişlemiş Topluluk İlişkileri Bakımından 
Düşündürdükleri : 

Balıkçılık sektöründe Türkiye - Genişlemiş Top-
luluk ilişkilerinin, Türkiye yönünden, ileride doğu-
racağı muhtemel meselelerin izahına geçmeden ev-
vel, balıkçılığımızın bugünkü durumuna kısa bir 
gözatılması uygun görülmüştür. 

Bilindiği üzere, iiç taraftan denizlerle çevrili 
bulunmamız ve bir hayli akarsu ve göllere sahip 
olmamız dolayısiyle, ötedenberi, balıkçılıkta büyiik 
bir iiretim potansiyelimiz bulunduğundan sözedil-
mektedir. Ancak, hemen söyleyelim ki, balık üre-
timimiz bugüne kadar, bu iddiayı doğrulayacak bir 
gelişme göstermemiştir. Balıkçılığımızda^ bu du-
rum; avlama vasıtalarımızın iptidaî oluşu ve bu 
yüzden balık avcılığının hemen tamamen kıyı ba-
lıkçılığına münhasır kalması ile izah edilmektedir. 
Bu sektörde bir «hamle» yapılması gayesiyle, 1953 
yılında kurulan Et ve Balık Kurumu da, bugüne 
kadar kendisinden beklenen gayeleri gerçekleştire-
cek imkânlara kavuşturulamamıştır. Buna rağmen, 
balıkçılık konusunda resmî kuruluşlarımız el'an çok 
iyimser bir görüşe sahip bulunmaktadırlar. Nite-
kim. bu görüş kalkınma plan ve programlarımıza 
da aksettirilerek, ilk Beş Yıllık Planda, balık üre-
timimizde % ISO bir artış öngörülmüş, fakat, ger-
çekleşme ancak %40 kadar olmuştur. 

Aynı iyimser görüş, Geçici Protokolün 6 ncı 
maddesi çerçevesinde Topluluktan siirüm kolaylık-
ları temini için yapılan müzakerelerde de hakim 
olmuştur. Hatırlanacağı iizere, ¡bu müzakerelerde 
muhlelir deniz balıklarında. Topluluktan, toplam 
7 bin tonluk (1000 ton uskumru, 3500 ton ton 
balığı ve 2500 ton diğer deniz balıkları) indirimli 
kontenjan talep edilmişti. Fakat, Topluluk, Türki-
ye'ye toplam 2850 ton (300 ton uskumru, 1630 ton 
ton balığı ve 900 ton diğer deniz balıkları) için 
sürüm kolaylığı tanımıştı. 1967 yılından beri, Top-
luluğa yapılan ihracatta bu kontenjanlar, toplam 
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olarak, ancak % 21 - 25 nisbetinde gerçekleşti-
rilebilmiştir. 

25. Sıı Ürünleri Üretimimiz: 
İstatistiklere göre, sn ürünleri üretimimiz, yıl-

lar itibariyle aşağıdaki gelişmeleri göstermiştir : 
Tablo 3. Türkiye'nin Su Ürünleri Üretimi, 1960 -

1968 (Miktarlar ton olarak) 

Deniz balıkları Kabuklular ve Tatlı su 
Yumuşakçalar balıkları 

1960 80.421 1.856 7.149 
1961 74.439 1.659 6.207 
1962 51.407 1.353 7.735 
1963 122.264 1.120 7.043 
1964 111.037 3.578 7.092 
1965 126.995 2.312 6.382 
1966 108.228 6.687 7.797 
1967 193.915 6.084 6.377 
1968 127.606 2.544 7.814 

KAYNAK : D.l.E ve Ticaret Baanlığı yayın-
ları. 

Bu tablodan görüleceği Lizere, deniz balıkları 
üretimimiz 1960 - 1968 .devresinde 51.407 ton ile 
193.915 ton arasında değişmiştir. Aynı devrede tat-
lı su balıkları üretiminde fazla bir değişiklik olma-
mıştır. 

İstatistiklere göre, deniz balıklan üretimimizin 
% 75 - 80 'ini hamsi, torik, palamut, uskumru ve 
istavrit gibi «muhacir balıklar» teşkil etmektedir. 
Yalnız başına hamsi, toplam deniz balıkları üreti-
mimizin. yıllara göre, % 50 - 67'sini sağlamak-
tadır. Genel olarak, bu balıklar muhaceret halin-
de sahillerimize yaklaşırken veya boğazlardan ge-
çerken avlanmaktadır. 

Deniz balıkları üretimimizin, 1968 yılı itiba-
riyle, % 66.4.ü Karadeniz'de, % 22.5'i Boğazlaı 
ve Marmara Denizinde, % 4.3'ü Ege'de ve % 6.8'i 
de Akdeniz'de avlanmıştır. (1) 

26. Su Ürünleri İhracatımız : 
1961 - 1969 devresinde toplam su ürünleri ih-

racatımız en çok 1969 yılında 13.600 ton ile en 
az 1968 yılında 7.400 ton arasında değişmiştir. 
Bu ihracatın takriben % 30 kadarı Topluluk ülke-
lerine (bilhassa İtalya ve Fransa) yönelmiştir. 

27. Balık tüketimimize gelince; toplam üre-
timden ihracat ve sanayie ayrılan miktarlar çıka-
rıldığında, fert başına isabet eden yıllık balık tüke-
timi 3 - 4 kilo arasında değişmektedir. Fert başına 
balık tüketimi sahil bölgelerimizde yılda 5 - 6 ki-
loyu bulmakta, fakat, İç Anadoluya gidildikçe bu 
miktar bir kiloyu bile bulmamaktadır. 

Türkiye'de balık tüketiminin çok az olııunun, 
bizim bakımımızdan, ifade ettiği bir mana da, ii-

(1) Et ve Balık Kurumu Gn. Md. «Balık ve 
Balıkçılık» Dergisi, Nisan 1970 sayısı. 

retim artırıldığı ve, balık dondurma, soğutma, mu-
hafaza ve taze balık nakline mahsus imkân ve va-
sıtalar geliştirildiği takdirde, ne derece büyük bit 
tüketim potansiyelimizin bulunduğudur. 

28. Türkiye'de balık üretiminin az oluşuna 
tesir eden faktröleıi aşağıdaki tarzda özetlemek 
mümkündür : 

(1) Bazı istisnalarla, balıkçılığımız halâ ec-
daddaıı kalma usûl, bilgi, alet ve vasıta-
larla yürütülmektedir. 

(2) Balık kaynaklarımız hakkında güvenilir 
bilgiler mevcut değildir. 

(3) Avlama vasıtalarımızın iptidailiği ve balık 
kaynaklarımızın bilinmemesi yüzünden, 
balıkçılarımız avlamada, balıkların kendi 
ayaklarına gelmesini, veya kıyılarımıza 
yaklaşmasını beklemek durumunda kal-
maktadırlar. 

(4) Memleketimizdeki balık avcılığı geçen yılın 
Nisdn'ına kadar 1880 yılında çıkarılmış 
olan bir nizamname (Zabıtaî Saydiye Ni-
zamnamesi) ile yürütülmüştür. Bu yüz-
den, balıkçılığımızın modern şartlara uy-
gun bir şekilde düzenlenmesi mümkün o-
lamamıştır. 

(5) Diğer taraftan, avlanan balıkların talebe 
göre piyasaya sürümünü sağlıyacak ve 
aynı zamanda üretimi teşvik edecek so-
ğuk hava zincirine dahil pazarlama hiz-
metleri de yeteri kadar geliştirilememiş-
tir. 

(6) Bundan başka, balıkçılarımız yıllardır ken-
di aralarında müessir bir şeiklde teşkilât-
lanamamışlardır. Son yıllarda, Hükümet-
lerin teşvik ve yardımı ile kurulan bazı 
balıkçı kooperatifleri de, sırf ucuz kredi, 
ucuz akar-yakıt ve deniz motorü sağla-
mak gayesine yöneldiği görülmektedir. Bu 
suretle, balık üretimini artırmak maksa-
diyle, sağlanan bu imkânlar, balık avla-
madan daha çok eşya ve insan naklinde 
değerlendirilmektedir. 

29. Acaba, Topluluğun ortak balıkçılık politikası-
na tanı uyııın sonunda Türkiye balıkçıları ve 
balıkçılığı için nc gibi gelişmeler beklenebilir? 

Biraz evvel, Topluluğun ortak balıkçılık politi-
kasının biri fiyat, pazarlama ve üreticilerin teşki-
lâtlanması; diğeri de, bünye politikasına ilişkin ol-
mak üzere, iki yönü bulunduğu belirtilmişti. Tam 
uyum devresinde, Türkiye'nin bu politikaları aynen 
benimsemesi gerekecektir. 

Bunlardan fiyat, pazarlama ve üreticilerin teş-
kilâtlanması politikalarına ayııen uyumun, Türkiye 
balıkçıları ve balıkçılığı lehine önemli gelişmeler 
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sağlıyacağı şüphesiz görülmektedir. Zira, bu politi-
kalaıa aynen uyum neticesinde, Türkiye'de d e : 

(1) Üreticilerin müessir bir şekilde teşkilât-
lanmaları gerçekleşme imkânı bulabile-
cektir. 

(2) Balıkların pazarlaıınıasında tazelik, boy ve 
kalite bakımlarından muayyen normlara 
uyulması gerekecektir. 

(3) Balık fiyatlarında istikrar sağlanabilecek-
tir. Bu maksatla, üretici fiyatlarının mu-
ayyen bir seviyenin altına düşmesini ön-
lemek için, gerektiğjnde, «geri çekme», 
«müdahale», «özel stoklama» ve, «fiyat 
destekleme» mekanizmaları uygulanmaya 
konacaktır. 

(4) Bütün bu konularda Devletin malî yar-
dımlarda bulunması gerekecek ve bu su-
retle balıkçılığımız üretim, fiyat ve pazar-
lama bakımlarından özlenen bir ortama 
kavuşturulmuş olacaktır. 

30. Aynı şekilde, balıkçılığın bünyesine iliş-
ikn Topluluk ortak politikasına aynen uyum netice-
sinde, Türkiye balıkçılığı için, düzenli ve ahenkli 
bir gelişme imkânı sağlanmış olacağına inanılmak-
tadır. Gerçekten, Topluluk bünye politikasının ay-
nen benimsenmesi neticesinde : 

(1) Balıkçılarımızın modern avlama usul, alet 
ve vasıtalarla donatılması gerekecektir. 

(2) Balık kaynaklarımızın araştırılarak, balık 
avlama usul ve devrelerinin balıkların bi-
yolojik durumlarının gerektirdiği şekilde 
düzenlenmesi sağlanmış olacaktır. 

(3) Bundan başka, avlanan balıkların talebe 
göre pazarlara sürümünü temin için, don-
durma, soğutma, işleme, muhafaza vesair 
pazarlama zincirine dahil hizmet ve te-
sislerin geliştirilmesi icap edecektir. 

Bütün bu gelişmeler sonunda balıkçılarımızın 
gelir ve yaşama şartlarının iyileştirilerek diğer sek-
törlerde çalışanların seviyesine yaklaştırılması ger-
çekleşme imkânı bulacağına inanılmaktadır. 

