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EBK BALIKÇILIK MÜESSESESİ MÜDÜRÜ 
SAYIN ORHAN K A R A A T A İLE BALIK S A T I Ş MAĞAZALARI 

KONUSUNDA Y A Y I N KURULU ÜYEMİZ SAİM ONAT'IN 
Y A P T I Ğ I BİR GÖRÜŞME 

Soru: Sayın Orhan Karaata, eski-
den beri üzerinde durduğunuz Balık Satış 
Mağazalarının açılması problemini nihayet 
gerçekleştirmiş olmanın huzuru içinde bu-
lunduğunuzu tahmin ederim. Önce Ankara-
da sonra da İstanbul'da olmak üzere Mües-
sese tarafından modern anlamda iki Balık 
Satış Mağazası açılmıştır. 

Mağazaların açılış gayesi, faaliyet duru-
mu, balık satışları ve hizmetlerin halk üze-
rindeki tesiri konularındaki intihalarınız 
nedir? 

,Cevap: Protein bakımından halkı-
mızın başlıca gıdasını teşki l eden Et ve Ba-
lık gibi önemli bu iki madde Kurumumuzun 
iştigal konularını kapsamaktadır. Kurumun 
ucuz ve kalitel i et temini çalışmaları yanı-
sıra, Balıkçılık Müessesesi de halkımıza 
her mevsimde taze, kali tel i , temiz, bol çe-
şit l i ve ucuz balık teminini planlayarak, bu 
gaye ile Balık Satış Mağazaları açma yolu-
na gi tmişt i r . Umarımki bu hareket halka 
hizmet bakımından yerinde ve faydalı bir 
teşebbüs olmuştur. 

Faaliyet durumuna gelince, Avrupa mem-
!eketlerinde olduğu şekilde modern anlam-
da ve halkımıza hakikaten faydalı olabile-
cek tarzda bir çalışma sistemi üzerinde 
Jurmaktayız. Esasen bu gün için mağaza-
ların faaliyeti henüz yenidir. Zamanla daha 
ia iyi olacağına inanıyoruz. 

Balık satışlarımız çok iyidir. Mağazaları-
nızda 20- 25 çeşit ir i l i ufaklı taze, kaliteli 
ve ucuz f iatlarla satışı yapılan balıkların 
piyasaya bu şekilde arzı da ayrıca dikkati 
çekmişt ir . Mağaza faal iyet lerinin halkımız 
üzerindeki tesir i son derece müspet ve 
faydalı olmaktadır. Denilebil ir ki halkımız 
balık yemek özlemini ve balık ihtiyaçlarını 

büyük bir güven içerisinde rahatlıkla ma-
ğazalarımızdan temin etmenin zevki için-
dedirler. 

Soru: Mağazaların açılışının mev-
sim bakımından, balık sezonunun sona er-
mekte olduğu zamana tesadüf etmesi ne-
deniyle, balık temininde güçlüklerle karşı-
laşıyor musunuz? Balıkları hangi bölgeler-
den ve ne şekilde temin ediyorsunuz? 

Cevap: Mevsim bakımından balık se-
zonunun sona ermekte oluşu, açılmış o-
lan mağazalarımıza balık temininde bizleri 
her hangi bir güçlükle ka rş ı l aş t ı r ı lmak -
tadır. Esasen yukarda da temas ett iğim gi-
bi, mağazalara her mevsimde balık temin 
edilmesi önceden plânlanarak ona göre ge-
rekli tedbir ler alınmış bulunmaktadır. Bu 
arada taze balığın satışı yanında dondurul-
muş balık satışlarına da vermekteyiz. 

Mağazalarımız için temin edilen balıklar, 
Karadeniz, İstanbul, Marmara, Ege ve Akde 
niz gibi sahil şehir lerimizdeki müstahsil ve 
balıkçı teşekkülleri ile yaptığımız temas ve 
anlaşmalarla temin olunmaktadır. 

Balıklar tazeliklerini muhafaza- gayesile 
Uçak ve Frigorif ik vasıtalarla nakledilmek-
tedir. Halkımızın sağlığı yönünden, gerek 
nakliyat gerekse mağazalardaki satışlarda 
azami hassasiyet gösteri lmektedir. 

Soru: Memleketimiz balık istihlâ-
kinin arttırılması yönünden bilhasa önemli 
olan halkımıza dondurulmuş balığın da ta-
nıtılması ve yedirilmesi imkânları üzerinde 
durulmakta mıdır? Bu yolda yapılmış dene-
meleriniz olmuşsa ilgi ve rağbet görmüş 
müdür? 

Cevap: Mağazalarda satışları yapılan 
taze balığın yanı sıra, halkımıza don-
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durulmuş balığın da tanıtı lması ve yediri l-
mesi imkânları üzerinde öncelikle durul-
maktadır. Bu amaçla hazırladığımız, Mersin, 
İstavrit. Hamsi Sudak gibi temizlenmiş ola-
rak paketler içinde dondurulmuş balık çe-
şit leri , halkımızın büyük ilgi ve rağbetini 
görerek tahminlerimizin üstünde bir talep-
le karşılaşılmıştır. Hepimizin bildiği gibi, 
bütün dünyada dondurulmuş balık istihlaki 
yerleşmiş olmasına rağmen, bizde henüz 
alışılmamıştır. İşte gayelerimizden bir isi 
de mağazalarımızda donmuşa yer vererek 
halkımıza donmuş balık yedirmenin önder-
liğini yapmaktır. 

Memleket imiz balık ist ihlâkinin artırılma-
sı yönünden dondurulmuş balığın halkımı-
za yedir i lmesi imkânları üzerinde öncelikle 
durulması gerektiğine inanmaktayız. 

Soiiu Mağazalarınızda balak satış-
larından ayrı olarak, çeşitli balık mamulle-
rinin satışlarına da yer verilmekte midir? 

Cevap: Balık satışlarının yanında ma-
ğazalarımızda çeşit l i balık mamullerinin 
satışlarına da yer vermiş bulunuyoruz. 
Bunlar, çeşit l i ba|ık konserveleri, havyar, 
tarama, balık yumurtaları ancüez midye 
lakerda ve fürne çeşit ler i gibi.. . İlerde balık 

mamulleri üzerinde bir takım yeni i lâvşle-
rimiz de olacaktır. 

Bütün gayemiz halkımıza balık olsun ba-
lık mamulleri olsun bunları alıştırmak, sev-
dirmek ve yedirmekt ir . 

Soru: Halkımıza taze, kaliteli, te-
riniz ve ucuz balık yedirebilmek bakımından 
ilk plânda Ankarada Sıhhiye, İstanbul'da 
Pangaltı semtlerinde açmış bulunduğunuz 
iki mağaza dışında yeni mağazlar açmayı 
düşünüyor musunuz? 

Cevap: Müesese olarak bidayette İs-
tanbulda 3 Ankara'da 2 olmak üzere 5 
mağaza açılmasını düşünmüştük. Ancak 
bazı nedenler ve bilhassa üzerinde dur-
duğumuz semtlerde mağaza bulmakta kar-
şılaşılan güçlüklerden dolayı ş imdi l ik iki 
mağaza ile faal iyette bulunmaktayız. 

Halkımızdan göreceğimiz ilgi ve hizmet 
anlayışının artması karşısında, gerek İstan-
bulda gerekse Ankarada yeni mağazalar 
açılması bakımından faal iyet programla-
rımıza yer vermeyi düşünebil ir iz. 

Diğer bir temennimizde, özel teşebbüs 
sahibi meslekdaşlarımızın da faal iyetlerin-
de, halkın sağlığı yönünden gerekli tedbir-
leri almak suretiyle, halkımıza tam bir gü-
ven sağlamalarıdır. 

BALİK MAĞAZALARINDAN GÖRÜNÜŞLER 
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' Japon Balıkçılığını Bugünkü Seviyeye 
, Ulaştıran Başarılı Çalışmalar 

1940 ile söylenilen yıllarda Japon balık-
çılığı vasat bir düzeyde iken, bugün için 
dünyada en çok balık yakalıyan ve su ürün-
lerinden en çok faydalanan memleketler-
den bir tanesi de hiç şüphesiz Japonya'dır. 
Bu gerçeği şekil 1 'de veri len grafiklerden 
görmek mümkündür. Çoğumuz bunun böyle 
olmasının normal olacağını Japonya'nın 
coğrafi yapısına bağlıyabiliriz. Ancak, bu-
nun yanında ihmal edilemiyecek bazı hu-
susların olduğu da bir gerçektir. Bunların 
nele rolduğunu bizzat görmüş - yaşamış bi-
risi olarak ve bir izlenim havası içinde sun-
maya gayret edeceğim. 

Bu arada, orada bulunma gayemin, Gemi 
Seyri ve Balıkçılık ile i lgi l i elektronik ci-
hazlar üzerinde ihtisas yapmak olduğunu; 
diğer taraftan bu cihazların tatbikat esna-
sında kullanılmalarını öğrenmek maksadiyle 
24 gün süreli açık deniz trol balıkçılığına 
ve 10 gün süreli Işıklı Gırgır balıkçılığına 
çıktığımı da bel ir tmek isterim. 

Bugün Türkiye'de ilk defa bir Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Sanat Enstitüsünün kurul-
masının gerçekleşt i r i lmesine çalışılmakta-
dır. Ancak, Japonya'da aynı konuda 60'a 
yakın Balıkçılık Lisesinde senelerden beri 
eğit im yapılmaktadır. İsterseniz konuya 
buradan girel im ve Japonya'nın balıkçılık-
ta bugünkü yüksek seviyesine ulaşmasının 
nedenlerine bir göz atalım. 

1 — YETERLİ EĞİTİLMİŞ KADRO 

Çoğunun kuruluş tarihi eski olmak kay-
dıyla, bugün 54 balıkçılık Lisesi, balıkçılık 
endüstrisine hizmet edecek kalif iye ele-
man yet işt i rmektedir . ¡Ik balıkçılık lisesi-
nin 1901 ve ilk balıkçılık araştırma merke-
zinin ise, 1888 yılında kurulmuş okluğu-
nu bu arada söylemekte fayda var sanırım. 
Mecburi olan 6 senelik ilk, ve 3 senelik 

İbrahim ÖZBEK 
İstanbul Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Sanat Enstitüsü 

ortaokullardan sonra 3 sene süreli olan 
bu balıkçılık l iselerinde aşağıdaki bölümler 
bulunup, adı geçen konularda eğit im ve 
öğret im yapı lmaktadır: 

1 — Balık avlama bölümü 
2 — Balık üretme bölümü 
3 — Balık işleme bölümü 
4 — Dizel motorları bölümü 
5 — Telsiz (haberleşme) bölümü 

Bu okulu bit irenler, çoğu zaman hayata 
atılmakta ve bir kısmı da sayıları 16'yı bu-
lan balıkçıdık fakültelerine devam etip, 
yüksek tahsil yapmaktadır. Orta dereceli 
Japon okullarında randıman % 100'e çok 
yakın olduğundan, mezun fazla, ve fakül-
telere giriş şansı da az olmaktadır. 

Her iki okuldaki eğit im sisteminde teori 
ile pratik paralel gitmektedir. Bu sebepten, 
mezunlar yeni vazifelerine çok çabuk kay-
naşmakta ve oldukça faydalı olmaktadırlar. 
Mezunların istihdam yerlerini de kısaca şu 
şekilde açıklayabiliriz. 

Avlanma Bölümü Mezunları : Japonya'-
nın korkunç balık avlama fi lolarına ait ge-
milerde ve balık avcılığı ile i lgi l i sanayii 
kuruluşlarında çalışmaktadırlar. 

Üretme Bölümü Mezunları : Çeşit l i özel 
ve tüzel kuruluşlara ait üretme tesis ve 
merkezlerinde teknisyen olarak çalışmakta-
dırlar. 

İşleme Bölümü Mezunları : Gıdasının 
% 50'sini konserve kutularından temin eden 
bu ülkede ir i l i ufaklı binlerce şi leme ve 
konserve fabrikaları vardır. Bu mezunlar, 
buralarda rahatça iş bulup, konularında ça-
lışmaktadırlar. 
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Motor Bölümü Mezunları : Kanun ve tü-
züklere göre bell i tonajdan büyük ve açık 
deniz balıkçılığına çıkan gemiler; motor 
teknisyenleri ve mühendisi bulundurmak 
mecburiyetindedir ler .¡ster balıkçı, ve is-
terse t icaret f i losuna ait gemilerde olsun, 
bu mezunlar her zaman aranan teknik ele-
man durumundadırlar. 

Telsiz Bölümü Mezunları : Bu mezunlar 
da aynen motor bölümü mezunları gibi, sa-
dece balıkçı gemilerinde çalışmakla kal-
mayıp telsiz operatörünün ihtiyaç duyuldu-
ğu bütün gemilerde ve işyerlerinde dolgun 
ücretle çalışmaktadırlar. 

2 — TEKNİK İMKÂNLAR 

Teknik imkânlar denildiği zaınarı, kapsa-
mı çok geniş bir ifade olmakla beraber ba-
lıkçılıkta yeri olanları şöyle sıralıyabiliriz: 

1 — Balıkçı gemisi yapma imkânları : 

Ishikawajima - Harima, Hitachi, Kawa-
saki, Mitsubishi , Mitsui Nippon Kokan, 
Sasebo ve Sumitomo gibi dünya çapında 
tersane şirket ler inin Japonya'da olduğunu 
çoğumuz bil ir iz. Ancak, bu şirketler büyük 
tankerler inşa etmektedir ler. Balıkçı gemi-
lerini ise, sayıları oldukça kabarık olan da-
ha ufak kapasitedeki tersaneler yapmakta-
dır. Bunlar; ağaç, f iberglass ve çelik saç-
tan olup, en küçüğü 24-30 tonluktur. Fakat, 
en yaygın kullanılanlar ise, 150-200 tondan 
başlamaktadır. Bu gemiler son derece güç-
lü motorlara sahip olup diğer donanımları 
da fevkalâdedir. 

2 — Ağ donanımları: 

İster trol, ve isterse gırgır olsun, kulla-
nılan ağlar çok büyük kapasiteli, bakımlı 
ve sağlam olup, ayrıca vinç çekme kaldır-
ma ve toplama sistemleri de gayet modern 
kullanışlı ve otomatikt i r . Hatta, 5000 ton-
luk trol gemilerinde değişik kapasitede iş-
leme tesisler i dahi vardır. Her iki balıkçılık 
türünde de insan gücünden şu gayelerde 
istifade ed i lmekted i r : 

a) Balık ayırım, tasnif ve depolanması 
b) Makine ve cihazların kullanma ve 

kontrolü 

c) Bakım ve organizasyon 
3 — Elektronik donanım ; 

Bence, Japonların gıpta edilecek ve her 
gemilerinde istisnasız bulunan teknik im-
kânlarından bir isi de budur. Uzun süre ça-
lıştığım Nagasaki Balıkçılık Lisesi gemisin-
de olan cihazları anlatmak bile çok zaman 
alır. Şekil 1'de resmi görülen 365 tonluk 
bu okul gemisindeki elektronik cihazların 
isim ve kısa fonksiyonlarını sadece belirt-
mekle yetineceğim. 

Cihazın ismi : Kısaca vazifesi : 

Radar Geminin seyir emniyetini 
sağlar 

Loran Geminin seyir anındaki ye-
rini tesbit eder. 

Fax Yazılı ve resimli haber 
alır. 

Alıcı - verici Sözlü ve s i riyal I i haber -
leşme sağlar. 

Yön bulucu Geminin seyri yönünü tes-
bit eder. 

Sonar Geminin altını yarı küresel 
olarak tarayıp balık arar. 

Eko - sounder Gemi altını belli açı altın-
da dikey tarayıp, deniz de-
rinl iğini ve balık sürülerini 
gösterir. 

Ağ kontrolcüsü Trolda ağa giren balıkları 
gösterir. 

Ağ kayıtçısı Gırgır balıkçılığında ağın 
kaç metreye indiğini ve ba-
lık sürüsüyle ağ arasında-
ki durumu gösterir. 

Cayro - pusula Hakiki kuzeye göre gemi-
nin seyir açısını gösterir. 

Bunların dışında deniz suyu sıcaklığını, 
geminin süratini ve diğer buna benzer arzu 
edilen bi lgi leri veren elektronik cihazlar da 
mevcuttur. Açık deniz balıkçılığına giden 
bütün gemilerde bu cihazların hepsi bulun-
maktadır. Daha küçük 25-30 tonluk gemi-
lerde ise, en azından telsiz, eko-sounder, 
ağ kayıtçısı, pusula ve radar bulunmakta-
dır. Bu konularda imâlat yapan ve benim 
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Şekil: 1 Nagasaki Balıkçılık Lisesi Eğitim Gemisi Chosuı - Maru 365 tonluk 

de çalıştığım Furuno, Tokyo Keiki, Hokushin, 
Koden, Nihon Musen ve Oki dünya çapın-
da meşhur f irmalar olup ihtiyaca cevap ver-
dikleri gibi ihracat'da yapmaktadırlar. 

4 — Soğuk hava tesisler i : 
150 tondan büyük gemilerin hemen he-

men hepsinde soğuk hava depoları ve çok 
iyi çalışan sistemleri vardır. Bu «.ip gemi-
ler haftalarca ve hatta aylarca açık deniz-
lerde kalıp, yakaladıkları balıkları taze ola-
rak muhafaza edebilmek imkânlarına sahip-
t i r ler. 

Daha küçük gemiler ise seyire çıkmadan 
önce, her yerde bol miktarda bulunan buz-
hanelerden birine uğrayıp yeterl i buz ikmâ-
li yapmaktadır. Yakaladıkları balıkları balık-
haneye getirene kadar bozulmaamsı ve 
taze kalması için buzla karıştırarak depo-
larında saklamaktadırlar. 

Balıkhaneleri anlatmak da çok zaman alır. 
Bu konuda ayrıca ele alınabilecek genişlik-
te. 

En az 15 tane 200 tonluk gemi aynı an-
da boşaltma yapabil iyor. Bu işlemde yürü-
yen merdivenlerden istifade edil iyor. So-
ğuk hava kamyonlar: ve vagonları hazır bek-
liyor. Satış muamelesi gören balık, bekle-

t i lmeden yüketim ve işleme bölgelerine 
emniyet içerisinde sevk edil iyor. 

3 — AZİMLİ, BİLGİLİ ve YETENEKLİ 
GEMİ PERSONELİ : 

Normal bir balıkçı gemisinde kaptan, ope-
ratör, sağlık memuru, mühendis, ahçı tek-
nisyenler ve tayfalar bulunmaktadır. Hepsi 
okullarında gayeye uygun tarzda inançlı 
bi lgi l i ve f iziki yapıları zorlukları yenecek 
güçte, yet işmiş kimseler, sağlam bir vücut 
ile, neş'e içinde, bıkıp usanmadan 6 a y - b i r 
sene açık deniz balıkçılığı yapabil iyorlar. 
Esasen, bütün okullarda beğen eğit imen ay-
rı bir yer veri lmekte, ve bu işi herkes se-
verek yapmaktadır. 

Avlanma anında bütün cihazlar tam ran-
dımanla kulanılmakta ve ver iml i avlama böl-
geleri deniz haritaları üzerine işaret edil-
mektedir. Ayrıca, her ağı toplama ve çek-
me sonunda aşağıdaki hususlar büyük bir 
t i t iz l ik le not edi lmektedir. Bunlar : 

1 — Tutulan balığın; cinslerine göre mik-
tarı 

2 — Avlanma bölgesi 
3 — Deniz suyu sıcaklığı 
4 — Deniz suyu ve avlanma derinl iği 
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5 — Avın yapıldığı yıl, ay, gün ve saat 
6 — Avlanma nev'i. 
7 — Eğer trol avcılığı ise, ağın sürüklen-

me zamanı (Ticaret gayesiyle 3 saat, eği-
t im gayesiyle 2 saat) 

ek tabii olarak, müteakip avlanmalarda 
not edilen faydalı ver iml i l ik hususları dik-
katle alınmaktadır. 

4 _ YASALARA UYMA ALIŞKANLIĞI : 

Her tür lü kaidelere riayette Japon mil le-
t i hakikaten imrenilecek durumda. Balıkçı-
lıkta da bu böyle. Her balıkçı veya balıkçı 
f i losu : 

1 — Avlanma, müsaade edilmiş yerlerde 
ve müsaade edilmiş teknikle avlanıyor. 

2 — Yasalarla tesbit edilmiş ölçülerde 
göz aralıklı ağ kullanıyor. 

3 — Avlamada ışık kullanılıyorsa, mü-
saade edilen sınırlar içerisinde güçte aydın-
latıcı kulanıyor. (Gırgır için en fazla 5.000 
Watt.) 

4 — Avlanma yasaklanmış tarihler ara-
sında herkes gemi ve teknesini genel ola-
rak bakım ve onarımdan geçir iyor, hiç kim-
se ava çıkmıyor. 

5 — Balıkçılık bürosuna ait sahil muha-
faza gemilerinin uyarı ve tavsiyelerine ri-
ayet ediyor. 