31. Bu noktada hatıra gelebilecek bir husus 
şıı olabilir: Türkiye - AET Geçiş Dönemi Anlaş-
masına göre, Türkiye'nin tarmı ve onun bir alt sek-
törü sayılan balıkçılıkta lam uyumu 22 yıllık bir 
geçiş dönemi sonunda gerçekleştirmesi sözkonusu 
olduğuna göre, bu sektörde,, bugünden, Topluluğun 
ortak politikasına tanı uyum tedbirlerinden söz et-
menin çok erken olacağı öne sürülebilir. Hemen 
söyliyelim ki, balıkçılık sektörünün özellikleri göz-
önünde tutulacak olursa, böyle bir iddianın tutarsız 
olacağı derhal anlaşılır. Gerçekten, bu sektörde, u-
zun vadede (22 yıl sonra) erişilmek istenen hedef-

lere ulaşmak için gerekli hazırlıklara çok evvelin-
den başlanılması lâzımdır. Bundan başka balıkçı-
lığımızın fiyat, pazarlama ve bünyeye ilişkin me-
selelerini süratle ele almak ve çözümlemek bizim 
için esasen kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu itibar-
la, balıkçılık sektöründe Topluluk ortak politika-
sının dayandığı görüş ve prensiplerin şimdiden be-
nimsenmesi suretiyle, bu yöndelki çabalarımızın 
tahrik ve teşvikine, yardımcı olunacağına inanıl-
maktadır. 

32. Balıkçılık bünye politikasına tam uyum 
halinde Türkiye'nin karşılaşabileceği mesele; diğer 
üye ülkelerin balıkçılarına kendi sahillerimizde ser-
best avlanma hakkı tanımak olacaktır, Böyle bir 
haklan en fazla faydalanacak ülkelerin Yunanistan 
(zira, o zamana kadar Yunanistan da Topluluğun 
tanı bir üyesi olabilecektir) ve İtalya olacağı dü-
şünülmektedir. Gerçekten, diğer üyelerin kendile-
rine daha yakın balık kaynaklarını bırakıp Türkiye 
sahillerinde avlanmaya geleceklerine pek ihtimal 
verilmemektedir. 

33. Gerçi, tam uyum halinde, Türk balıkçı-
ları da diğer üyelerin denizlerinde serbest avlanma 
hakkına sahip olacaklardır. Hemen söyliyelim ki, 
balıkçılığımız bugünkü seviyede kaldığı müddetçe, 
diğer üyelerin sahillerinde serbest avlanma hakkı-
na sahip olmak, Türkiye için maddî bir fayda sağ-
lamıyacaktır. Aksine, balıkçılığımız modernleştiril-
mediği takdirde, tam uyumda, kendi sahillerimiz-
de bile, bilhassa Yunan balıkçıları ile rekabet et-
mekte bazı güçlüklerle karşılaşmamız sözkonusu o-
labilecektir. Böyle bir durumun, Norveç Modelinde 
olduğu gibi, bazı balıkçılık bölgelerimizde avlanma 
hakkının 6 ilâ 12 millik bir sahil kuşağı içinde ve 
uzunca bir geçiş dönemi için, yalnız kendi balık-
çılarımıza mahfuz tutulması gibi bir korunma ted-
biri ile geçici olarak bir süre önlenebileceği akla 
gelebilir. Ancak, böyle bir korunma hükmünün An-
laşma ile sağlanabileceği ihtimalinden hareket ede-
rek, balıkçılığımızı kalkındırma çabalarının yavaş-
latılması veya geciktirilmesi asla doğru görülme-
mektedir. 

34. Sonuç olarak, balıkçılığımızı diğer üyeler-
le rekabet edebilecek bir güçe kavuşturmak ve tam 
uyumun getireceği imkânlardan yeteri kadar fay-
dalandırabilmek için, Türkiye'nin, avlamadan baş-
lıyarak, balıkların piyasalara sürümüne kadar uza-
nan, pazarlama zincirine dahil bütün hizmetleri, 
birbirine entegre bir tarzda, geliştirmesi ve balıkçı-
lık filosunu modern avlama tekniğine uygun bir 
seviyeye çıkarması gerekmektedir. Balıkçılığımızı 
böyle bir seviyeye kavuşturmanın ise. çok büyük 
gayret ve yatırımlara ihtiyaç göstereceği ve uzun 
yıllar alacak olan plânlı, programlı ve disipplinli bîr 
hazırlanmayı gerektireceği şüphesizdir. Bu bakım-
dan, 22 yıllık geçiş dönemini, balıkçılığımızın kal-
kınması için, gerekli ve yeterli bir devre telâkki 
etmenin uygun olacağı düşünülmektedir. 
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EK TABLO I 
1970 YILI 

A D A Y Ü Y E L E R İ N BALIK Ü R E T İ M İ 
(MİKTAR : 1000 TON) 

Toplam üretim Gıda olarak Sanayide 
ayrılan kullanılan 

İngiltere 10.080.5 1.035.7 44.8 
trlanda 75.9 52.9 23.0 
Danimarka, Groenland 
ve Faroe 1.455.4 418.7 1.036.7 
Norveç 2.696.0 664.0 2.032.0 

TOPLAM 5.307.8 2.171.3 3.136.5 
K A Y N A K : Review of Fisheries in ECD. 
Paris, 1971 

EK TABLO 2 : 
1970 YILI 

A D A Y Ü L K E L E R İ N BALIK BE 
BALİK Ü R Ü N L E R İ 

DİŞ T İ C A R E T 
(MİLYON DOLAR) 

İhracat 

İngiltere 
İrlanda 

62.5 
11.7 

İthalat 

519.2 
8.5 

Danimarka, Groenland 
ve Paroe 
Norveç 

202.0 
260.1 

TOPLAM 535.8 327.7 

KAYNAK : Review o fFisheries in OECD 
Paris, 197J 

EK TABLO 3 : 

1969 YILI 
A D A Y Ü L K E L E R İ N BALIK L N U Ü R E T İ M İ VE 

DIŞT1CARET1 
(1000 TON) 

Üretim İhracat İ tha ja t 

87 

187 
309 

149 
303 

İngiltere 
İr landa 
Danimarka 
Norveç 

TOPLAM 583 452 
K A Y N A K : Review of Fisheries in O E C D 

Paris, 1971 

479 

30 

509 

EK TABLO 4 : 
1968/69 YILI 

AET'NİN BALIK ÜRETİM, DIŞT1CARET, T Ü K E T İ M VE K E N D t N E YETERLİLİK DERECESİ 
(MİKTARLAR 1000 TON) 

Almanya Fransa İtalya Hollanda Belçika ve 
Lüksemburg 

AET 

1. Üretim 626.4 623.9 279.7 208.4 63.3 1.801.7 
2. İhracat, toplam 214.2 81.9 12.3 148.9 51.9 509.2 

a) A E T arası mübadeleler — — — — — • 262.6 
b) Üçüncü ülkelere ihracat — — — — — 246.6 

3. İthalat, toplam 327.5 179.4 303.4 88.8 106.5 1.005.6 
a) Üçüncü ülkelerden — — — — — 743.0 

ithalat 
4. Tüketim, toplam 739.7 721.4 570.8 148.3 117.9 2.298.1 

a) Gıda olarak tüketilen 625.3 721.4 566.6 124.2 116.9 2.161.4 
5. Fer t başına tüketim (kg.) 11 14 11 10 12 12 
6. Kendine yeterlilik 

derecesi °/0 85 87 49 141 54 78 

K A Y N A K : Yearbook of Agricultural Statistics S.O.E.C. , 1970 

F A Y D A L A N I L A N K A Y N A K L A R : 

1. The TIMES, 12 ve 24 Ocak 1972 tarihli nüs-
halar 

2. Herald Tribune, 12 Ocak 1972 tarihli nüshası 
3. Ekeland, Sigurd, «NORWAY IN EUROPE» , An 

Economic Survey, Oslo, 1970 

4. Angerman, Havard, «The F I S H I N G INDUSTRY 
IN NORWAY» , Oslo, 1971 

5. OECD, «REVIEW O F FISHERIES In O E C D 
Member Countries, Paris, 1971 
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E C H I N O D E R M A 
(DERİSİ DİKENLİLER) V> 

Protection of the brood, Regeneratîon, Gcog-
raphical distributlon, Bilological features, Parasites, 
Economic aspccts, Alive classes of the phylunı, 
Class : 1 — CRİNOIDEA . 

Sheref Karapınar 
Vice-Adıııiral (Retired) 

YAVRULARIN KORUNMASI : 
ECHlNODERMA'lar ın larvaları serbest yüz-

mekte isede 65 kadar tür yavrular büyüyerek yer 
değiştiıinceye kadar yanlarında muhafaza ve hima-
ye ederler. Bu, yavrularım koruyan spesiler her sı-
nıfta bulunur. Fakat en ziyade deniz hıyarlarında, 
deniz yıldızlarında Ve yılan yıldızlarda vardır. Bil-
hassa Güney kutbuna yakın bölgelerde yaşayanların 
karakteristik vasfı bu olup Kuzey kutbunda yaşa-
yanların ancak üçte biri, ve tropik mıntakanın sı-
cak denizlerinde yaşayanlarda ise pek azı yavrula-
rını himaye etmektedir. 

PARÇALANMA VE PENİDEN HAYAT BUL-
MA (REJENERASYON) : 

ECHÎNODERMA'larda çok yüksek bir rejene-
rasyon kabiliyeti vardır. Birçok ECHÎNODERMA'-
lar kendilerini parçalara ayırabilirler. Bu olay ge-
nellikle bir - tehlike karşısında veya herhangi müş-
kül bir durumda kurtulmak için vukua gelir. Bu 
sebeple bazı CRINOlD'lerin gövde ve kollarında 
hususi çentiller vardır. Bazı yılan yıldızlar yaka-
landıkları zaman kollarını koparır ve hattâ dağı-
lırlar. Bazı deniz hıyarları taarruza uğradıkları za-
man iç uzuvlarından bir kısmını düşmanına doğru 
dışarıya fırlatıp atarlar. Bu âdetleri yüzünden de-
niz hıyarlarına (COTTON SPİNNER - PAMUK 
EĞİREN) adı da verilmiştir. Atılan iç uzuvlar son-
radan yeniden teşekkül eder. Hattâ ECHİNOEDR-
MA'larda bazı fertlerin bütün vücutlariyle yeniden 
teşekkül ettiği dahi iddia ve kabul edilmektedir. 
(L1NCK1A) ismindeki deniz yıldızı bu hassası ile 
tanınmaktadır. 

COĞRAFİ YAYILMALARI: 

Hâlen 5000 den fazla türü tesbit edilmiş olan 
ECHİNODERMA'lar yalnız denizde yaşayan hay-
vanlardır. Tatlısularda bulunmazlar. Bunun, bu hay-
vanların vücutlarındaki (su sistemi) faaliyetleri do-
layısiyle muayyen kesafetteki suda yaşama mecbu-
riyetinde olmalariyle alakası olduğu zannedilmekte-
dir. Bununla beraber çok az bazı türlerin denizle 
tatlı suların karıştığı nehir mansaplarındaki acı su-
larda da yaşadıkları müşahede edilmiştir. Bu hay-
vanlar, deniz içinde met ve cezir seviyesindeki en 

sığ sulardan 6000 metre derinliğe kadar bütün 
derinliklerde çeşitli türler halinde görülmektedirler. 
Cezir zamanı sular çekilince ekseriya ıslak kumlar-
da gömülü olurlar. Bazı deniz kestaneleri kayalar 
üzerinde delikler açarlar' Sular çekildiği zaman bu 
deliklerin içinde su kalır. Deniz kestanesi bu suyun 
içinde yaşamağa devam eder. Çok azının da kuru 
zemin üzerinde yattığı görülür. 