5 — AVLANMA TEKNİĞİNİN ÇOK 
GELİŞMİŞ OLMASI : 

Yapılan av teknikler i bizdekilere benze-
mekte ise de, farklı l ık gösterenler de var-
dır. Bunları şöyle sıralayabiliriz : 

1 — Trol avcılığı (Tek ve ç i f t gemiyle 
yapılan trolcülük) 

2 — Gırgır avcılığı (Her gırgır f i losu 6 
gemiden meydana geliyor) 

3 — Paraketa avcılığı (Orkinos, Kılıç, ve 
Köpekbalığı paraketaları) 

4 — Galsama ağları ile yapılan avcılık 
5 — Kargılı olta takımı ile avcılık 
6 — Dalyanlar ile avcılık 
7 — Iğrıplar ile avcılık 

1969 yılı istat ist ik ler ine göre Japonya'da 
beli başlı avlanma türlerinden elde edilen 
balık miktarları şekil 2'de veri len grafikte 
göster i lmişt i r . Bilhasa ilk üçü Japon balık-

çılık endüstrisinde grafiği yükselten türler 
olduğu için çok önem kazanmaktadır. Ayrı-
ca sayı ve gemi tonajına göre balık avla-
ma fi lolarının kapasitesi de şekil 6-7 de 
grafiksel olarak göster i lmişt i r . 

6 — AŞİRİ TÜKETİM İLE İŞLEME 
ÇEŞİT ve TESİSİNİN ÇOKLUĞU : 

Çiğinden pişmişine, tatlısından tuzlusu-
na kadar her türlü yemeğinin yapıldığı ve 
sabah kahvaltısından akşam yemeğine ka-
dar bütün öğünlerde hem de bir kaç türlü-
siiyle yer alan balık Japonya'nın protein kay-
nağı durumundadır. Konserve, kurutma, so-
sis, tuzlama, füme balık balık turşusu çiğ 
ve bazı ori j inal bölgesel yeniş şeki l ler i ile 
korkunç bir tüket imi olan balık, hemen her-
zaman değer fiatında satılmaktadır. Balığın, 
her zaman değer fiatına satılmasındaki rol-
lerden bir tanesi de, bu aşırı tüket imin ya-
nında yukarda bahsettiğimiz gibi, binlerce 
işleme fabrikasında bel ir t i len yeme şekil le-
rine göre işlenmesidir. 

Sizlere bu yazımda, Japonya.nın balıkçı-
taki başarısının dış görünüşünü bir yabancı 
gözüyle aktarmaya çalıştım. Kısa bir muha-
keme sonunda bizim eksiklerimizin neler ol-
duğunu ve neden arzu edilen miktarda ba-
lık yakalıyamadığıınızı anlamak güç olmıya-
caktır. Bir mukayese yaparak bizdeki arzu 
edilen seviyeye, aşağıdaki bel ir t i len husus-
lar gerçekleşt ir i ldiğinde ulaşabileceğimiz 
anlaşılır. 

1 — 8 - 1 0 gün denizde kalabilecek, mo-
tor gücü ve gövde yapısına sahip iyi dona-
nımlı balıkçı kemilerimiz olursa, 

2 — Her gemide en az birer telsiz (Ka-
nunlarımıza göre bulundurulması yasak) 
Eko, Sounder, pusula, deniz haritası ve ra-
dar bulunursa) 

3 — Azim ve arzularından şüphemiz yok-
tur, fakat balıkçılarımızdan kaptanlık göre-
vini yapanlar nirengi noktaları olmaksızın 
bi lmedikleri denizlerde gemilerini svek ve 
idare edebilecek güçte, cihazlarını rahatça 
ve ver iml i bir şekilde kulanabilecek güven 
içerisinde olursa, 

4 — Piyasada ihtiyaç duyulan; ağ, dizel 
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JL 
to İ e 4 J. 

( i e e . o o e T»n o / « r a i J 

Gırgır 

Uzak deniz trolculuğu 

işleme tesisli trolculuk 

Kıyıdan orta uzaklıktaki trolculuk 

Olta ile mürekkep baliğ, balıkçıl,ğ, 

Orkinoz paraketacılığı 

Istakoz yetiştirmesi 

Dalyan avcılığı 

Şekil: 2 1969 yılı istatistiklerine göre, Japonya'da belli başlı avlanma türlerinden elde 
edilen balık miktarları 

motoru ve elektronik cihazlar yeterl i mik-
tarda ve de ucuz olarak bulundurulursa, 

5 — Soğuk hava depolarımız, buzhanele-
rimiz, balık işleme tesis ler imiz ve özel na-
kil kamyonlarımız olursa, 

6 — Halkımız balık yemeye alışır, tüke-
t im ve ihracatı artırma yolları yaratılırsa, 

Evet, sıraladıklarımız yapıldıkları zaman 
bizim de balıkçılığımız arzu edilen düzeye 
ulaşacak, denizlerimizdeki hakkımız olan 
suların ürünlerinden son zerresine kadar 
istifade edecek ve biz de her zaman arzu 
ett iğimiz çeşit balığı istediğimiz anda yeme 
imkânına kavuşacağız. 
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K Ü L T Ü R B A L I K Ç I L I Ğ I 
V E 

T Ü R K İ Y E 
Süleyman ARISOY 

A — GİRİŞ 

Beslenme ekonomisinde hayvansal 
protein - amino asit, kaynakları içinde, ü-
retim prodüktivi tesi en yüksek olan hay-
vanlar, balık, kümes hayvanları, tavşan ve 
domuzdur. 

Bu nedenle mevcut ve gelecekte şid-
detle artmakta olan dünya nüfusuna para-
lel olarak Türkiye nüfusunun da şiddetl i ih-
tiyacı olan hayvansal protein üret imi - kül-
türü içinde ve başta gelen (Kültür Balık-
çılığı) na hız vermek gerekir. (1) 

B — KÜLTÜR BALIKÇILIĞI TERMİNOLOJİSİ 
VE TARİF : 

Memleketimiz için her yönü ile yeni 
olan (Kültür Balıkçılığı) sözlüğü her kade-
mede yanlış anlaşılmış ve bazanda yanlış 
kul lanı lmışta. Bu nedenle, hatta zamanı-
mızda ilmî olmayan ortamlarda bu termi-
noloji daima yanlış ve bir sürü sorunların 
doğmasına sebebiyet verecek şekilde fark-
lı olarak kullanılagelmektedir. 

Gerçekte bu yanlış anlam ve değim-
lerin l i teratürlere, yazışmalara dahi geçti-
ğini görmekteyiz, hatta alelade balıkçılık 
tabir i bile tercüme ve konu ile olan yaban-
cılık dolayısiyle ve büyük bir hata ile sık 
sık görülmektedir ki, balık üretmeci l iği faa-
l iyeti ile su ürünleri avcılığı üret imi anlam-
ları bazı eserlerde yanlış olarak kullanıla 
gelmişt ir . 

Örneğin, (Résumé des Act iv i tés de T.C. 
Ziraat Bankası su Cours des Dernières An-
nées 1956 Ankara, 1958 Ankara) Yani T.C. 
Ziraat Bankasının son yıllar zarfındaki fa-
aliyeti adlı 1956 ve 1958 yıllarında iki de-
fa basılan eserin 11. sahifesinde, T.C. Zi-
raat Bankasının açtığı kredi çeşit ler i sa-

yılırken bu arada su ürünleri av müstah-
si l ler ine açılan krediler (Pisciculture) 
şeklinde yanlış olarak ifade edi lmişt i r . 
Çünkü gerçekte T. C Ziraat Bankası o ta-
rihte (Pisciculture - balık yet işt i r ic i l iğ i ne 
kredi açmamıştır Zikredilmesi gereken 
(balık avcılığı) dır Fakat yanlış Fransızca-
ya aktarılmıştır. 

(Psi) kel imesinin ori j ini eski Grekçe-
den gelen (balık) anlamını taşır. Kültür 
(culture) anlamı ise, yet işt i rme, üretme 
demektir. Böylece Psikültürün tam değimi 
(balik ümtmeci l iğ i - veya yet işt i r ic i l iğ i ) de-
mektir . 

(P?diık ziraatı, tarla balıkçılığı balık tar-
lası) anlamları tamamen ziraî yani f loral 
nitel ik taşıdığından ve bu değimlerin kul-
lanılması yanlışlıklara meydan vereceğin-
den uygun bir değim-deği ldir . 

C — KÜLTÜR - YETİŞTİRMENİN ÇEŞİTLERİ: 
Zamanımızda deniz ve iç sular tabiî 

kaynaklarında yapılan üretmecil ik sadece 
(baltk) apesileri değildir. Hidrobiyoloji ve 
deniz içsular ekonomisinin amacı, fayda te-
min olunabilen bütün flora ve faunaların 
kültüre alınmasına matuftur. Halen kültü-
re alınmasında başarı gösteri len ve bu se-
beple ekonomik anlamda kültürü yapılanlar 
şunlardır: Deniz balıklarından anadroumus 
spesilerinden bazıları içsularda sazan, ke-
fal, t i ldpia v.s. tarak, midye, ist ir idye, sün-
ger, inci ve son zamanlarda Japonların, ba-
şarı sağladıkları karidestir. (2) 

Bunlarında, yet işt i rme yani üretmeci-
lik (kültür) olarak teknik terminoloj i yönün-
den özel isimleri vardır. Örneğin (Ostrei -
Culture - İst ir idye üretimi) (Myt i - culture 
- midye üret imi) (Languste - culture - İs-
takoz üretimi) v.s. gibi. (3). 
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Üretmeci l ikte kullanılan suürünleri için 
de görüldüğü gibi balıktan başka olan or-
ganik fert lerde vardır. Bu sebeple bunların 
tümüne (Psikültür - balık kültürü) demek-
te yanlıştır. Ancak, kültürde sadece balık 
bahis konusu edil irse o zaman psikültür 
denebil ir. 

O halde, denizlerde ve içsularda bü-
tün organik fert ler in tümüne şamil olmak 
üzere yapılan kültüre ancak Aqua - Culture 
(suda yet işt i rme) denir. Üretmeci l ikte bu 
bakımdan biri özel ve diğeri de genel an-
lamda iki ter im vardır. Bu alandaki çalış-
maların hedefi gelecek için daha geniş, 
yaygın ve çeşit l idir . Üretmecil iğinde bu 
amaca uygun olarak Aqua-Culture halinde 
terminoloj iye alınarak ifade edilmesi da-
ha uygundur. (4). 

Uluslararası teknik alan yazışma ve 
lisanlarda da üretmeci l ik için kullanılan ta-
birler de aynen yukarıda açıklandığı üzere-
dir. Latin - Grek aslından gelen bu terim-
lerin aynen Türkçe lisanında da teknik ta-
bir olarak kullanılmasını uygun görmekte-
yiz. 