ECHİNODERMA'ların yaşadıkları derinlikler 
şöyledir: 200 metre derinliğe kadar uzanan sahil 
bölgesinde her sınıftan spesiler görülür. Fakat en 
büyük fazlalık ve çeşit 1000 - 2000 metre derinlik-
ler arasında görülmektedir. Daha derin sularda ise 
türlerin çeşiti ve fertlerin adedi azalmaktadır. Ek-
seri spesilerin bulunabileceği bir derinlik sınırı var-
dır. Fakat az bir kısmı şayanı dikkat derecede fark-
lı derinliklerde yaşayabilmektedirler. Mesela (OP-
HIACANTİA B1DENTATA) isimli yılan yıldızı tü-
rii 5 metreden 4450 metre derinliğe kadar her yer-
de yaşayabilmektedir. Çok az familya mensupları 
münhasıran sahil bölgesi veya açık deniz bölgesi 
dibinde yaşamaktadır. Fakat birbirinden çok farklı 
iki HOLOTHURİAN türü yalnız açıkdenizde yü-
zerken gö.ıülürler. Derin deniz (ABYSSAL) spesi-
ler! bütün Okyanuslarda birbirinin aynıdır. Fakat 
sahil bölgesinde (LİTTORAL) durum değişiktir. Bu-
rada az sayıda spesi geniş bir yayılma arzeder. En 
büyük istisnâ Kuzey kutbuna yakın bölgelerde ya-
şayan spesilerde görülür. Bunlar Atlantik ve Pasi-
fik sahillerine doğru inerek yayılmışlardır. Bazı 
Kuzey kutup formlarının Güney kutbunda da ben-
zer formlarla temsil edildiği tesbit edilmiştir. 

ECHİNODERMA'lar tropik denizlerde çok 
parlak renkli ve çeşitli olurlar. Soğuk denizlerde 
spesi çeşidi az fakat fert sayısı çoktur. Kuzey At-
lantik ve Kuzey Pasifikte yüzlerce kilo yılan yıl-
dığı çıkarılabildiği gibi Kuzey doğu Asyadaki OK-
HOTSK denizinde ALBATROS ismindeki bir gemi 
ile bir tek taramada gayet büyük boydaki Tüy yıl-
dızlardan üç ton çıkarılmıştır. 

BİYOLOJİK VASIFLARI : 
ECHİNODERMA'lar batî hareketli hayvanlar 

olup ekseriya uzun müddet yerlerinden kımıldama-
dan dururlar. Bunların içinde en hareketli ve süı-
'atli olanları Yılan yıldızlardır. Serbest hareketli 
olan türler aydınlıktan sakınırlar ve gündüzleri yo-
sunlar arasına gizlenirler. Renkleri umumiyetle par-
lak olduğundan zemin rengine uyarak kamufle ol-
mak yetenekleri çok azdır. Bazı deniz yıldızları muh-
teşem ışık verme kabiliyetleri ile denizin derinlikle-
rinde bulundukları yerleri aydınlatırlar. 200 metre 
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derinliğe kadar olan sahil bölgesinde yaşayan bir-
çok yılan yıldızı türleri tahrik edildikleri zaman 
fosforesans bir ışık neşrederler. Bütün familya ve 
türlerin umumî hayat tarzları ve beslenmeleri hak-
kında ilerde ayrı ayrı izahat verileceğinden burada 
bunlardan bahsedilmeyecektir. 

Deniz hıyarları (HOLOTHURİAN) kalkan bi-
çimi tentakülleıiyle ağızlarının içine doğru sürük-
ledikleri mikroskobik organizmalarla beslenirler. 
Yahut çalıya benzeyen tentakiilleriyle çamııılıı ze-
min üzerinde yakaladıkları gıda maddelerini ağız-
larına doğru iterler. Derin denizlerde yaşayan HO-
LOTHURİAN'lar ise deniz dibindeki çamurlarda 
bulunan organizmaları bu çamurları yutmak sure-
tiyle hazmederek beslenir ve çamurun yararsız kıs-
mını tekrar dışarı atarlar. Bunlar sıytlarındaki PO-
DtA'larla nefes ahilar. Ekseriya harikulade bü-
yürler. Bazı deniz hıyarları nefes alma şebekelerin-
de yapışkan bir madde ifraz eden hücrelere sahip-
tirler. Tahrik edildikleri zaman vücutlarını sıkarak 
tüylerini aniisten dışarı çıkarırlar. İfraz ettikleri ya-
pışkan madde çok su çektiğinden hayvan gittikçe 
şişerek fevkalâde biiyür ve sonunda yarıklara ay-
rılarak yapışkan lifler haline gelir. Bu manzara 
kanısında düşmanları şaşkınlık içinde kalarak hiç 
bir şey yapamaz hâle gelirler. 

PARAZİTLER : 
Bir çok hayvanlar ECH.İNODERMA'ların için-

de veya üzerinde parazit olarak bulunur v e ' o n -
ların yiyeceklerine ortak olarak yaşarlar. Bunlar 
arasında tek hücreliler (PROTOZOAN), süngerler, 
ANNELİD'ler, Krııstasyalar, mollıısklar ve en şa-
yanı dikkat olarakta (FİERASFER) genüsLinden u-
fak bir balık vardırki bu balık deniz hıyarlarının 
nefes alma boşluğuna girerek orada yaşamaktadır. 
Bu m'eyaııda, ÛEMATODE, TREMATODE, MY-
XOMYCETE, MYZOSTOME vesaire gibi bir ta-
kını parazitler bilhassa CRtNOLD'lerde bulunarak 
bu hayvanları bünye değişiklliğine zorlarlar. Bun-
lar birçok yılan yıldızları, tüy yıldızlar ve deniz 
kestaneleri türleri üzerinde parazit veya ortak ola-
rak yaşamaktadırlar. 

İKTİSADİ DEĞERLERİ : 
ECHlNODERMA'ların tabiat ekonomisinde â-

dela insanlardan fazla rolleri vardır. CRINOlD'ler 
ve diğer PELM ATOZOA'lar hiç bir işe yaramaz gi-
bi görünmelerine rağmen denizden milyonlarca ton 
kiveç alarak muazzam kaya kitleleri meydana ge-
tirirler. İngilterenin meşhur DERBYSHIRE damar-
lı mermeri, Belçikanın PETIT GRANİT taşı, Al-
manyada çıkan THOCHİTEN KALK taşı ve bunlar 
gibi daha birçok kolay yontulabilen COLİT1C ki-
reç taşları büyük ölçüde bu hayvanların kalıntıla-
rından meydana gelmiştir. 

Denizde yaşayan HOLOTHURlAN'lar karada-
ki solucanlar gibi deniz dibindeki kum ve çamur 
nevinden molozları devamlı olarak vücutlarından 
geçirirler. Ve içindeki gıda maddelerinin hazmeder-

ler. Faidesİz kısımlarını da atarlar. Aynı işi HE-
ARTSURCHİN türlerinden birçok deniz kestanele-
ri de yapmaktadırlar. Serbest hareketli formların 
ekserisi ve bilhassa deniz yıldızları da daha ziyade 
çerçöple geçinen yaratıklardır. Bunlar ölü art.(k-
İarıyle ve leşlerle iktifa etmiyerek canlı mollusk-
lara da taarruz ederler. Bu meyanda insan gıdası 
olan midye ve istıidye nevinden kıymetli hayvan-
ları büyük ölçüde tahrip ederler. Buna mukabil 
bazı ufak cinsleri dip balıkları tarafından yenir, 
Ve böylece tabiat bu işe yaramaz mahlukları ikti-
sadî değeri olan gıda maddeleri haline getirir. 

ECHİNODERMA'ların çoğu insanların direkt 
gıda maddesi olarak işe yaramazsa da Uzakdoğu-
da bazı deniz hıyarları yenilmektedir. Dünyanın bir 
çok yerlerinde de büyük ve normal deniz kestane-
lerinin yumurtaları çok kıymetli gıda maddesi o-
larak kullanılır. Bundan başka yumurtalarının döl-
lenmesi ve ilk inkişaf çağındaki larvaların iiretil-
ıııesindeki koyıylık dolayısiyle ECHİNODERMA'-
lar hayat üzerinde ve canlıların büyümesinde karşı-
laşılan ana problemlerin araştırılmasında labratu-
varlaıda biiyiik ölçüde tecrübe materyali olarak kul-
lanılmaktadırlar. 

ECHİNODERMA'ların yaşayan sınıfları : 
Şimdi ECHİNODERMA filumıınıı teşkil eden 

sınıflara mensup hâlen yaşamakta olan hayvanları 
ayrı ayrı ve daha tafsilatlı olarak inceleyeceğiz: 

Hâlen yasamakta olan ECHİNODERMA'lar 
be sınıfa ayrılır : 

1 — CRİNOİDEA 
2 — ASTEROİDEA 
3 — ORHIIJROİDEA 
4 — ECHİNODEA 
5 — HOLOTHURİOİDEA 
Bu sınıflarım hangi hayvanları ihtiva ettiğim 

evvelce görmüştük. 
Sınıf — 1 : CRİNOİDEA : 
Bu sınıfa bağlı olan hayvanlar iki k ısına ay-

rılmaktadır : 
1 — Sapsız CRINOlD'ler (Uııstalken Crinoids) 

olup bu gurubu (Tüy yıldızlar — Feather stars) 
denilen hayvanlar temsil etmektedir. 

2 — Saplı CRINOlD'ler (Stalked crinoids) olup 
bıınlarıda (Deniz lâleleri — Sea lilies) denilen hay-
vanlar temsil eder. 

Bu sıjııfa mensup hayvanların ekserisi nesli 
tükenmiş fosiller halindedir. Bir kısmı yaşamakta-
dır. Sayın DR. Muzaffer Demir'in (Boğaz ve ada-
lar sahillerinin omurgasız dip hayvanları) isimli ki-
tabından İstanbul sahillerinde yalnız bir CRİNOİD 
türünün yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Bu sınıfa mensup hayvanların gövdeleri nor-
mal olarak bir sap üzerine teşekkül etmiş konik 
biçimde küçük bir çiçek çanağım andırmaktadır. 
Bu çanağın geniş olan ağız tarafı besinleri topla-
mak iizere yukarıya dönüktür. Sivrice olan alt ta-
rafı ise aşağı dönük vaziyettedir. Aniis ya yanların-
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da veya giriş kısmından uzakta (Anüs borusu) adı 
ile bir nevi baca şeklindedir. Larva halinde iken 
alt ucu ile birleşen eklemli parçalardan müteşekkil 
uzıın bir sap (PEDONKÜL) vasıtasiyle devamlı o-
larak zemine bağlı surette yaşarlar. Ergin çağa u-
laştıktan sonra uzun sap daha kısa eklemli ve ince 
liflerden mürekkep bir demet halini alır. Hayvan 
bu lifler vasıtasiyle yabancı ıriaddelere sarılarak 
kendisini muvakkaten tesbit eder. Fakat istediği za-
man yakaladığı yeri bırakıp kollarını kanat gi|bi 
çrpmak suretiyle yer değiştirmek üzere serbestçe 
hareket edebilirler. Bu kollar 10 tanedir. Fakat 
aslında 5 RADÎAL çift koldan ibarettir. Kollar 
uzun ve eklemli parçalardan teşekkül etmiş olup 

ağaç dallarında olduğu gibi tekrar tekrar budak sal-
dığından ve en uçlarda kalan kısımlar ufak kanat-
çıklar halinde teşekkül ettiğinden kuş tüyüne ben-
zemekledirler. 