D — AQUA - CULTURE VE BALIK-
ÇILIK : 

Kültüre alınan biyoloj ik canlı balık, 
ist ir idye, midye gibi çeşit l i ise o zaman bü-
tün bunların tümüne şamil olmak üzere ge-
nelleme yapılarak bir isim altında tanım-
lanması mümkündür. Bu suretle genel an-
lamda (Aqua - Culture) denir. 

Aqua - Culture suda yapılan yet işt i r -
me yani kültür demektir. Modern i lmi l ite-
ratürde genel olarak bu ifade kullanılmak-
tadır. Bu şekilde is imlendir i ldiği takdirde 
iltibasa, yanlış anlamlara da sebebiyet ve-
r i lmemiş olmaktadır. 

Gerçekte içsularda yapılan aqua - Kül-
türde balıktan başka üretme havuz ve alan-
larının civarındaki nisbi rutubeti yüksek el-
verişl i olan alanlarda üremede olan sü-
müklü böcek ve ayrıca su içinde, kurbağa, 
sülük, yosun gibi ekonomik değer taşıyan 
diğer fauna ve f loraları da düşünmek gerek-
mektedir. 

Nitekim kurbaya konusunda son yıl lar-

da Orta Avrupa'dan Türkiye'ye önemli ta-
lepler gelmekte ve ihraç edilen kurbağala-
rın, değerli, nadir ve leziz cinsten oldukla-
rı söylenmektedir. Döviz kaynağı olarak 
küçümsenmeyecek bu biyolojik yaratıkla-
rın da aqua - kültürde yan üretme ürünü o-
larak düşünülmesi lâzımdır. 

Klasik olarak balıkçılık üç ana büyük 
kola ayrılır : 

A — Deniz ve Okyanus balıkçılığı 
(Marine Fisferies) 

B — İçsular balıkçılığı (Inlandwaters 
f isheries) 

C — Balık üretmecil iği (Aqua Culture 
Fisheries) 

Burada A ve B gurubundakiler esas 
balık avcılığını i lgi lendir ir. C gurubundaki 
faaliyetlerde ise balık üretmecil iği, yetiş-
t i r ic i l iğ i bahis konusudur. 

Kültür faaliyeti olan bu istihsal ala-
nındaki özell ikler ilk iki gruptan tamamen 
farklıdır. Bu faaliyeti ilk iki grupla karıştır-
mamak gerekir tekniği amacı ve esasları 
tamamen ayrıdır. 

Son çağlarda git t ikçe gelişmekte olan 
balık üretmeci l iği l i teratüre yeni bazı te-
r imlerin girmesine sebep olmuştur. Örne-
ğin 1969 şubat ayında U.S.A. Virginia'da 
deniz altında iki ay kalıp bundan önceki bir 
aylık rekoru kırarak psikültür yapılmasını 
planlayan iki kişiye (Aquanaut) denmekte-
dir. Böylece derinl iklere dalanlara (Aqua-
naut) denilmesi yeni l i teratüre geçmişt ir . 

E — BALIK KÜLTÜRÜ ORTAMLARI : 

Balık üretmecil iği, havuz, kanal, ark, 
gölet, göl, rezervuar, baraj gibi kapalı hav-
zalı olan statik su ortamında yapılmakta-
dır. Ancak bu ortam içindeki suların farklı 
özell iklerine göre ayrı balık üretmeci l iği 
yapılmaktadır. Bunlar çeşit l idir. Örneğin: 
(5). 

1 — Ilık su kütlesinde - ortamında 
yaşayan balıkların üreti lmesi. 

2 — Soğuk su kütlesinde - ortamında 
yaşayan balıkların üret i lmesi. 

3 — Acı suda yapılan balık üretmesi 
(brakish water pscicultüre) 
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Görülmektedir ki balık üretmecil iğinde 
çeşit l i terminoloj i ler doğmuştur. Bunların 
bazıları cetvel halinde şöyle gösteri l i lebi-

Kültürii yapılan 
1 — Balık 

Değim ve 
Tanımlama 
Psci Culture 
ingilizce: Fish Far -
ming-Balık Ziraati 

Fish Breeding -
Balık yet işt i rme 
üretme beslemek 

2 — İstir idye Ostrei culture 
3 — Midye Myt i culture 
4 — İstakoz Languste culture 
5 — Denizde üretme Mariculture 
6 — Suda üretme Aqua culture 

F — TÜRKİYE GÖLLERİNİN BALIK -
LANDIRILMASI VE İLKELERİ : 

Her aquatik f lora ve faunanın bulun-
duğu, yaşadığı ve ürediği su ortamının fi-
ziksel, kimyasal ve biyoloj ik özell iği fark-
lıdır. Balıklandırma yolu ile yapılan psikül-
türde öncelikle kültüre alınacak olan bi-
yoloj ik canlının yaşadığı su ortamının in-
celenmesi, bi l inmesi şarttır. Buna göre bi-
yoloj ik yapının temel ler in (data) tesbit i di-
yoruz (6). 

Bu esaslara uygun gelen elverişl i bir 
familüa, tür veya genus'la bu su ortamında 
psikültür yapılır. İlk kademede demek ki 
suyun fiziksel, kimyasal ve biyoloj ik e-
saların tesbit i şarttır. Türkiye'de bu amaç-
la öncelikle bütün göllerdeki ve barajlar-
daki suların analizleri tamamlanmış olma-
lıdır. Bu uzun bir program ve çalışma dev-
resi içinde bi t i r i lebi l i r . 

İkinci kademe ve araştırmada tayin ve 
tespit edilmiş olan Türkiye baraj ve gölle-
rine uygun gelecek olan psikültür fauna-
sının seçimidir. Gerçekte bu zor bir işlem 
değildir. Çünkü psikültür için uygun olan 
fauna familya ve tür ler i bel ir l i ve bir kaç 
tanedir. Genell ikle psikültüre alınacak olan 
elverişl i fauna'nın genel arzulanan özellik-
leri şunlardır. 

1 — Eury- halin yani yaşama ortamı 

geniş olan bir fauna olmalıdır. Yani deği-
şik f iziksel, kimyasal ortamda yaşayabilme-
lidir. 

2 — Eti lezzetli, elverişl i (eligible) se-
vilen, istenen, bil inen bir fauna olmalıdır. 

3 — Üreme ve büyüme süresi kısa ol-
malıdır. Yani kısa zamanda ergin ve iri hale 
gelebi lmel idir . 

4 — Nispeten kılçığı, pulu az, f i re o-
ranı düşük olmalıdır. 

5 — Eti çamur, yosun, yağ kokmayan 
nispeten nötr olmalıdır. 

6 — Üretme yani psikültür esnasında, 
ortamdaki ufak tefek değişikl iklere muka-
vim, müşkülpesent fauna olmamalıdır. 

Bu özell iklere bağlı olan diğer nite-
l iklerin varlığı ile, balıklandırma için uygun 
gelen faunanın familya veya genus'u, türü 
tesbit ve tayin edilmiş demektir. 

Üçüncü ve son kademe bu baraj ve 
göllerin balıklandırılmasıdır. Balıklandırma-
da, yapılan işlem göle, baraja ufak psikültür 
fauna fert ler in in katılması ile tamamlanmış 
olmaktadır. 

Balıklandırmada önemli olan genç ve 
yavru olan bu fauna fert ler ini f i re verme-
den, zedelenmeden kısa süre içinde bu ba-
raj ve göllere salıveri lmesidir. Bazı durum-
larda, göllere katılacak fert ler yavru fauna 
yerine, gel işmiş olan fert lerde katılabil ir. 

Türkiye'de özellikle arazi dağlık, yük-
sek bir kıt'a bütünlüğü karakterindedir. 
Yüksek ve dağlık bölgeler de kapalı hav-
za halinde ve volkanik karakterde, kıymetl i 
ve çeşit l i göller, vardır. Bu göllere ulaşıl-
ması güç ve zamana ihtiyaç göstermekte-
dir (7) 

Bu, baraj ve göllerin balıklandırılması, 
baraj ve göle götürülen psikültür fauna fert 
lerinin canlı ve sağlıkla ulaştırılması ile 
mümkün olduğuna göre, bu işin en kısa za-
manda ve kolayca yapılabilmesi ancak uçak-
la, hel ikopter' le havadan suya fauna fert le-
rinin tekniğine uygun şekilde atılması ile 
kabil olabil ir. Ulaşılması güç göllerimize 
ancak bu yolla balıklandırmanın yapılması 
tavsiye edi lebi l i r . 
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G — AMERİKA'DA BALIKLANDIRMA 
ÖRNEĞİ : 

Psikültürde, Türkiye gibi fazla dağlık, 
arazili olan coğrafi bölgelerde balıklandırma 
uçak aracılığı ile yapılmaktadır. 

Örnek olarak, Amerika'da Arizona eya-
letinin kuzey sınırında ve Utah, Colorado 
eyaletlerinin güney sınırları arasında kalan 
Colorada nehri üzerindeki (Lake Powell) 
Powell gölü ve buna bağlı olan (Glen Can-
yon Barajı) ve diğer bir çok barajlarda ya-
pılan balıklandırma çalışmaları gösteri lebi-
lir. (8). 

Milyonlarca balık buralara uçak aracı-
lığı ile havadan serbestçe atılmak suretiyle 
balıklandırma yapılmıştır. Burada her ilk 
bahar barajın kapanmasında, gölde alaba-
lık ve (Largemouth bass) balıkları stok e-
di lmişt i r . Uzak balık yavruları üretme mer-
kezinden alınan bu yavrular dört adet 500 
galonluk tanklarla havadan ve alçaktan uç-
mak suretiyle göle bırakılırlar. Bu uçakla 
balıklandırma fasılalarla ve müteaddit de-
falar yapılagelmektedir. 

Her defasında, 300 fer t kadar alçak-
tan uçarak (C-46 Tipi uçak) la havada geniş 
bir daire çizmek suretiyle 250.000 adet a-
labalık (Ra in -bow trout) bırakılmıştır. Bu 
suretle, 4 günde göle bırakılan alabalıkların 
adedi 21/2 milyonu ,bulmuştur. Bunların 
ancak pek azı telef olmuştur. Bu gölde ve 
barajlardaki büyümenin hızına gelince ba-
lıklar ortalama yılda 8 ince ulaşmaktadır. 

Uçakla yapılan bu balıklandırma (Inter-
röuntain Aviation i nc) uçak şirketi ile 
(D.S. Bureau of Sport f isheries And Wild-
life) Amerika Birleşik devlet leri Sportif 
ve Yabani Hayat Organizasyonu arasın-
daki anlaşma gereğince ifa edi lmektedir. 
(9). 