Çiçek çanağını andıran vücut kısmının içinde 
ve tam ortasında hayvanın ağzı vardır. Bu ağızdan 
kolların kaidelerine doğru uzanan bez ambulakral 
olup hayvanın beslenme kanallarını teşkil eder. Bu 
oluklar boyunca ikişer sıra ampulakral ayaklar mev-
cut oluv bunlar harekete değil yalnız nefes alma-
ğa ve dokunma hissine yararlar. Bugün nesilleri 
devam etmekte olan Tüy yıldızlar bu sınırı temsil 
etmektedir : 

— Devam cdecek — 

Deniz yıldızlarının kaymadan yürü-
mesini sağlayan emici organları 

Bu resimde OREASTER REDİ-
CULATUS türü bir deniz yıldızının 
kısa ve geniş kollan boyunca uza-
nan kanallar içindeki yuvarlak nok-
talar tyüp şeklindeki mini mini a-
yaklarının emici uçlarıdır. Bunlara 
PODİA denir. 
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türkiyenin Bölge Bölge Balık yatakları: 

EGE B Ö L G E S İ 
Ege Bölgesi, Türkiyenin batısında yer 

alır. Gökleri tırmalayan azametli dağları, 
geniş ve yemyeşil ovaları, şahane yayla-
lariyle her yanı ayrı bir güzellikteki Türk 
topraklarının en güzel köşesidir. Bölgenin 
sahil şeridi, Edremit körfezindeki Baba 
Burnundan güneyde Köyceğiz gölüne ka-
dar uzanır. 

Ege Denizi kıyıları, Karadeniz ve Ak-
denizin aksine, bir dantel gibi girintili çı-
kıntılıdır. Orman, plâj ve denizin birbirle-
riyle bu kadar yakından kucaklaştığı bir 
sahil şeridine çok ender rastlanır. 

Bölgenin iç kısımları kıyılarından daha 
da güzeldir. Yukarıda Bakır çay, orta kı-
sımlarda Gediz, Küçük Menderes ve Bü-
yük Menderes nehirlerinin geçtiği vadiler 
yemyeşildir. Sayılamıyacak kadar çok kü-
çük sular geçtikleri yerleri bereketlesdi-
rerek denize dökülür. Dağlar ormanlarla 
doludur. 

Bölgenin dağları da yüksek rakımlar 
kazanırlar. Demirci, Alaçam, Aydın, Men-
teşe dağlarından başka Homaz dağı 2571, 
Baba dağ 2308, Emir dağ 2241, Akdağ 2198, 
Eğrigöz dağı 2181, ve Bozdağ 2157 metre1, 
gibi yüksek rakımlar gösteren dağlardır. 

Bu şartlar altında Ege Bölgesinin iç 
kısımları tatlısu balığı yönünden çok zen-
gindir. Vadilerdeki büyük nehirlerde tatlısu 
balıklarının envai bulunur. Yüksek dağlar-
daki bakir kaynak sularında dünyanın en 
nefis balığı alabalık her zaman avlanabi-
lir. 

Tatlusu balıklarının hem en büyük 
hem de çok lezzetli balığı yayın, bölgede-
ki akarsuların hemen hepsinde vardır. Sa-
zan balıkları yer yer kılçıksız temiz sazan-
lardır. 

Ege Bölgesinin girintili çıkıntılı dan-
tel gibi kıyılarını üç ilimiz hudutlar. Bun-
lar İzmir, Aydın ve Muğla illeridir. Bölge-

îbrahim BİLGE 

nin diğer illeri Afyon, Denizli, Kütahya, 
Manisa ve Uşak illerinin denizle ilgileri 
yoktur. 

Ege Bölgesi, Türkiyenin 156,236 ton-
luk yıllık balık ürünü istihsaline ancak 
3100 tonla iştirak eder. Bu rakam denizle 
çevrili diğer bölgelerin verimi yanında çok 
azdır. 

Bu yoksunluğu, bir çok unsurlar ara-
sında şöyle toplayabiliriz: 1 — Yunan ada-
larının sahillerimize yakınlığı sebebiyle av 
yapılacak karasularımızın dar olması, 2 — 
Karasularının serbest olduğu kısımlarda 
balık tutma araçlarının azlığı, 3 — Bütün 
kayalık kıyılarda her kaya başından denize 
bir dinamit atılarak balıkların imha edilme-
si veya kaçırılmasıdır. 

Kendine has balıkları asırlardır sine-
sinde saklayan böyle bir denizin bu kadar 
yoksun hale gelmesinde daha bir çok se-
bepler de zikredilebilir. 

Devlet istatistik Genel Müdürlüğünün 
1969 yılı balık anketine göre içsularda ya-
kalanan tatlısu balıkları deniz ürünlerinden 
daha verimli olmuştur. Tüm Türkiyenin 11. 
115 tonluk içsular ürününe Eğe Bölgesi 
2.312 tonla iştirak etmektedir ki istatis-
tiki noksanlığa rağmen gene de yüz gül-
dürücüdür. 

Yıllık balık ürününe Ege Bölgesinin 
katkısı su şekilde olmuştur: 

Deniz ürünleri 
İçsular ürünleri 
Kabuklu ve yumuşaklar 

3:096.395 kilo 
2.311.700 » 

391.011 » 

5.799.106 

Yukarıda rakkamlanan ürünleri aşağı-
da cins cins inceleyelim : 
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Deniz ürünleri: 

Eğe Denizinde tutulan balıkların he-
men pek çoğu dip balıklarıdır. Muhacir 
veya geçici balıklar dediğimiz plâjik balık 

türü pek azdır. Bölgenin kendine Özgü ba-
lıkları bilhassa çipura, mercan, barbunya -
tekir, melanur, trança ve kefaldır. 

1969 yılı Ege Bölgesi deniz ürününün 
balık türleri ve verim kiloları şöyledir: 

Aydın İzmir Muğla Yekûn 
Akya (leka) 1.305 3.835 36.080 41.220 
Barbunya - tekir 7.770 97.618 114.660 220.048 
Çipura 4.550 170.635 42.160 217.345 
Dil-Plsi 390 59.399 14.122 73.911 
Fangri —.450 10.990 39.725 51.165 
Grenyüz 6.680 1.755 —.950 4.385 
Hamsi 15.200 29.864 — 45.064 
Hani —.150 2.140 —.275 2.565 
İskarmoz —.720 4.670 5.775 11.165 
İskorpit 4.000 49.325 10.375 63.700 
İspari 4.435 69.630 18.960 93.025 
İstavrit —.385 53.236 8.390 62.011 
İzmarit — 19.080 94.710 113.790 
Karagöz 3.575 25.050 81.470 110.095 
Kaya 1.665 35.531 41.610 78.806 
Kefal 16.135 173.875 170.330 360.340 
Kılıç —.085 —.350 —.265 —.700 
Kırlangıç —.465 6.441 — 6.906 
Kupez 11.000 43.552 27.890 82.442 
Kolyoz —.325 13.473 10.960 24.758 
Köpek 12.370 65.768 4.000 82.138 
Levrek 6.970 39.719 15.150 61.839 
Lüfer 5.210 28.310 17.350 50.870 
Melânur 2.710 22.390 79.670 104.770 
Mercan 3.185 57.625 96.190 157.000 
Mezgit (Bakalorya) 625 23.287 1.230 25.142 
Mırmırı 2.345 9.289 10.540 22.174 
Minakop (Kötek) 9.115 31.738 2.080 42.933 
Orfoz —.265 1.463 65.060 66.788 
Orkinos — 8.870 7.350 16.220 
Palamut 17.900 75.370 63.400 156.670 
Sardalya —.600 140.275 28.220 169.095 
Sarıgöz — 2.975 —.800 3.775 
Sarpa 2.785 22.470 17.490 42.745 
Sinarit 1.410 31.108 55.670 88.188 
Tirsi —.065 3.967 17.005 21.037 
Trança 15.400 83.950 25.050 124.400 
Tori 1.470 166.570 3.535 21.575 
Uskumru — 4.850 11.120 15.970 
Vatoz 9.665 72.577 2.120 15.970 
Yunus — 22.530 2.680 84.922 

34 



Zargana —.070 —.635 
Zurna — —.745 
Diğer balıklar 2.450 25.158 

Yekûn 169.095 1661.788 

Yukarıdaki listeye dikkat edilecek o-
lursa milftar it ibariyle 80 tonun üstünde 
15 balık türü, bu miktarın altında ise 45 
balık çeşidi vardır. Bazı balık türleri liste-
de yer almamış, bazı balıklar da karıştırıl-
mıştır. 

Bu cümleden olarak Ege Denizine has 
bir balık olan lipsos'a yer veri lmemiştir. 
Belki de iskorpitle karıştırılmıştır. Keler 
balığı da listede yoktur. Esasen köpek ba-
lığının pek bol olduğu bu bölgedeki av mik 
tarı hiç de tatminkâr değildir. Lahos her-
halde kaya balığı ile beraber mütalâa edil-
miştir ki lipsosla iskorpit, kaya ile lahos 
balıkları tamamen ayrı balıklardır. 

Çok uzun bir sahil şeridi olan ve gi-
rinti çıkıntılariyle balıkların kümelenmele-
rine elverişli bir denizden yılda 3.100 to-
na yakın balık ürünü istihsali hiç de tat-
minkâr değildir. Maamafih bombacıların 
avladıkları ve resmî kayıtlara girmeyen 
balıklarla küçük oltacı veya amatörlerin 
yakaladıkları balıkların tutarı istatistiki ma-
lûmata girmemiş olsa gerektir. 

Ege bölgesinde, t icari manâda balık-
çılık yok denecek kadar zayıftır. Büyük ba-
lıkçı kayığı ve gırgır ağı yoktur. Ağcılık, 
barbunya, tekir, izmarit, istavrit ağcılığı-
dır. 

İstihsal azlığında balık araçlarının ro-
lü büyüktür. Meselâ Karadeniz Bölgesinde 
2704, Marmara Bölgesinde ise 2659 balık-
çı teknesi vardır. Bu teknelerin bir çoğu 
kıyılardan bir hayli açılabilecek takatta 
teknelerdir. Ege Bölgesinde ise ancak 772 
balıkçı teknesi vardır ve bunlar küçük tek-
nelerdir. Bu teknelerin 507 adedi İzmir, 
233 adedi Muğla, 32 adedi Aydın il lerine 
kayıtlıdır. Bu nedenle de Aydın il inin de-
niz balığı istihsali ancak 169 tondur. 

Ege Bölgesinde balıkçılık hiç bir za-

— 22.530 
—.900 1.605 

2.320 3.065 
19.995 47.603 

1265.512 3.096.395 

man bir sanayi haline gelmemiştir. Yu-
nanlıların kendi karasularını mahvetmeleri 
bizim sularımızda da etkisini göstermiş, 
kırılan balık cinsleri her gün biraz daha 
azalmıştır. Bugün sularımızda ancak olta-
cılık yapılabilmekte, daha çok çipura, ku-
pes, mercan, orfos ve lahos balıkları av-
lanmaktadır. 

Bir çok yerlerde sinarit paraketesi kul-
lanılır. Kaşık sürütmesi ile hemen hemen 
akya balığı yakalanır. Gece zıpkınla ve lüks 
ışığında balık avlamak da revaçtadır. Bü-
tün kıyılarda en çok tatbik edilen metot, 
orfos, lahos ve bilhassa levrek için ucu-
na ekseriya kupe^ veya kaya takılmış fır-
latma olta avcılığıdır. 

Enteresan bir avcılık da, bu kıyılarda 
çok bulunan sakin koyluklarda kabakla bı-
rakma balık avıdır. Derinliği malûm bir 
koylukta kuvvetli bir oltanın üst ucuna bir 
kabak, alt ucuna da, balığına göre, iğneye, 
canlı bir yem takılır. Olta ya kıyıdan fır-
latılır veya sandalla muayyen bir yere bı-
rakılır. 

Yeme atlayan orfos veya lahos'un ilk 
işi bir taş arasına girmektir. Suyun içine 
çekilen kabak suyun yüzüne çıkmak iste-
diğinden balığa rahat vermez. Bir müddet 
sonra yerinden ayrılan balık, başka bir ka-
ya arkasına girer ve mücadele devam eder. 
En nihayet balığı yorarak tesl im alan ka-
bak bir şamandıra gibi suyun yüzüne çı-
kınca balık da ya yüzer veya suda balıkçı-
yı bekler. 

Bu koyluklar için derin değildir. Açık 
deniz gibi pek köpek balığı bulunmadığın-
dan yakalanan balığa bir şey olmaz. 

Ege Bölgesinde en tahripkâr usul olan 
ve bir türlü önüne geçilemiyen avcılık, 
bombacılıktır. Dik kayalıkların dibinde top-
lanan veya koyluklara kıyılayan kefal, is-
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pari, çarpan (sokan) balıkları, levrekler en 
çok dinamitle avlanır. 

Yumurta bırakmak için kıyılara soku-
lan veya yemlenmek için buralara gelen 
balıklara atılan bomba, bu hayvanların sığ-
lıklara bıraktıkları yumurtaları veya bırak-
mak üzere olduklarını kendileriyle beraber 
imha eder. Buna balık nesli dayanır mı? 
Bu tür bir imha sistemi bölge için değil, 
Türkiye için bir kayıptır. 

Bomba atanlar yaptıkları işten bir şey 
kazanamazlar. Bombanın infilakından he-
men beş dakika sonra etraftaki köpek ba-
lıklarının oraya üşüştükleri görülür. Köpek 
balığının ağzı çenesinin altında olduğun-
dan evvelâ denizin yüzünde çırpınan balık-
ları toplarlar. Sonra dipte yatan baygın ba-
lıkları kuyruk hareketlreiyle havalandırarak 
yerler. Köpek balıkları dinamit sesine o ka-
dar alışmışlardır ki bomba boşa atılsa da-
hi, güvercinlerin yeme hücumu gibi, infi-
lâk olan yere üşüşürler. 

Bu arada bombacının aşağıda bekle-
yen arkadaşları ancak bir kaç balık topla-

yabil ir ler. Köpek balıkları insanlara hücum 
etmekten çekinmedikleri için kenid hayat-
ları da tehlikededir. 

Bombacılık buralarda o kadar tabii bir 
hal almıştır ki kıyı köylerinde elleri bilek-
lerinden kopmuş bir iki adama rastlamak 
normal görüntülerdir. 

Ege Bölgesindeki balıkların ekserisi 
dip balıklarıdır. Burada dip oltacılığı çok 
zevklidir. Orfoz, lahoz, mercan gibi balık-
lar iri olduklarından amatör yorulsa bile 
çok zevkli bir avcılık yapmış olur. 

Ege kıyıları her yönü ile ideal av yer 
leridir. Parakete çok güzel çalışır, çapari-
ci l ik veiınlidir. Hele orfoz, lahoz, mercan 
ve çipura yemli oltacılığı çok zevklidir. 

Kabuklu ve yumuşakçalar: 
Türkiyede kabuklu ve yumuşakçalar 

ürünü istihsalinde mühim rol oynayan böl-
gelerimiz Akdeniz ve Eğedir. 

Kabuklular konusunda Marmara bölge-
si de söz sahibidir. Bu yüzden kabuklu ve 
yumuşakçaları ayrı mütalâ etmekte fayda 
bulduk. 

Ege bölgesinde elde edilen yumuşakçaların il ve kilo olarak tablosu şöyledi r : 

Mürekkep 
Atapot balığı Kalamarya Yekûn 

İzmir 
Muğla 
Aydın 
Yekûn 

50.334 
18.015 
2.390 

70.739 

110.880 
—.345 

7.240 
118.465 

15.565 
—.130 
—.070 

176.779 
18.490 
9.700 

Bu rakamlar, ticari rakamlar, yani ba 
lıkhane kayıtlarrna göre elde edilen rakam-
lardır. Yumuşakçaların amatörler tarafın-
dan avlanan miktarı ayrıdır. Araç noksan 
lığı Aydın il ini gene fakir rakamlarla kar-
şımıza çıkarmıştır. 

Amatörlerin ahtapot avcılığı bir spor 
haline gelmiştir. Avcılık şöyle yapı l ı r : 
Ellerinde sopa ile kumluklarda dolaşan a-
matörler, ahtapotu gördükleri zaman sopa-
larını hemen hayvanın kolları arasına so 
karlar. Ahtapot sopaya sarılınca birdenbi 
re sudan çekip olanca güçleriyle karaya 
kumlara fırlatırlar. Kumların üstünde sopa-

15.765 204.969 

dan ayrılan ahtapot hareket kabiliyetini 
kaybeder ve rahatça yakalanır. 

Kabuklulara gelince : Ege bölgesi mid 
ye yönünden çok fakir hatta yoksundur. 
Buna karşılık kabuklu hayvanlar bereketli-
dir. Aşağıdaki tabloda miktarlar her ne ka-
dar az görülürse de bunda bölgenin kaba-
hati yoktur. Ora halkı daha hârlı işlerle uğ-
raştıklarından yavaş yavaş arkalarını de-
niz ürünlerine dönmüşlerdir. Nitekim tu-
r ist ik bir bölge olan Aydın ve Muğla ille-
rinin yıllık istihsal verimi sırf bu yüzden 
ki lo ile ifade edilecek kadar sembolik bir 
hal a lmışt ı r : 
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İstakoz Böcek Karides Yengeç Kaplumbağa Midye Yekûn 

1.075 61.811 
- . 0 1 0 — . 6 0 0 
-.817 6,483 

Yekun 9.705 1.902 

Listede görüldüğü gibi kabuklu ürünü-
nün hemen tamamını İzmir ili sağlamakta-
dır. Diğer iki ilde ürün azlığının iki sebebi 
olsa gerektir. Birinci sebep, avcılığın mas 
raflı, ağır takım istemesi ve güç olması-
dır. Örneğin İstakoz sepetlerinin örücüsü 
pek kalmamıştır. Pahalı elde edilmektedir. 
Ayrıca sepetler bu suda çabuk çürümek-
tedir. 

Kaplumbağa ve midye Ege bölgesi ü 
rünü değildir. Eldeki karides takımları çok 
basit kepçelerdir. Diğer bir hakikat de böl 
gede İstakoz, yengeç ve pavuryaların his-
sedilir derecede azalmasıdır. 

Bu zorluklar bölge balıkçılarını başka 
geçim yollarına itmiştir. Bu geçim yolunun 
başında turist gezdirmek, turistlere san-
dal kiralamak gelmektedir. Aydın ve Muğ-
la illeri için ortam mevcuttur. Turist para-
lıdır ve boldur. 

1971 yılında Türkiyeye gelen 926.019 
turistin 236.431 adedi Ege bölgesine çık-
mıştır. Bu turistlerden 102.779 adedi Muğ-
la ilinde, 97'183 kişisi Aydın ilinde, 29.902 
kişisi de İzmir ilinde dolaşmıştır. 

İkinci sebep, turist ağırlamak olmalı-
dır. 

İçsular ürünleri: 
Ege Bölgesi deniz ürünleri, Türkiye de-

niz ürünü istihsalinde 3.100 tonluk az bir 
rakamla yer alırken, içsular ürünleri 11. 
115 tonluk Türkiye içsular ürününe takri 
ben 5/1 nisbetinde ve 2.312 tonla iştirak 
etmektedir. 

İçsular balıkçılığımız henü sanayi ha-
line gelmemiştir. Ege bölgesi de bu gele-
nekten uzak kalmış değildir. Bölge olarak 
Türkiye içsular ürünleri istihsaline iç açıcı 
bir rakamla karışıyorsa bu, bölgenin balık-
çılıkta ileri olmasından değil, Bafa gölü, 

72.386 22.350 2.390 168.402 
8.115 — — 8.745 
— — —.300 8.895 

186.042 

Köyceğiz gölü gibi verimli bir kaç gölle 
gene balıkça zengin bir iki akarsu ve ba-
rajımızın bölgede yer almış olmasındandır. 

Balık çeşitleri tablosuna dikkat edile-
cek olursa bölge akarsularında beş çeşit 
balık yüksek verim yapmaktadır. Bunlar 
sazan, kefal, yılan, yayın ve turnadır. İç su-
lardaki ürün orantısı denizden tamamiyle 
ayrı bir durum gösterir. İllerden geçen a 
karsularla, göl ve barajlar geçtiği veya 
bulunduğu illeri liste başı yapar. Verim nis 
betlerine göre iller şöyle sıralanır: 

Aydın 1055.499 kilo 
Manisa 643.800 » 

Denizli 207.200 » 

Muğla 199.945 » 

Afyon 143.700 » 

İzmir 61.558 » 

Yekûn 2.311.702 » 

Yukarıdaki tabloda Kütahya ve Uşak 
illeri eksiktir. İstatistiki malûmata her 
nedense bu illerimiz alınmamıştır. Halbu-
ki Kütahya ilimizde Simav çayı ile Simav 
gölü, Kirmasti çayı ve Porsuk nehrinin ilk 
ayakları bulunmaktadır. Uşaktan ise Büyük 
Menderes nehrinin bir kolu olan Banaz ça-
yı akmaktadır. Bu illerin balık ürünleri de 
istatistiğe alınmış olsaydı yukarıdaki ye-
kûnun en az 2500 ton olacağı aşikârdı. 

Ege bölgesi içsular balıklarının balık 
türlerine göre dağılımı da şöyledir: 

Sazan 1.17.850 kilo 
Kefal 578.300 » 

Yılan 205.225 » 

Yayın 138.150 » 

Turna 94.832 » 

Levrek 25.000 î> 
a 5.000 » 

İzmir 
Aydın 
Muğla 

8.390 
— . 0 2 0 

1.295 

68.894 80.501 22.350 2.690 
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Akbalık 
Çapak 
Alabalık 
Muhtelif 

Yek»n 

4.000 
3.300 

—.540 
81.505 

2.311.702 

Tablodaki muhtelif balıklar hanesi nor-
maldir. Bu sularda yakalanan fakat mahalli 
isimleri nedeni ile raportörler tarafından 
muhtelif hanesine alınan balıklar, yosun ba-
lığı, taşyiyen, gökçe ve emsali balıklardır 

İçsular balıkları istihsalinde başlıca 
unsur olan akarsular, göller ve baraj göl-
leri gibi üç su topluluğundan Ege bölgesin-
de olanları içindeki balıklariyle şöyle sıra 
Iayabi liriz : 

Akarsular : 
Ege bölgesindeki nehirler, Sakarya, 

Kızılırmak, Yeşilırırıak çapında nehirler de-
ğilse de gene de döküldükleri yerlere hol 
su akıtan sulardır. Ege bölgesindeki akar-
sulardan Kirmasti ve Simav çayları Mar-
mara denizine dökülür. Diğer büyük sular 
dan Bakırçay Çarıdarlı körfezine, Gediz neh-
ri Foça yakınlarından İzmir körfezine, Kü-
çük Menderes nehri Kuşadası körfezine, 
Büyük Menderes nehri de Bafa gölü yakın 
larında Akköyden denizi bulur. 

Büyük Menderes nehri (yayın, sazaa, 
kefal, çapak), üzerinde Kemer barajının 
bulunduğu Akçay (yayın, sazan, akbalık), 
Banaz çayı (sazan), Küçük Menderes neh 
ri (sazan, yayın, yılan, kefal), Gediz nehri 
(yayın, sazan, turna) Çine çayı (sazan) Çiv-
ril suyu (sazan, yayın), Kocasu (sazan, ya-
yın), Sındırgı çayı (sazan, yayın), Simav 
çayı (sazan, akbalık, çökçebalık), Porsuk 
nehrinin ilk kolları (sazan, yayın), Bakırçay 
(sazan, kefal, turna), Küçüksu (sazan), K'r-
masti çayı (sazan, yayın, akbalık), Derbent 
suyu (sazan) Susurluk çayı (sazan yayınl, 
Koca çay (sazan, yayın, taşyiyen), Dalaman 
çayı (sazan, yayın, kefal), Emet suyu (sa-
zan), Seyitler suyıı (sazan) başlıca sular-
dır. 