H — SONUÇ: 
Türkiye'nin genell ikle kuzey Anadolu 

dağlarında, kuzey doğu bölgesinde, doğuda 
ve güney doğu bölgesi ile güney kısımla-
rındaki dağlık yüksek bölgeler arasında bu-
lunan göller ile diğer yapılmış ve yapılmak-
ta olan bütün barajlardaki balıklandırma yo-
lu ile yapılacak psikültürde geniş olarak u-
çaktan faydalanılması başarı ve çalışmaları 
olumlu yolda gel işt i recekt ir . 

Türkiye'de nüfusun şiddetle artmağı 
ve son yıl larda f iat seviyesinin de şiddet-
le artması ve başta besin maddeleri ara-
sında et f iatlarının yükselmesi nedeni ile 
Türkiye'nin ulusal besin sorunu olan et so-
runu kesin ve acil hal edi lmelidir. (10). 

Et f iatlarının, suürünleri f iatlarının da 
yükselmesi karşısında elverişl i zengin ve 
bâkir su ortamlarının balıklandırılması ve 
buralarda balık kültürü yapılması akla ge-
len zorunlu çözüm yollarından bir idir. 

Bu görevle sorumlu ve Büyük Ümitler-
le Ortaya Çıkan Yeni Su Ürünleri Kanunu 
ile Tarım Bakanlığı Su ürünleri Genel Mü-
dürlüğü ve diğer kamu kuruluşlarına bu 
konuda ulusal ve önemli tez görevler düş-
mektedir. 
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E V İ N İ Z D E 
YOLCULUKTA 
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Balıkçılık 
Hakkında 
Görüşler 

" V 

ilhan Dlirüs 
E. Dz, Kur. Alb. 

1971 senesi Eylül ayında İzlanda hükümeti, 
1958 senesinde 12 mil olan, kara sularını bu defa 
50 mile çıkardığını ilân etmişt ir . Bunun üzerine in-
giltere, Izlandanın denizlerinin özgürlüğünü zedele-
meye, Okyanus balıkçılığını baltalamaya hakkı ol-
madığını beyan ederek Kraliyet donanmasını hare-
kete geçirmiş ve ayrıca ingiliz limanlarını bütün 
İzlanda gemilerine kapatmıştır. 

Bu hareket üzerine İzlanda hükümeti başkanı 
Johannesson Izlandanın bu tek taraflı kararını ka-
mu oyuna şöyle açıkladı: 

(Karasularımızın 50 mile çıkarılmasiyle ülkemiz 
genişlemiştir. Balık avlama sınırlarımızı korumak 
zorundayız. İngilterenin protestosuna rağmen ikil i 
görüşmeler devam edecektir. Bizim isteğimiz, ka-
rarımıza karşı çıkma yerine, İngilterenin belirl i bir 
süre için 50 mil olarak tesbit ett iğimiz karasuları-
mıza tecavüzde bulunmamasıdır. İngiltere bunu ka-
bul ederse durum kendiliğinden çözümlenecektir). 

İstatistiklere baktığımızda İngiltere ingiliz ada-
larından, otomobil, makine ve teksti l ihracatından 
400 milyon liralık bir kısmını İzlanda gemileri vası-
tasiyle yaptığı ve bundan dolayı da kendisinin iler-
de zararlı çıkabileceğini nazarı dikkate almış olma-
sı gerekmektedir. Ayrıca gene bil inmektedir ki İz-
landa tuttuğu balıkların yüzde yetmişbeşini İngil-
tereye satmaktadır. 

İzlanda, İngiltere hükümetinin aldığı askeri 
tedbirlere aldırmayarak 50 mile çıkardığı kara su-
larını 4 sahil muhafaza gemisi ve 4 helikopter ile 
muntazaman taramakta, aldığı kararı kuvveti dere-
cesinde de f i i len tatbik yoluna gitmektedir. 

İzlanda bir taraftan küçük deniz kuvvetiyle in-
giltereye karşı çıkmaya hazırlanırken bir taraftan 
da İngiltereye bazı bölgelerde belirl i zamanlarda 
800 tonu geçmeyen 140 İngiliz balıkçı gemisine 
avlanma izni vermeye hazır olduğunu bildirmiştir. 
Ancak İngiltere hâlâ İzlanda karasularını 12 mil 
olarak kabul etmektedir. 

Yukarda görüntüsünü vermeye çalıştığımız bu 
durum dünya yüzünde balık sanayiinin ehemmiye-
t in i ve bunun nimetlerinden istifade etmekde olan 
bir küçük devletin İngiltereye karşı çıkabilecek ka-
dar i leri gidebileceğini göstermek içindir. 

Birleşmiş Mil let ler gıda ve tarım teşkilâtı 

(FAO) senelerden beri insani«.-,,, n 
beslenme zorluklar, l ç l n Z t Z c J T ^ 
Hindistan, Afrika gibi az g e , ^ S i T 
lenme yetersizllğlnden her sene L y o Z c a £ 
nın öldüğünü dünya kamu oyuna 

açıklamaktadır. Bu nedenlerle yer yüzünde gitt ikçe azalan havv, ' 
nı protein ihtiyacı kendiliğinden insanları ( | e n - j 
yöneltmektedir. Bu yönelim çok s e n e | e r evvel ^ 
Itmsel araştırmalar sonucu, birçok tilkeier tarafın 
dan ele alınarak, neticelere varılmış ve bu alanda 
büyük müesseseler kurularak araştırmalar'yapıl1 

mış. büyük yatırımlara gfdilmiştir. 

Denizlere bu yöneliş içinde yurdumuzun yeri 
nerededir? Türkiyenin imkânları ve çabaları nedir? 
Türkiye denizlerine, gıda bakımından, ne derecede 
önem vermektedir? 

Tetkikimizi bir esasa İstinat ett irmek için Bir-
leşmiş Mil let ler gıda ve tarm teşkilâtı (FAO) nın 
yayınladığı mukayeseli bir cedvelini ele alalım. 
FAO 1966 yılında balık üretimi bakımından devlet-
leri şöyle sıralamaktadır. 

İsim Ton 

Peru 9223500 
Japonya 8623500 
Çin Halk C. 6500000 
S. Rusya 6.498000 
A.B.D. 2500000 
Norveç 2481000 
Giiney Afrika 2130000 
Hindistan 1605000 
ispanya 1486200 
Kanada 1408400 
Danimarka 1275000 
İngiltere 1080000 
Endonezya 1077000 
Şili 1076000 
Filipinler 978000 
Güney Koıe 825000 
Fransa 746000 
İzlanda 689000 
F. Almanya 651000 
Güneybatı Afrika 650000 
Kuzey Kore 600000 
Portekiz 500000 

Yukardaki cedvelde ele alınan miktarlar sene-
de 500000 tonun üzerinde üretim yapan memleket-
lere aitt ir. Türkiye bu cedvelde 1966 yılında 122700 
ton ile aşağı sıraları işgal etmektedir. Esasında 
üretimimizin senede 110000 tonu aşmadığı da bir 
hakikattir. 

Yurdumuz balıkçılığı uzun seneler 1299 (1883) 
tarihli Zabıtai Saydiye nizamnamesi hükümlerine 
göre yürütülmüştür. Bu nizamname neşredildiği ta-
rihten bu yana dünya balıkçılığında büyük aşamalar 
olmuş hatta bu nizamname içinde bulunan kara av-
cılığına ait hükümler 1937 senesinde çıkarılan 3167 
sayılı Kara avcılığı kanunu ile yürürlükten kaldırıl-
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mış, deniz avcılığı hükümleri ise aşağı yukarı dok-
san seneden beri olduğu gibi bırakılmıştır. Bu ih-
tiyaç gün geçtikçe kendisini göstermeye başlayın-
ca kamu oyunda büyük tepkiler yaratmış, gerek 
basın ve gerekse uzmanların çabaları sonucu 22 
Mart 1971 gün ve 1380 sayılı su ürünleri kanunu 
4 Ekim 1971 tarihniden geçerli olarak yayınlan-
mıştır. Bu halen birçok ihtiyaçlara cevap vermek-
te ise de buna paralel yayınlanacak tüzüğün de çık-
ması beklenmektedir. 

1949 yılında toprak mahsulleri ofisine, Türki-
ye balıkçılığının kalkındırılması için, görev veril-
miş ve hazırlanan plana göre teşebbüse geçilerek 
soğuk hava depolarına başlanmış 8 nakliye, 8 av 
ve araştırma gemisi Almanya tezgâhlarına sipariş 
edilmiştir. Bilahare bu hazırlıklar 1953 yılında tesis 
edilen Et ve Balık Kurumuna devredilmiştir. Tek-
nolojik araştırmalar için Et ve Balık Kurumu tara-
fından 1954 yılında kurulan Balıkçılık Araştırma 
Merkezi ise 1961 yılından itibaren faaliyetini sınır-
landırarak bugün mahdut imkânlarla çalışmaktadır. 
Bugün Türkiye'de araştırma işlerinin ilmî ve temel 
bilgilere istinad eden kısmı üzerinde İstanbul Üni-
versitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü faaliyet göster-
mektedir. Bu çalışmalar yüksek ihtisas ve kültür 
mevzuu olduğu için ancak muayyen bir zümreye 
hitap etmektedir. 

Balıkçılık istihsalinin arttırılması balık avcılı-
ğının inkişafı ve bu san'atın ilerki nesillere intika-
li mevzuuna gelince, halen bu san'at hiçbir temel 
esas ve eğitime tabi olmadan babadan oğula in-
tikal ile veya bu mesleğe heves duyan gençlerin 
kendi yeteneklerine göre iptidai bir şekilde yürü-
tülmekte talih ve tesadüflerin eseri olarak umu-
miyetle okumamış veya az okumuş gençlerin mes-
leği olarak nitelenmektedir (Amatör olarak bu san'-
ata gönül vermiş olan şahısların bu konunun dışın-
da olduğunu bilhassa belirtmek isterim). Halbuki 
balıkçılık diğer memleketlerdeki teknik inkişaflar 
dolayısiyle hususi eğitime lüzum hissettiren bir 
meslek haline gelmiştir. Türkiye balıkçılığını bu-
günkü iptidai durumundan kurtarılması ve modern 
araç ve gereçleri ehil bir şekilde kullanacak genç-
ler yetiştirmek için çabalar gösterilmesi gerek-
mektedir. Bu yönden 1970 senesinde Beykoz'da 
san'at okulları seviyesinde olmak üzere, bir balık-
çılık okulu kurulmasına başlanmış her ne kadar 
bina tamamlanmış olmakla beraber bu güzel teşeb-
büs örgütlenerek eğitime başlayamamıştır. 

Buraya kadar izahına çalıştığımız hususlar için-
de devlet, teşkilât ve ilim çerçevesinde olan kı-
sımlardan bahsettik; şüphesiz ki pek fazla ehem-
miyet verilmeyen böyle kıymetli ve hassas bir sa-
nayi dalında gösterilen ihmal seneler sonunda 

pek fena neticeler vermişt ir . Gerek bu dalda çalı-
şanlardan bir kısmı ve gerekse bu sahaya zararı 
dokunan birçok deniz adamı denizlerin bu nime-
tini elimizden almaya başka bir deyimle yok etme-
ye inatla çaba göstermişlerdir. 

Bunlar şu sırada birçok balıkçılık uzmanı ve 
basın yayın aracılığı ile kamu oyuna aksettirilmek-
tedir. Bizde kısa olarak bu hususlardan söz etme-
den geçemiyeceğiz. 

Bugünkü balık avcılığına ters yönden etki ya-
pan hususları şöyle sıralayabiliriz: 

1 — Dinamitçil ik 
2 — Trolculuk 
3 — Aşırı avcılık 
4 — Denizlere zehirli maddelerin dökülmesi 
5 — Kum motorlarının dipdeki tahribatı 
6 — Gemilerden dökülen mazot ve yağ artık-

ları 
7 — Yunusların bol miktarda avlanması 
Yukarda sayılan madde başlarının kapsadığı 

anlamlar gayet açık ve seçik olduğu için bu husu-
sa daha fazla bir şey ilâve etmek istemiyorum. 

Bugün Türkiye, gün geçtikçe, deniz ürünlerinin 
artmasına ihtiyaç hissetmektedir. Artan hayat pa-
halılığı ve bilhassa deniz ürünleri dışındaki hayva-
ni protein fiyatlarının artması ilerde nüfus çoğal-
ması ile birl ikte daha da fazlalaşacaktır. Hâlen pa-
zarlarımızda mahdut bazı deniz ürünlerini alıp yi-
yebilmek imkânını buluyorsak bu yurdumuzda yal-
nız sahil şehirlerinde balık tüketiminin olması do-
layısiyledir. Çünkü 1958 senesinde elde edilen bir 
istatistiğe göre senede fert başına: 

Belçika 
B. Almanya 
İzlanda 
Yunanistan 
Türkiye 

12,6 Kg 
17,9 Kg 

100,0 Kg 
12,1 Kg 
3,5 Kg 

Balık tüketmektedir. 
Buraya kadar izahına çalıştığımız Türkiye ba-

lıkçılığı ne durumdadır sorusuna elbetteki iyi du-
rumdadır cevabını verirsek fazla iyimserlik olur. 
Bununla beraber inkişafı için yapılan çalışmalar 
müsbet durumdadır diyebiliriz. Çünkü eksiklerimi-
zin bilindiği ve bu yönde çalışmalar olduğuna göre 
elbetteki bunların bir semeresi alınacaktır Zaten 
biz alınasak bile ilerde doğacak ihtiyaçlar bizleri 
bu yöne ileteceklerdir, 
istifade edilen eserler: yazarı: 
Balık avcılığı ve yemekleri Sıtkı Üner 
Donanma dergisi sayı 459 Dz. Bnb. 

Selahattin 
Ergüven 

Mil l iyet gazetesi yayınları — 
Hayat ansiklopedisi — 
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Deniz Ürünlerinin 
kurutulması ^ 
ve dumanlanması 
suretiyle muhafazası 

< 

Kısım II 

Dumanlanacak balıklarda aşağıdaki özel-
l ikleri aramak gereklidir. 

1 — Dumanlanacak balıkda, nihai ma-
mulün fiatının, istihlak gücü muvacehe-
sinde pek de pahalı bulunmaması. 

2 — Füme balığın kalitesinin, sağlık 
yönünden sakıncalı olmaması ve iyi mu-
hafaza edilebilmesi. 

Prensip olarak her nev'i balığı duman-
lamak mümkündür, ancak iktisadi mülâha-
za ile, seçilecek balıklar pek nadide ve 
dolayısiyle pahalı cinsden balıklar olma-
malıdır. Esasen pahalı olan bir balığın, 
dumanlama işlemi ile maliyetinin daha da 
artacağı sebebiyle tercih edi lmemelidir. 
Dumanlama, nsbeten ağır balık kokusunu 
bertaraf etmek ve mamulü daha çazip bir 
duruma sokmak için tatbik edilen bir mu-
hafaza usulüdür. Buna rağmen yurdumuz-
da bazen Kılıç balığı f i lotolarım dahi du-
manlarlar, bu işlem kaide dışı sayılırsa da 
spesyalite olarak müşteri bulur. Genel ola-
rak yağlı ve yağsız cins balıkların duman-
lanabileceğine göre, yağ ransiditesinin 
artmasına sebebiyet verecek şartları müm-
kün mertebe yağlı balıkların dumanlanma-
sı esnasında göz önünde tutmak gerekli-
dir. Memleketimizde, Torik, Palamut, Us-
kumru, Kolyoz İstavrit, Sardalya, Hamsi gi-
bi balıkların bol bulundukları mevsimlerde 
ve spesyalite olarak Yılan balığı, Tirsi, 
Kefal gibi balıkların fümesi yapılabil ir. Di-
ğer ülkelerde, Som, Kod, Herring Uskum-
ru, Sardalya ve Yılan balığı Midye ve İsti-
ridye dumanlanmaktadır. 

HİKMET AKGÜNEŞ 
Kimyager 

SSK Paşabahçe Hastanesi 
Bio-Kimya Mütehassısı 

Seçilecek balıklar kalite yönünden çok 
taze ve yemsiz balıklardan olmalı ezik ve 
bayatlamış bulunmamalıdır. Fümeciler ek-
seriya, düşük kaliteli bayatlamaya yüz tut-
muş, soğuk depolarda, donmuş muhafaza-
da uzun müddet kaimiz ransit balıkları tüt-
süleme suretiyle, lezzetlerini kamufle ede-
ceklerini düşünmüşlerdir. Bu ise çok yan-
lış bir düşüncedir. Nitekim, Polonya ve 
Alman fümeci ler i de bunu denemlşlerse 
de neticede uzun bir zaman için A.B.D. 
ve Kanada pazarlarını kaybetme tehl ikesi 
ile karşılaşmışlardır. Anlayışlı bir alıcı her 
zaman bu kalite düşüklüğünü farkeder. 
Kanada kalite kontrol uzmanları, kalitesiz 
malın bu haksız rekabetine derhal karşı 
çıkmış ve memlekete ithal ve istihlâkine 
mani olmuşlardır. 

Özell ikleri dumanlamaya uygun balıklar, 
bu ameliyeye tabi tutulmadan önce gerek-
li yıkanıp temizlenme işlemine tabi tutu-
lurlar. Hamsi gibi küçük balıklar, yemsiz 
olmak şartı ile sadece, bol temiz su ile yı-
kanıp, hafifçe kurumayı müteakip duman-
lanabil ir ler. Uskumru, Kolyoz gibi orta bü-
yüklükteki balıklar, yıkanmayı müteakip iç 
organları çıkarıldıktan ve tekrar iyice yı-
kanıp temizlendikten sonra pazar imkân 
ve talebine göre başlı veya başsız olarak 
dumanlanırlar. Temizlemede, keskin bir bı-
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çak ve fabrikasyonda döner yuvarlak sert 
fırçalardan faydalanılır. 

Torik ve Palamut cesametindeki balıklar, 
karın boşluğu iyice temizlendikten bu 
arada karın boşluğu zarları ve damarları 
ile biriken kan bertaraf edildikten sonra, 
omurga boyunca bir veya iki şak yapılarak 
sırt adelesi iyice açılır, dolayısiyle duma-
nın her tarafa eşit dağılması temin edil ir. 

Dumanlamaya hazırlanmış balıklar, tuzla-
ma. kurutma, ısı ve duman işlemlerinden 
geçir i lerek, mamul hale get ir i l i r ler. Ma-
mulün kalitesi özell ikle kullanılacak balık 
ve diğer hammaddelerin nev'i ve evsafı 
ile yukarıdaki ameliyelerde gösteri lecek 
itinaya bağlıdır. Prensip olarak taze balık 
kullanılmalıdır. Tuzlama ameliyesinde kul-
lanılan tuzun bi leşiminin büyük önemi bu-
lunmaktadır. Tuzun bakteriyoloj ik evsafı 
özel önem taşır. Kalite kontıolu esas olma-
lıdır. Tuzlamadan gaye, başlıca balıklara 
lezzet verme ve bıı arada tuzun bakterios-
tatik tesir inden istifade ve balık sathındaki 
proteinlerin donatürasyonu suretiyle pıh-
tılaşmasını temin ile i lerideki ameliyelerde 
satıhda mikroorganizmaların nüfusuna ma-
ni olacak pell iki i l tabakası, bir nevi zırh 
teşki l ine yardım etmek içindir. Diğer taraf-
tan, tuz balık dokularındaki bir miktar su-
yun kaybına yardım eder, aynı zamanda 
sathi kapil lerdeki kanın bertaraf edilmesi 
suret iyle mamul kalitesinin ve görünüşü-
nün arzu edilen seviyede tutulmasını temin 
eder. Seçilecek balıkların özell ikleri ile uy-
gulanacak tuzlama işleminde hazırlanacak 
salamuranın tuz oranı ve balıkların bu sa-
lamurada tutulma müddeti, uygulanacak 
dumanlama işlemine uygun olarak seçil-
melidir. Bu arada muhit temperatürünün 
özel önemi vardır. Herriııg balıkları için 
tatbik edilen muhit temperatürü, salamu-
ranın tuz kesafeti ve salamurada balıkla-
rın bırakılma müddeti için veri len kri ter ler 
şöyledir: 13 -14 C3 lik muhit temperatü-
rü % 8-12 tuz ihtava eden salamurada ba-
lıkların 24-36 sat bırakılması suretiyle du-
manlamaya hazırlanması esasdır. Uskumru 
ve palamut cesametindeki balıklar için tat-
bik edilecek usul Herring e tekabül etler. 

Yuk'ardaki hazırlama ameliyesini müteakip 
balıklar hemen dumanlamaya alınmayacak-
l a r a , dondurma ameliyesi ile muhafazala-
rı drip sebebiyle caiz değildir. Ancak ağır-
lıklarının % 8-10'u oranında tuz alabilecek 
tarzda, kuru ve kırılmış tuzla muamele edi-
lip söğuk odalarda muhafazası cihetine gi-
dl imesi caiz olursa da, muamelenin kesik-
liği ve maliyeti daha da arttıracağı sebe-
biyle tercih edilmemekle beraber, zaruri 
olduğu ah\)al ve durumlarda uygulanmasın-
da başkaca bir mahzur bulunmamaktadır. 
Bu tarz tuzlama işlemine tabi tutulacak, 
soğuk odalarda muhafaza edilmiş balıkları, 
dumanlama fırınına almadan önce, akar su 
içinde tutarak tuz muhtevalarının % 1,5-2 
ye kadar düşmesi teinin edil ir. 