Ayrıca yukarıdaki sulara karışan ve 
onları besleyen o kadar küçük su vardır ki 
bunların hepsinde sazan kefal, karabalık 

bıyıklı sazan, tatlısu hanisi, akbalık ve 
gökçebalıklar amatörleri meşgul ettikleri 
gibi köylülerin yiyeceklerini de sağlarlar. 

Göller : 
Ege bölgesinde pek çok göl sayılabi-

lir. Aşağıda illeriyle beraber belirteceği-
miz göller haricinde turna, çoklukla kü-
çük sazanlar bulunan küçük göller de var 
dır ki bunların bazıları geçici göllerdir. 

Afyon ili : Acı göl (sazan, taşyiyen), 
Çapalı göl (yosun balığı), Eber gölü (sa 
zan, tatlısu kefalı), Gölhisar gölü (sazan), 
Karmık gölü (sazan).. 

Aydın ili : Bafa gölü (sazan, yayın, yı 
lan, kefal, levrek), bu göl bölgenin en ve-
rimli gölüdür. 

Denizli ili : Acı tuz gölü (bir nevi kü-
çük sazan). 

İzmir ili : Işıklı göl (sazan), Gölcük gö 
lü (sazan, taşyiyen). 

Kütahya ili : Simav gölü (küçük ya-
yın, sazan, gökçebalık). 

Manisa ili : Mermere gölü (Acıbahk 
karabalık, sazan, levrek, gökçe). 

Muğla ili : Köyceğiz gölü (yılan, ke-
fal, levrek, lüfer). 

Baraj göl ler : 
Enerji istihsali, sulama işleri yanılırla 

balık ürününe de büyük katkısı bulunan ve 
daha da bulunacak olan barajlarımızın bu 
bölgede devreye girmiş olanlarını belirt-
mek faydalı olacaktır. 

Dinar (1951), Kemer (1958), Demirköp-
rü (1960) barajları devreye girdikleri yıi 
itibariyle sularında bir çok balıklar oluş-
muştur. 

Yeni devreye giren diğer barajlar şan-
lardır : Adıgüzel, Asmacık, Avşar, Buldan. 
Emme, Karpuzlu, Selevir, Seyitler ve San-
dıklı barajları. 

Devreye yeni girmiş barajlar üzerinde 
ehemmiyetle durulacak konudur. Et balığı 
olmayan yosun balığı, bıyıklı sazan ve adi 
cazan gibi faydasız balıklar üremeden işi 
ole almak, Fransızların geliştirdikleri et sa-
zanı tohumlarından getirtilerek göllere ek-
mek ilgililerin ehemmiyetle üzerinde du-
racağı meselelerdir. 

— Devamı var — 
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Memleketimizin 
"Su Ürıinlerinlerinin 
Değerlendirilmesinde 
Ö N C Ü 
Bir Kuruluş; 

SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ve PAZARLAMA AS. 

Sermayesi: T.L. 5 0 0 0 0 0 0 0 . 

D E M A S YATİRİM PROGRAMININ 
BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN 58 MİLYON T.L. 
DEĞERİNDEKİ TESİS ARAÇVE GEREÇLERİ 

ÜRETİM 
1 Ad. Hel lkopf f l f 
3 Ad Av gemis i 
2 Ad. Refakat gemis i 
1 Ad, Nakl iye gemis i 

S 

-

ı ı s 

ffl İıı 
r f n l r r f r t l « ı f ı T i r f i l i 

pn(Spn: 

C D E İSLEME VE MUHAFAZA 
4 0 0 0 T o n H a c i m l i S o ğ u k H a v a Depolar ı 
G ü n d e 100 T o n Kapasiteli Balık U n u Fabr ikası 
G ü n d e 2 0 T o n Kapasiteli B u ı Fabrikası 
Balıkçıların Faydalanabi leceği Flato Tesisleri 

PAZARLAMA 
Dış Pazar lar İçin 10 Adet (22 Tonluk) Frigorifik K a m y o n 
Yurt İçindeki D a ğ ı t ı m d a 2 0 Adet (10 Tonluk) Konteyner 
Yurt İçinde Satış İçin 2 3 Adet (2-3 Tonluk) T e r m o s Karoserll K a m y o n e t 

M e r k e z i : A n k a r a , Ç a n k a y a Vali Dr. Reşi t C a d . 2 9 / 1 3 

Telefon: 129048 Te lex : 
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Su Ürünleri Kanunu 
Kamu Tüzel Kişilerine ait 

Dalyanlardan geçiş 
Madde: 10 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
dalyanların kiracıları veya bunları işletenler belirli 
bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak bazı 
iş ve sanat erbabının dalyanının faaliyetine zarar 
vermemek şaıtiyle kendi vasıtalarıyle dalyandan 
geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir. 

Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin riayet 
edecekleri hususlar icap ve teamüller de nazara alı-
narak Tarım Bakanlığınca tespit ve ilân olunur. 

Hazinenin veya Devlet Su İşlerinin özel mül-
kiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni Ka-
nun hükümlerine göre tespit olunur. 

Dalyan civarındaki Voli yerlerinden 
Faydalanma 

Madde: 11 
Dalyan sınırları içinde veya dışında Hazineye 

veya Devlete ait Voli yerleri kiraya verilmedikçe 
veya işletilmedikçe, bütün Su Ürünleri müstahsil-
leri buralardan serbestçe faydalanabilirler. 

Ancak dalyan sınırları içinde olup mevsimine 
göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu zaman-
larda dalyanın avlusu cihetindeki hazineye veya 
Devlete ait Voli yerlerinden faydalanma hakkı Dal-
yan sahip veya kiracılarına aittir. Dalyanın arka-
sında kalan hazineye ait Voli yerlerinden dalyan 
kurulu bulunduğu zamanlarda dahi bütün Su Ürün-
leri müstahsilleri faydalanabilir. 

Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyan-
larda da uygulanır. 

Özel Mülkiyetteki Dalyan ve Voli 
Yerleri ile bunların Kamulaştırılması 

Madde : 12 
Medenî Kanunun yürürlüğe giımesinren evvel 

sahipleri adına tapuya tescil edilmiş olan Dalyan ve 
Voli yerleri (olağanüstü sebeplerin devam ettiği 
müddet içindeki inkıtalar hariç olmak üzere) sahip-
leri tarafından bizzat veya kiraya verilmek sure-
tiyle devamlı olarak 5 sene işletilmediği veya terk 
edildiği takdirde kamulaştınlır. 

Üretme Havuzları 
Madde : 13 

Ticari maksatla karada üretme havszu tesis 
ederek Su Ürünleri yetiştirmek istiyenler bu tesis-
lerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye 
ait malûmatı havi proje ve plânları vermek sure-
tiyle Tarım Bakanlığına müracaat etmekle mükellef-
tirler. 

Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik 
ve ilmi bakımlardan mahzur bulunmadığı takdirde 
gerekli müsaade Taı ım Bakanlığınca verilir. 

Deniz ve tçsularda yapılacak Üretme havuzla-
rı da yukarıdaki hükme tabidir. Ancak bu gibi üret-
me havuzlarının tesisine izin verilmeden önce sey-
rüsefer bakımından bir engel teşkil edip etmedikle-
ri hususunda Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alı-
nır. Deniz ve İçsulaıda yapılacak üretme havuzları 
için 4 üncü maddenin son fıkrası hükümleri tatbik 
olunur. 

B Ö L Ü M — III 
Geliştirme, Teşvik ve Himaye 

A — Geliştirme 
Etüt ve Araştırma 

Madde: 14 
Tarım Bakanlığı Su Ürünleri ile ilgili her tür-

lü İlmi ve Teknik araştırmaları yapmak ve yaptır-
makla görevlidir. 

Bu Araştırmalar Tarım Bakanlığı tarafından 
Hidrobijoloji Araştırma Enstitüsüne ve Üniversitek-
rin ilgili Enstitülerine ve Tarım Bakanlığı tarafın-
dan görevlendirilecek diğer yetkili uzman ve Mü-
esseselere yaptırılır. 

Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etüdle-
rinin neticelerine göre Tarım ve Ticaret Bakanlığı-
na teklif ve tavsiyelerde bulunurlar. 

Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin, gerçekleş-
mesi için gereken tedbirleri alır. 

Bu araştırma ve etiidlerin tahakkuku için ge-
rekli vesait ve ödenek Taıım Bakanlığınca temin 
ve araştırma Müesseselerine tahsis olunur. 

Tarım Bakanlığı tarafından tanzim edilecek 
olan etiid ve araştırma programlarının esasları araş-
tırma Müesseseleri ve özel teşebbüsün katılacağı bir 
Komite tarafından hazırlanır. 

Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yap-
tıracağı araştırmalara ve bunların gerçekleşmesine 
mani olmaz. 

Kooperatifleşme 
Madde : 15 

Su Ürünleri müstahsilleri 2834 sayılı Taı ım 
satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka-
nun ile 2836 sayılı Tarım Kredi kooperatifleri ve 
1163 sayılı Kanuna tabi İstihsal Kooperatifleri ve 
birlikler kurabilirler. 

Bu koopeıatif ve birlikler «Su Ürünleri İstih-
sal Kooperatifleri» «Su Ürünleri Satış Kooperatif-
leri» «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri Birliği ve 
Su Ürünleri Kredi Kooperatifleri» ismini alırlar. 

Kooperatif ve birlikleıin anamukavelename for-
mülleri T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile 
Ticaret Bakanlığının ilgili dairesi tarafından müş-
tereken hazırlanır. 

T. C. Ziraat Bankası Su Ürünleri üreten ve üre-
timini bizzat satan kooperatif ve şahıslara açacağı 
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kredilerde üretim ve pazarlamada kııllanılan bütün 
araç ve gereçler Kredi Maritim sistemi (Balık üre-
timinde kullanılan tekne, motor, ağ, v.s. benzeri 
araç ve gereçleri sigortalamak şartiyle krediye kar-
şılık gösterme esası) na göre teminat olarak kulla-
nılır. 

Denizcilik Bankası da aynı esasa göre kıedi 
açabilir. 

Eğitim ve Öğretim 

Madde: 16 

Tarım Bakanlığı, Su Ürünleri istihsali ile uğra-
şanların meslekî bilgi ve görgülerini artırmak mak-
sadiyle, diğer bakanlıklar ile de işbirliği yaparak uz-
manlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar ve 
meslek okulları açabilir. Propaganda eğitim ve öğ-
retim için lüzumlu tedbirleri alır. 

Teşvik ve Himaye 
Muaflıklar 

Madde: 17 

Gerçek ve tüzel kişilerin Su Ürünlerinin istih-
sal, muhafaza ve nakliyesine mütaalik faaliyet kol-
larına yapacakları yatırımlar hakkında 31.12.1960 
gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sa-
yılı kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen 8 inci bö-
lümün ek 3 ncü maddesindeki yatırım indirimi nis-
peti % 100 olarak uygulanır. 202 sayılı Kanunun 
geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunun geçici 
4 üncü maddesi uygulanmaz. 