Yukardaki tuzlama safhasını tamamlamış 
balıklar için uygulanacak safha, kurutma 
safhasıdır. Bu safhada balığın i lerideki du-
manlama safhasına hazır hale getir i leceği 
mülahazası ile tatbik edilecek dumanlama 
tarzına uygun olarak işlem görmesi temin 
edil ir. İlerideki safhada soğuk dumanlamaya 
tabi tutulacak balıkların hiçbir zaman yük-
sek temperatürde tutulmamaları, kurutulma 
maları, aksine sıcak dumanlamaya tabi tutu-
lacak balıkların da düşük temperatürde uzun 
zaman kurumasını temin, zaman kaybı bakı-
mından yerinde ve ekonomik olmayacaktır. 
Kurutma safhasını balıklar dumanlama fırın-
larında özel sehpalarına asılarak ikmal eder-
ler. Balık sathında pell ikül tabakasının te-
mini ile mamulün kalitesi arasındaki müna-
sebet göz önüne alınarak bu tabakanın ge-
reken şekilde husule gelmesi için kurutma 
şart lan ayarlanır. Kuru hava cereyanı ipti-
dai fırınlarda, bilhassa soğuk dumanlama 
için hazırlanacak balıklarda, muhitteki tabiî 
hava cereyanlarından istifade suretiyle sağ-
lanır. Modern fırınlar, cebri hava cereyanı 
ve sirkülasyonunun fanlar vasıtasiyle temin 
edildiği tesisler olup, balıkların mütecanis 
olarak hava cereyanına tabi tutulması ga-
yesiyle dizayn edil ir ler. 

Tabiki dumanlama şartlarından bahset-
meden önce bu sahada zihinleri kurcalamış 
bulunan aşağıdaki hususlarda bilgi vermek-
de fayda mülahaza ett im. 
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Dumanlanmış balık yiyenler Kansere da-
ha mı çok tutuluyorlar? 

Bu sahada il im adamları öncelikle istatis-
t iklere baş vurdular ve özellikle İskoçya, 
İzlanda, Baltık ve İskandinav ülkelerinde 
halkın dumanlanmış balığı fazla istihlak 
edişi ile baZı kanser tür ler i arasında bir il-
gi bulunabileceğini i leri sürdüler. Diğer ba-
zı araştırıcılar bundan dumanlanmış balı-
ğın mes ul tutulamıyacağı yönünde çalış-
malarını sürdürdüler. Yapılan Biolojik de-
neyler ve Hayvan deneyleri, kaliteli duman-
lanmış balıkların kansere sebebiyet vere-
bileceklerini ispat etmedi. Bu çalışmalar, 
halen de devam etmektedir. Ancak insanlar-
daki bazı kanser tür ler i ile katrandaki özel 
kimyevi maddeler arasındaki i lgiye bugün 
inanılmaktadır. Genel olarak katranın bu 
özel kimyevi maddeleri de diğer bil inen et-
kenler yanında kanser ile i lgi l i konuda mes'-
ul tutulmaktadır. Bu noktadan hareketle 
katranı alınmış veya katranında bu kimye-
vi maddelerin teşekkülüne mani olunacak 
tert ip ve şartlar temin edilen sistemlerde 
istihsal edilen dumanın kulanılması suretiy-
le bu mahzurun bertaraf edileceği cihetle, 
gerekli şartların temin ve tatbiki elzem 
görülmektedir. Ayrıca modern uygulamada, 
gerek duman ve gerekse mamul duman-
lanmış balıkların, kimyasal tahli l ve tetkik-
leri sonunda zararlı veya kanserojen mad-
deleri ihtiva edip etmedki leri de bugün için 
tesbit edi lebi lmektedir. Genel olarak du-
man istihsalinde kullanılan materyalin biza-
t ihi konpozisyonu, yakılma temperatürü ile 

dumanın tabi olduğu suhunet şartları sınır-
landırılabilmektedir. Ayrıca dumanın yıkan-
ması veya elektrostatik parti kül çöktürme 
yöntemleri uygulanmaktadır. Dumanın yı-
kanmasında su içerisinden geçir i lmesi ye-
rine kontak sathını genişletecek tarzda uy-
gulama daha ver iml i bulunmuş, olup, bu ara-
da suyun duş tarzında hareket halinde du-
man içine püskürtülmesi yöntemi ters akım 
prensibine göre uygulandığı takdirde olumlu 
sonuç alındığı müşahede edi lmişt i r . 

Her halükârda bugün ustalık, beceri ve 
tecrübenin hakim olduğu eski t ip fırınlar 
yerine, dumanın dansite ve suhunetinin 
ayarlanabildiği modern t ip fırınların kulla-
nılmasında halk sağlığı bakımından büyük 
faydalar vardır. Burada konumuzla i lgi l i ol-
duğu için şunu da tebarüz ett i rmekte yarar 
görürüm; çeşnisini değiştirmek için kısmen 
dumanlanmış salam, sosis, dil gibi şarkü-
teri mamulleri için de aynı kaideler geçer-
l idir. 

Halen yurt içinde kıymetlendiri lemeyen, 
Camgöz ve Mahmuzlu Camgöz cinsi köpek-
balıklarının f i letolarının füme haline getiri-
lerek ihracı realite edilebildiği takdirde 
yeni bir işkolu doğacaktır. Esasen Şii ler in 
Bukleleri namı altında Avrupa ve Alman pa-
zarlarında bu mamuller tanınmakta ve iyi 
alıcı bulmaktadır. 

Dumanlama, bilhassa balık dumanlaması 
için Modern fırınlar tesisi suretiyle yeni 
uygulamaya gidi lmesi öncelikle hammad-
de, pazar, arz ve talep ile rantabil ite mese-
lesirdir. 
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< 1969 Yılında İstanbul Balık Hâllerinde 
Satılan Su Ürünleri < . > 

İstanbul Belediyesine bağlı Balık Halleri Müdürlüğünce yayınlanan 
istat ist ikj rakamlara göre 1969 yılında İstanbul Balık Hâllerinde toplam 
değeri 52.479.172 Türk lirası olan 13.fl21.9G6 kilogram ve ayrıca 
740.586 adut çeşit l i deniz ve tatlısu ürünleri satılmıştır. Mezkûr yit 
2arfında kilogram olarak satılan su ürünleri miktarında bir yıl evvel-
kine oranla 1.014. 865 kilogramlık bir gerileme, adet olarak satılan 
ürünlerde ise 53.738 adet bir artış olmuştur. Değer bakımından ise 
6.083.515 Türk Lirası gibi çok önemli bir düşme kaydedilmiştir. 

İncelenen yıl zarfında İstanbul Balık Hallerin-
de satılan su ürünlerinin grupları itibariyle miktar 
ve değerleri aşağıdaki Tablo I de verilmiştir. 

TABLO I 

Gruplar Adat 
Deniz balıkları 229 
Tatlısu balıkları — 
Krüstaseler (Kabuklu deniz hayvanları) 139.113 

Molüskler (Yumuşakçalar) 601.254 

Toplam 740.596 

Şadan BARLAS 

Miktar 

Kg. 
13.203.793 

102.846 
114.896 

431 

13.421.966 

Değer 
TL. 

48.234.266 
700.098 

3.498.249 
36.559 

52.469.172 

1969 satılan su ürünlerinin en büyük bölümü, 
yukarıdaki tablonun rakamlarından anlaşılacağı 
üzere, deniz balıklarıdır. Bu bölüm hemen hemen 
yüzde 92 yi bulmaktadır. 1969 da satılan deniz ba-
lıklarının miktarında bir yıl öncekine nazaran ar 
tış (1.031.849 kilogram) kayd edilmiştir. Buna 
karşılık değerde önemli düşüş (6.134.886 Türk Li 
rası) hasıl olmuştur. İstanbul Balık Hâllerinde 1969 
yılında satılan deniz balıklarının ortalama kilog-
ram fiyatı 365 kuruşa erişmiştir. Halbuki 1968 de 
446 kuruş idi. 1969 daki ucuzluk bir yıl öncekine 
oranla daha çok miktarda palamut tutulmuş olma-
sından ileri gelmektedir. 1969 da adı geçen hâllerde 
satılan deniz balıklarının yarısından fazlası (% 60) 
palamuttur. 

Tatlısu balıklarının hacmi bir yıl öncekine oran-
la 1972 kilogram daha az olmasına rağmen genel 
satış değeri 91.446 Türk Lirası daha fazladır. 

Krüstaselerde (Kabuklu deniz hayvanları) 
1968'e nazaran hem kilogram (—14.106) ve hem 
de adet (—10.920) bakımlarından bir gerileme mey-
dana gelmiştir. Krüstaselerln 1969 yılı toplam de-
ğerinde ise çok cüz'î bir azalma (25.789 Türk Li-
rası) olmuştur. 

Molüsklere (yumuşakçalar) gelince, bu ürün-
lerin adet esası üzerinden satışında yükselme 
(4- 64.866) ve kilogram esası üzerinden satışında 
düşüş (—906) olmuştur. Bu tür ürünün 1969 top-
lam satış değeri ise 14.306 Türk Liralık bir geri-
leme göstermiştir. 

1969 yılında İstanbul Balık Hâllerinde 100.000 

kilogram üstünde satılan deniz balıklarının cins, 
miktar ve değerleri aşağıdaki Tablo II de sıralan-
mıştır: 

TABLO II 
Miktar Değer 

Balık cinsleri Adet Kg. TL, 

Palamut — 7.933.380 16.208.468 
Lüfer — 1.064.600 3.342.270 
istavrit — 1.030.394 3.755.929 
Kalkan — 837.728 6.382.227 
Hamsi — 634.530 2.166,811 
Sardalya — 286=481 1.391.332 
Kefal — 285.811 1.766.139 
Torik — 283.532 1.821.100 
Tekir . — 225.280 3.275.768 
Mezgit — 111.978 3.343.067 
Diğer balıklar 229 510.076 7.781.115 

Toplam 229 13.203.793 48.234.266 

1966-1968 yıllarında İstanbul Balık Hâllerinde 
100.000 kilogram üstünde sırasıyle 14, 11 ve 10 
cins balık satılmış olmasına karşılık 1969 da sa-
tılan balık cinsleri sayısı 1968 yılının düzeyinde-
dir. 