Kurulmuş ve kurulmakta olan Balıkçı barınak-
larına ilâve edilen üstyapı tesislerinden faydalan-
ma hakkı Kooperatif birliği veya Kooperatiflere 
süresi on yıldan az olmamak üzere Maliye Bakan-
lığınca 2409 sayılı kanun hükümlerine tâbi olmak-
sızın pazarlıkla kiraya verilir. İlân edilen 30 günlük 
süre içinde Kooperatiflerden talep vaki olmazsa 
2490 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca 
özel veya tüzel kişilere ihale edilir. 
Madde: 18 

Su Ürünlerinin istihsal ve ihracatını artırmak 
maksadiyle, Su Ürünleri istihsal ve vasıta malzeme-
lerinde ithal sırasında alman her türlü vergi, re-
sim ve harçları indirmeye veya tamamen kaldır-
maya, 

Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişek-
leri kooperatifler eliyle meccanen vermeye Tarım 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetki-
lidir. 

B Ö L Ü M _ r v 
Yasaklar ve Zabıta Hükümleri 

i atlayıcı ve zararlı maddeler kullanma 
yasağı 

Madde: 19 

Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri pat-
a y a maddeler öldürücü veya uyuşturucu madde 

Icr, sönmemiş kireç ve Tarım Bakanlığının müsaa-
desi alınmaksızın elektrik ceryanı, elektroşok ve 
hava tazyiki ile Su Ürünleri avlanması yasaktır. 

Tespit olunacak belli bir aydınlatma gücünü 
geçmemek üzere elektrik ceryanı ile aydınlatma vc 
münhasıran denizlerde olta ile avlanan Su Ürünle-
rinin denizden çıkarılmasında elektroşok usulünün 
uygulanması müsaadeye bağlı değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tüzük-
te gösterilir. 

Sulara zararlı madde dökülmesi 
Madde : 20 

Su Ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin ve-
ya kullananların sağlığına veyahut istihsal vasıta-
larına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren 
maddelerin içsulara ve denizlerdeki istihsal yerle-
rine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şe-
kilde tesisat yapılması yasaktır. 

Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu 
tüzükte gösterilir. 

Yabancıların Su Ürünleri istihfeftfi 
yasağı 

Madde: 21 
Türk vatandaşı olmayan kişilerin Su Ürünleri 

istihsal etmek üzere 476 sayılı Kara Suları Kanu 
nunun 8 inci maddesinde yazılı balıkçılık sahası-
na veya içsulara girmeleri ve bu sularda Su Ürünleri 
istihsal etmeleri yasaktır. 

Ancak, 3 üncü maddenin 7 inci bendinde ya-
zılı yabancı turistler ile Tarım Bakanlığının müsa-
adesi gereğince 14 üncü maddede gösterilen etüt 
ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hü-
kümden müstesnadır. 

Akarsular da engellemeler yapılması 
yasağı 

Madde: 22 
Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmadan akar-

sularda Su Ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine 
engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve 
benzeri engeller yapılması yasaktır. 

Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan 
baraj ve regülâtör gibi tesislerde Su Ürünlerinin 
geçmesine mahsus balık geçidi veya asansörlerinin 
yapılması ve bunların devamlı olarak işler durumda 
bulundurulması mecburidir. 
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küçük ansiklopedi 
CARANX Suareus, Kemikli balık-

lardan Carangidae familyasına bağlıdır. 
Sıcak ve mutedil olan denizlerde pela-
jik olarak yaşarlar. Kıyılardan itibaren 
açıklara doğru geniş bölgelere yayıl-
mıştır. Karnivor olup gıdalarını pelajik 
yaşayan Hamsi, Çaça, Sardalya gibi 
balıklar teşkil eder. 

ikinci dorsal yüzgeçi ile Anal yüz-
gecinin son radiusları ayrıdır. 

Renkleri çok parlak olup sırt taraf-
ları mavimsi yeşilimsi ve esmer gümü-
şi renge kadar değişir. Yan tarafları 

parlak gümüşi karın kısmı beyazdır. Yüz-
geçleri açık renkli veya şeffaftır. Boyu 
50 Cm. ye kadardır. 

Üremeleri : Mayıs - Ağustos ayları 
arasında kıyılardan uzakta yumurtlarlar. 

Ülkemizde Akdeniz ve Ege denizin-
de yaşar. (Şekil : 24) 

CARANX türünden olan ve ülkemiz 
sularında yaşayan balıklar : 

CARANX Kalla, boyu 20^cm. ye ka-
dardır. (Şekil : 25) 

CARANX Fusus, boyu 30 cm. ye 
kadardır. (Şekil : 26) 

Şekil : 24 CARAMX Suareus B. 

ÇAMUKA Balığı, (Atherina hepse-
tus) Atherinidae familyasına bağlı gü-
müş balıklarındandır. Sıcak ve mütedil 
denizlerin kıyılarında sürüler halinde ya-
şarlar. Kumsal veya çakıllı dipleri se-
verler. Karnivor olup gıdalarının mühim 
bir kısmını planktonik organizmalar teş-
kil eder. 

Sırtları yeşilimsi sarı, yantarafla-

rında boydan boya çok parlak gümüşi 
bir bant bulunur. Karın tarafları gümü-
şi beyazdır. Boyu 12 cm. ye kadardır. 

Üremeleri Nisandan Eylül ayına ka-
dardır. Çoğalma mevsiminde sürüler ha-
linde satha yakın olarak kıyılara yakla-
şırlar. Bu sırada deniz kuşları ve diğer 
balıklar tarafından avlanarak çok sayıda 
telef olurlar. 

Şekil : 27 ÇAMUKA Balığı 
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Ş E K E R B A N K 

T » ü i S® 
s 

Ş E K E R B A N K 

Günden güne büyüyen gelişen banka 

Ş E K E R B A N K 

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

Ş E K E R B A N K 

ikramiye çekilişlerinde tasarruf sahiplerine yüzbinler 
dağıtan banka 

Ş E K E R B A N K 

Birikmiş bütün tasarruflarınız için daima 

Ş E K E R B A N K 
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İÇ HABERLER 
— Balıkçılığı Geliştirme Proje Guru-

bu uzmanlarından Mr. D. Baird, ticari ga-
ye ile yapılacak midye hasadı çalışmala-
rında elverişli olacak, yeni tip algarnayı 
deneyerek göstermiştir. Bu gaye için Yu-
nus av gemisi ile 13—14/Temmuz/1972 ta-
rihlerinde Şilenin doğusunda ve batısında 
30 - 50 metreler arasında yapılan çalışma-
larda, yeni algarna ile günde ortalama ola-
rak 15 algarna atışından, algarna başına 20 
kg. midye alınmıştır. Çalışmalara Marma-
rada da devam edileceği, neticelerin Pro-
je Gurubunca Devlet Planlama Dairesine 
bildirileceği öğrenilmiştir. 

— Balıkçılık Müessesesi av tatbikat 
programı uyarınca 7—12/Temmuz/1972 ta-
rihleri arasında Yunus ve Gümüş motorla 
rı ile Marmarada ışık avı denemelerinde 
bulunulmuştur. Yapılan denemeler sırasın-
da, istavrit ve hamsi olmak üzere 2080 kg. 
balık tutulmuş ve 5263 lirayla değerlendi , 
r i lmiştir. 

---.Balıkçılık Müessesesinin 1972 yılı 
Araştırma programı gereğince 25/Temmuz 
- ila 8 Ağustos 1972 tarihleri arasında, Arar 
gemisi ile Karadenizdeki av sahalarında 
muhtelif derinliklerde dip balığı kompozis-
yonunun tespiti çalışmalarına devam olu-
nacaktır. 

— Trabzon Balık Yağı Unu Fabrikası 
tarafından üretilen Balık Yağları ve unla-
rından bu devre içersinde dahili piyasaya, 

40 ton hamsi yağı, 110 ton yunus yağı ve 
586 ton da balık unu satışı yapılmıştır. Yi-
ne ayni Fabrikamızca üretimi yapılan ham-
si yağlarından Almanya ve Fransaya 300 
tonluk partiler halinde ihraç hazırlıkları 
yapılmakda olup, önümüzdeki devrede şevk-
leri gerçekleşecektir. 

Memnuniyetle öğrenildiğine göre 14 kişilik bir 
müteşebbis hey'et vasıtasiyle Ankara'da 25.5.1972 
tarihinde (Ankara Amatör Balıkçılar Kulübü) kurul-
muştur. 

Kulübün kanunî ikametgâhı Buğday Sok. No: 
5 /1 — Kavaklıdere'dir. Kulüp yetkili organlarınca 
istenilen yerde şube açabilir. 

Düzenlenen 23 maddelik Ana Tüzüğe göre ku-
lübün amacı aşağıda belirtilmiştir. 

Kulübün amacı sportif bir anlayışla amatör 
balıkçılığı yaymak, doğayı sevdirmek, doğanın ko-
runmasını sağlamak, avlanma yer, zaman ve kural-
larına uyulmasını sağlayarak balık türlerinin azal-
masını önlemek, ilgili resmî kuruluşlarla işbirliği ku-
rarak balık türlerinin çoğaltılmasına yardımcı ol-
mak, üyeleri arasında yoğun sosyal ve kültürel iliş-
kiler kurarak kaynaşmayı ve bütünlüğü sağlamak, 
resmî kuruluşların koymuş olduğu yasa ve kural-
lar konusunda halkı uyarmak, ülkenin balık ve 
balıkçılık olanaklarını yurt ve yurt dışında tanıtarak 
ülke turizminin gelişmesine yardımcı olmaktır. 

Kulüp bu amaçlara ulaşabilmek için çeşitli yö-
re ve mevsimlere göre av turları organize eder, 
lokal, avcı kulübe ve evleri, tatil köyleri kurar ve 
işletir, balıkçılık kursları açar, sergi, seminer ve 
konferanslar düzenleyerek deniz, göl, baraj ve a-
karsularımızda balıkçılığın ve balık türlerinin ko-
runma ve çoğalmasına yardımcı olur, balıkçılık a-
lanmda örnek davramlarda bulunan becerili üyele-
rime ödüller dağıtır, gerekli balıkçılık malzemesi, 
kitap ve dergiler sağlar. 
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Kurucu üyele/ arasında yapılan görev bölümü-
ne göre kulüp organları aşağıdaki şekilde teşek-
kül etmiştir. 

a) Kııliip Yönetim Kurulu : 
Orhan Giiner 
H. Cahit Yüriiker 
Necdet Kınmsoy 
Şenel Özpolat 
Erhan Kip 
Mehmet Mert 
Melih Serim 

Genel Başkan 
Başkan Yarıdmcısı 
Teknik Komite Başkam 
Sosyal Komite Başkanı 
Yayın Komitesi Başkanı 
Muhasip 
Veznedar 

Yedekler : 
İlhan Özdilek 
Mustafa Hasekioğlu 

b) Disiplin Kurulu : 
Seyhun Örs 
Dr. İsmet Baran 
Orhan Erdem 

c) Denetçiler : 
Yılmaz Sargın 
Erdoğan Yaşlıca 

Kulübe üye olabilmek için aşağıdaki adresten 
müracaat formu istenmesi ve 200 TL.— giriş aida-
tı ile 10 TL.— aylık aidat ödemeği kabul etmek 
gereklidir. 

Olta avcılığına meraklı okurlarımız arasında 
noksanlığı öteden beri hissedilen ve yukarıda be-
lirtilen amaçlarla kurulmuş bulunan bu değerli ku-
lüp taraf ından özellikle sportif balıkçılık yönünden 
deniz, göl ve akarsıılarımızın bilinçli bir şekilde 
kullanılma olanaklarını yaratma, eğitim, bu yönde 
turizmin geliştirilmesi, halkta tabiat sevgisinin art-
tırılması gibi hususlarda öncülük teşkil eden çabalar 
saıf edileceğine inanmaktayız. 

Bu ümitle, Ankara Amatör Balıkçılar Kulü-
bii'nü tebrik eder, çalışmalarının başarılı olmasını 
dileriz. 

Adres : 
Ankara Amatör Balıkçılar Kulübü 
P.K. : 214 

Bakanl ık la r /ANKARA 

DIŞ HABERLER 
Tunus ve İtalya arasında kıt'a sahanlığı ve ba-

lık avcılığı hakkında aktedileıı anlaşmalar: 

İtalya ile Tunus arasındaki kıt'a sahanlığının 
sınırlandırılmasına ve İtalyan uyruklu balıkçıların 
Tunus sularında balık avcılığı yapmalarına müteda-
ir olup iki ülke taraf ından geçen eylülün 20 sinde 
imzalanan anlaşmalara ilişkin iki kanun tasarısı Tu-
nus Millet Meclisi taraf ından kabul edilmiştir. 

Tunus kıyıları ve Sicilyalım güneyindeki İtal-
yan adaları (Lmapion, Lampiduza ve Lonosa) ara-

sındaki kıt 'a sahanlığının sınırlandırılmasına dair 
aîılaşmanın, uzun müzakerelerden sonra, imzalan-
ması balıkçılık, ekonomik ve malî konulardaki mu-
allakta kalmış diğer anlaşmaların da müzakereleri-
ne imkân vermiştir. Her iki ülke de iyi petrol araş-
tırma imkânları yüzünden kıt 'a sahanlığının sınır-
landırılması sorununun çözümüne aynı önemi ver-
mişlerdir. Millet Meclisinin müzakereleri sırasında, 
mezkûr anlaşmayı incelemiş olan siyasî komisyo-
nun raportörü «anlaşma kıt'a sahanlığı konusunda 
İtalya ile olan bütün anlaşmazlıklarımızı hallettik, 
Libya ve Malta ile de halledeceğimiz benzer anlaş-
mazlıklar bulunmaktadır» demiştir. 

Meclis komisyonunun raporunda «uzun müza-
kerelerden sonra İtalyan hükümetinin bu adalar için 
kıt'a sahanlığı sınırlandırılmasını istememeyi ve bu 
İtalyan adalarınnt her birinin etrafında 12 ilâ 13 
deniz mili genişliğinde bir karasuları ile iktifa edi-
leceğini kabul ettiği» bildirilmektedr. Öte yandan 
rapor bu anlaşmanın «Tunus'a bu bölgede meydana 
çıkarılablecek maden kaynaklarını işletmek imkâ-
nını vermek bakımından çok önemli olduğuna» işa-
ret etmektedir. 

İtalyan balıkçılar taraf ından Tunus sularında 
balık avcılığı yapılmasına ilişkin Tıınııs ile İtalya 
arasındaki anlaşmaya gelince, Millet Meclisinin özel 
komisyonunca hazırlanan raporda bu anlaşmanın 
«iki taraflı ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir 
aşama teşkil ettiğinde değinilmektedir. Bu anlaş-
ma sayesinde 173 İtalyan teknesi Tunus sularının 
bazı kesimlerinde balık avcılığı yapmak olanağını 
bulacak. İtalyan hükümeti de her yıl Tunus hükü-
metine 1 milyar liret ödemeyi taahhüt etmektedir. 

Sözü edilen anlaşma iki yıl için aktedilnıiştir. 
Anlaşma, şimdiki yürürlük süresinin bitiminden en 
az altı ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde ken-
diliğinden yenilenmiş kabul edilecektir. (La Peche 
Maritime). 

Yunanistan'da Japon balıkçı uzmanları: 
l apon bilim adamları Oşinografi ve Balıkçılık 

Araştırma Enstitüsünün daveti üzerine Yunanis-
tan'a gitmişlerdir. Japon bilim adamları Kavalada-
ki balık üretiminde husule gelen dalgalanmaları, 
sardalya sürülerinin muhaceretlerini inceleyecekler 
ve bu balığın üeritimindeki azalma nedenlerini sap-
tayacaklardır (La Peche Maritime) . 

Deııiz kirlenmesiyle savaş veya zamanla yarış : 
Bugün deniz kirlenmesi endişe verici oranlar-

da artmaktadır . Bu kirlenmeyi durdurmak için tek-
nik imkânların mevcut olmasına rağmen bu imkân-
lardan faydalanmak için ne arzumuz ne de zama-
nımız olduğuna katiyyen emin bulunmuyoruz. 

Bu mütehassıs iki deniz biyologunun fikridir. 
Bu mütehassıslardan biri Kanada'daki Toronto Üni-
versitesinden Henry Regier ötekisi Amerika Birle-
şik Devletleıdeki Kaliforniya Üniversitesinden W. 
Kelley'dir. Adları anılan iki bilim adamı, F.A.O. 
için hazırladıkları ve Birleşmiş Milletlerin haziran 
ayında Stokholm'de yapılacak çevre konulu konfe-
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râıısına sunulacak raporda bu vahim davada hal-
kın umursamazlığından şikâyet etmektedirler. Ra-
pora göre son yıllarda müteaddit defalar uyarmalar 
yapılmasına rağmen bu alanda hiç bir şey yapılma-
mıştır. Avlama yerlerinde aşırı derecede balık a-
vına devam edilmekte, tatlı sulara ve denizlere ze-
hirli maddeler daha çok miktarlarda dökülmekte 
ve binnetice sulardaki oksijen tenörü azalmaktadır. 
Aşırı balık avlama ve zehirli maddelerin tatlısulara 
ve denizlere dökülmesi suda yaşayan hayvan ve git-
kilerin ekolojik dengesinin bozulmasına yardım eden 
iki faktördür. 

Raporda belirtildiğine göre son yıllar zarfında 
hemen hemen her yerde avların hacminde artış kayd 
edilmiştir, fakat herzaman denizdeki hayatın zara-
rına olarak. 

Bu tehlikeli duruma karşı çareler vardır. Bu 
çareler F.A.O. teşkilâtı tarafından Stokholm konfe-
ransı sekretaryasına verilen tavsiyeler listesinde yer 
almıştır. Bu tavsiyeler arasında balık avcılığını dü-
zenlemeye mahsus ulusal plânlar hakkında bazı 
tedbirler ve yasalar, suda kullanılan eko sistemle-
ri hakkında ve denizdeki hayat üzerinde kirlenmenin 
etkileri hakkında derinlemesine tetkikler, artıkları 
muamelesi ve bunlardan bâzılarının «recycüagesı 
(yeniden devreye sokulması) ve nihayet karidese 
benzeyen küçük bir deniz yaratığı olan ve insan 
beslenmesinde faydalanılabilecek olan krill gibi he-
nüz tanıtılmamış bazı balık kaynaklarında fayda-
lanma bulunmaktadır. 

Suların kirlenmesinin en tehjlikeli veçhelerin-
den birisi de kirlenmenin gecikme ile etki yaptığı 
ve etkilerinin her zaman derhal meydana ç ıka r ı l -
madığıdır. Rapora göre bazı maddelerin etkisi çok 
uzun sürmektedir. Bazı madenlerin muamelesinden 
gelen artıklar zehirli iyonların derelere sızmalarını 
devam ettirebilmelerine mukabil maden işletimi son 
on yıldan fazla bir zamandan beri tatil edilmiştir. 
Pek çoğu ölebilecek olan sayısız organizmalar tara-
fından yeniden devreye sokulan (recyclage) DDT 
gibi haşere öldüren ilâçlar çevrede çok uzun yıllav 
kalabilmektedirler. Rapora göre etkiler herzaman 
yığın halinde balık imhası ile ifade olunmamak-
tadır. Suyun kalitesinde bir düşüş, evvelâ, hayvan-
ların muhaceretlerinin üremesinin ve yeteneğinin 
ortam tarafından normal olarak empoze edilen zor-
lamalara (rekabet, hastalıklar veya predatörlerin sal-
dırılan) karşı koymalarına saik olan beslenme zin-
cirine ve alışkanlıklara tesir eder. 

Esasen, sulama, içme suyu üretimi veya hidro-
elektrik için derelerin saptırılması balık üremesini 
înmkânsız hale getirmemişse de çügleştirmiştir. 

Raporda ifade edildiğine göre zehirli artıkların 
ve tarım menşeli besleyici maddelerin daha evvel-

ce kirlenmiş bir ortama girmesine mani olunduğu 
takdirde bu ortam tedricen ilk özelliklerine kavuş-
maktadır. 

(La Peche Maritime) 

Birleşik Arap Cumhuriyeti kıyılarında karides 
rezervaları: 

Akdeniz az balık veren bir denizdir, takriben 
5 kg/ha. Bu denizde balık avcılığı sınırlı bölgeler-
de uygulanmaktadır. Mısır kıyılarında bilhassa ka-
rides avlanmaktadır. 

Bu karidesler iki türdür : biri 15 ilâ 20 sm. 
uzunlukta peneid karidestir, diğeri 10 ilâ 15 sm. 
uzunlukta metapeneid karidestir. Son baharda iri 
karideslerin sayısında hafif bir artış vardır. Mev-
cut miktarlardaki değiiklikler önemlidir ve yıllık 
hayat devrine bağlıdırlar. Büyük karidesler denizde 
ve yavru karidesler sahil lagunalarında yaşamak-
tadırlar. En çok miktarlar yumurtlamadan önce ni-
sanda ve yavrular lagunalardan denize doğru hare-
ket etmeye başladıkları zaman kasımda bulunur. 

Karidesler Birleşik Arap Cumhuriyetinin global 
avlarının hemen hemen % 2 0 sinin teşkil ederler. 
1953 yılma kadar av yılda 500 tonu biraz geçiyor-
du. En çok av 7500 - 8000 ton ile 1962 - 1965 de 
yapılmıştır. Son yıllarda azami miktar 4000 tona 
inmiştir. 

Karides avcılığı İskenderiye ile Port Sait fakat 
daha ziyade İskenderiye ile Damiette arasında ol-
mak üzere derinliği 10 metreyi geçmeyen dar bir 
kıyı şeridi içersinde yapılmaktadır. Derinlik 50 met-
reyi geçince avcılık yapılmamaktadır. Bir saatlik 
sürütmeden sonraki avlar az ve nadiren 20 kilogram-
dan fazladır. Ortalama av çok defa 5 kilogram-
dır. 

Av mevsimleri nisan - mayıs ve kasım - ara-
lıktır. yani karideslerin bol bulundukları dönemler-
dir. Hu dönemler karideslere ve keza balıkçıların 
sardalya avına intikaline bağlıdır. 

1966 da yapılan incelemelerden 10 ilâ 50 metro 
derinlik arasında mevcut olan karides miktarlarının 
% 6 0 ı mclapencidae'lcr % 30 peneidae'ler vo 
% 10 unu Önemsiz olan kiiçiik karidesler olmak ü-
zerc 3600 ton olduğunu göstermiştir. Üreme im-
kânları nazarı dikkate alınacak olursa yılda 2000 
ton karides avlamak kabul olunur gibi görünebilir. 
Mısırlı balıkçılar her yıl 15 metre derinlikle tak-
riben 4000 ton karides avladıklarından, aradaki 
rarkııı daha büyük derinliklerden geldiğini kabul 
etmek lâzımgelir ki bu avların yılda 66000 tona 
ulaşabileceğini telkin etmektedir. 

Nil'in tanziminin karides avcılığına 1966 dan 
beri icra ettiği acıklı etki görülmüştür. Binaenaleyh 
bu nev'i avın gelişmesi hususunda çok tedbirli ha-
reket etmeli. 
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A N K A R A 

191 
ETBALIK BEŞİKTAŞ 

46 30 50 - 47 51 98 
İ S T A N B U L 

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

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

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