1968 de 100.000 kilogram üstünde satılan us-
kumru (378.818 kilogram) 1969 da bu haddin altı-
na inmiştir (53.994 kilogram). Buna karşılık 1968 
yılında 100.000 kilogramın altında kalmış olan mez-
git (18.351 kilogram) bir yıl sonra 111.978 kilogra-
ma çıkmıştır. 

1969 da 100.000 kilogram üstünde satılan fa-
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T A B L O III 
1969 da İstanbul Balık Hâllerinde satılan başlıca deniz balıklarının aylık 
ve 1960-1969 dönemi yıllık ortalama toptan kilogram fiyatları 

Hamsi İstavrit Kalkan Kefal Kılıç Kolyoz Lüfer Palamut Sardelya Torik Uskumru 
Aylar T l TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 
Ocak 2.91 2.98 10.36 7.43 38.37 2.58 11.20 8.04 5.68 48.73 19.16 
Şubat 4.37 4.46 10.98 7.00 38.47 10.80 11.31 6.55 5.10 59.31 23.57 
Mart 3.95 3.73 11.79 6.99 25.73 8.82 12.75 3.98 6.13 52.32 20.42 
Nisan 3.70 3.48 11.55 4.84 35.50 10.93 12.74 6.12 4.49 53.08 16.58 
Mayıs 2.18 3.17 6.17 6.39 26.13 6.76 4.17 4.59 4.19 23.54 13.83 
Haziran 1.28 1.15 5.25 5.00 37.38 7.40 5.07 10.61 4.34 19.65 6.65 
Temmuz 4.25 3.47 8.34 5.40 30.75 7.74 14.29 9.36 5.44 3012 7,36 
Ağustos 3.24 4.12 8.67 14.13 29.70 9.13 13.01 3.33 5.50 24.04 13.85 
Eylül 2.68 4.30 5.82 7.04 27.47 7.37 17.93 2.62 3.87 50.25 10.42 
Ekim 3.33 3.91 7.65 9.79 31.77 7.30 14.73 2.35 6.62 60.93 12.96 
Kasım 3.15 2.39 6.74 7.24 25.32 6.89 8.57 2.12 5.23 63.65 11.15 
Aralık 2.66 390 7.91 6.24 25.63 6.64 7.68 2.28 3.81 59.76 11.67 

1969 3.14 3.42 7.62 6.01 27.07 7.59 3.01 2.04 4.95 64.20 13.00 
1968 2.35 2.87 6.73 5.90 23.29 6.68 4.97 4.01 7.52 14.90 7.24 
1967 1.42 1.69 6.27 4.78 18.19 4.43 4.08 3.71 8.41 14.53 3.16 
1966 1.45 1.98 3.03 4.94 8.29 2.93 5.39 2.53 6.35 10.99 1,89 
1965 1.10 1.72 7.30 4.63 15.90 3.00 4.20 2.17 6.63 47.92 1.50 
1964 1.29 1.45 4.45 4.11 12.36 2.82 7.96 2.80 5.12 48.75 1.63 
1963 1.51 1.30 4.98 4.31 11.35 2.08 7.41 5.98 3.82 32.44 1.60 
1962 1.47 1.64 5.00 3.94 11.99 2.16 3.88 7.13 4.50 15.10 1.90 
1961 2.02 1.52 3.61 4.14 12.85 2.96 4.79 1.71 3.28 11.26 1.54 
1960 1.67 1.46 3.79 4.09 11.75 2.10 4.60 1.10 2.91 21.10 1.56 

NOT : Palamut ve Torik balıklarının fiyatları ç i f t olarak veri lmişt i r . 
Palamut balığının 969 yılı ortalama kilogram fiyatı 2,04 ve Torik balığının ise 6,42 TL. sidir. 



kat ıt)tiö'o nazaran daha az miktarda olan balık-
lar İstavrit (—127.292 kilogram), kalkan (—41.048), 
hamsi (382-043 kilogram), kefal (—15.382), torik 
( 1,344,114 kilogram), taklr (—101.550 kilogram) 
balıklarıdır. Buna karşılık palamut 3.029.095 kilog-
ram. lüfer 150.957 kilogram, sardalya 143.G07 ki-
logram daha fazla satılmıştır. 

1969 yılında palamut bir yıl öncö olduğu gibi 
yine lider durumda bulunmaktadır. Lüfer dördüncü 
sıradan ikinciliğe yükselmiştir. İstavrit aynı sı-
rada kalmıştır. Kalkan altıncılıktan dördüncülüğe 
geçmiştir. Hamsi bir sıra aşağıda kalmıştır yâni 
beşinciliğe düşmüştür. Sardalya onunculuktan kur-
tularak altıncılığa geçmiştir. Torik ikincilikten se-
kizinciliğe inmiştir Tekir sekizincilikten bir sıra 
aşağıya inmiştir. Mezgit balığı ise ilk kez 100.000 
rakamını açmıştır ve 1969 da onuncu olmuştur. 

1969 yılında istanbul Balık Hâllerinde 100.000 
kilogramdan daha az satılan deniz balıkları şunlar-
dır: Minakop 89.681 kg (1.012 777 TL.), uskumru 
53.994 kg (707.070 TL), mercan-sinağrit 48.574 kg 
(784.541 TL), dil-pisi 44.173 kg (779.282 TL), gümüş 
35932 kg (510.558 TL), levrek 35.317 kg (860.245 
TL.), barbunya 34.136 kg (1.097.592) TL), kılıç 34.445 
kg (957.226 TL), kolyoz 30.293 kg (230. 052 TL), iz-
marit-istrangiloz 18.419 kg (65.353 TL), karagöz 
16.764 kg (220.482 TL), kırlangıç 14.881 kg (148.792 
TL), gelincik 7.536 kg (116.652 TL), Kupes 6.383 kg 
(38.176 TL), orkinoz 6.189 kg (17.747 TL), zargana 
5.774 kg (22.207 TL), hani-lâpina-eşkina 5.510 kg 
(41.323 TL), çitari 3.757 kg (57.653 TL), iskorpit 
2.649 kg (14.799 TL), akya 1.534 kg (13.854 TL), 
kaya 1.226 kg (6.623 TL), köpek balığı 138 kg (75 
TL), dülger 3 l<g (10 TL) ve marya 12.762 kg (75.238 
TL). 

TABLO 
Miktar 

1969 yılında istanbul Balık Hâllerinde satılmış 
olan başlıca deniz balıklarımızın aylık ve 1960-1969 
dönemi yıllık ortalama toptan kilogram satış fiyat-
ları Tablo III'de gösterilmiştir. 

1969 da adı geçen Hâllerde satılan torik ve 
palamut balıklarının bir çiftinin aylık ortalama 
ağırlıkları gram olarak aşağıdaki Tablo IV de sıralan-
mıştır: 

TABLO IV 

Aylar Torik Palamut 
Ocak 6700 1050 
Şubat 6700 1000 
Mart G700 1050 
Nisan 6200 900 
Mayıs 6150 800 
Haziran 6000 900 
Temmuz 6000 900 
Ağustos 6800 1000 
Eylül 8100 1300 
Ekim 7000 1300 
Kasım 11000 1500 
Aralık 9600 1200 

1968 yılında adıgeçen Hâllerde satılan bir çift 
torik ve palamutun aylık ortalama ağırlıkları sıra-
sıyle 6546 ve 1104 gramdır. 1969 da ise sırasıyle 
7246 ve 1075 gramdır. Zikredilen rakamların karşı-
laştırılmasında görüleceği üzere, 1969 da istanbul 
Balık Hâllerinde satılan bir çift torik balığının or-
talama ağırlığı 1968'e göre daha fazla, palamutun 
ise daha azdır. 

1969 da satılan tatlısıı balıkları ile kürstase 
ve yumuşakçaların cins, miktar, değer ve yıllık 
ortalama toplam kilogram fiyatları aşağıdaki Tablo 
V'de gösterilmiştir: 
V 

Değer Fiyat 

b) 

c) 

nızı, 

Cinsler Adet Kg Ti- Kg/Krş. Adet/Krş 
Tatlısu balıkları 
Sudak — 68.538 472.123 608 
Mersin - - - 24.070 180.475 759 
Yayın — 7.277 35.486 489 
Kızılkanat — 1.379 3.667 266 
Sazan — 829 3.891 469 
Turna — 535 2.239 416 
Kefal — 115 1.113 967 
Yılan balığı — 103 1.102 1069 
Krüstaseler 
Karides — 114.896 2.321.834 2028 — 
İstakoz 32.372 — 842.535 — 2600 
Pavurya 73.794 — 133.968 — 181 
Çağanoz 27.738 — 6.650 — 23 
Böcek 5.219 — 193.262 — 3703 
Yumuşakçalar 
Midye 588.600 — 28.236 — 4 
İstiridye 12.654 — 2.976 - 22 
Kalamarya — 431 5.347 — 1206 
1969 da istanbul Balık Hâllerinde satılan çeşitl i 
istanbul Boğazı ve Karadenizde tutulmuştur. 

su ürünlerinin en büyük bölümü Marmara de-
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içsularda amatör balıkçılık 

Amatör balıkçılık, içsularımıza doğru her 
• ın artarı bir kayma göstermektedir. Bu 

kaymanın nedenlerin.n başlıcası, Içsuları-
mızdaki balıkların dahr çok tanınmaya baş-
laması, avcılığın bir çok yönlerden zevkli 
o l u ş u d u r . Diğer bir neden de balık amatör-
lerinin denizlerde aradığı oltalık balıkların 
her gün biraz daha azalmaya yüz tutması-
dır. 

Deniz görmeyen kentlerimizde balık av-
cılığını amatörce yapanların gün geçtikçe 
çoğalması da içsular balık avcılığının ge-
lişmesine yardım etmektedir. 

Bu durum karşısında akla şöyle bir sual 
geliyor: Acaba içsıılarımızın hangilerinde 
ne cins balıklar vardır? Av yerleri nerele-
ridir? Bu av yerlerine nerelerden gidi l ir? 
Avcılık nasıl yapılır? 

Türkiyemizdeki içsuların hemen hepsi 
doğal olarak balık üıemesine elverişl idir. 
Bir kaç acı ve tuzlu gölümüz dışında bütün 
göllerimizle akarsulatımız alabalık, birçok 
sazan türleri yayın, turna ve kızılkanat gibi 
çok çeşit l i balıklara çoğal olarak sahiptir. 

Şimdiye kadar akarsularımızın balıksız 
olanına rastlamadım. İran hududundan tdı r -
neye kadar büyük akersularımızdaki çeşit l i 
balıklardan başka devamlı akıp yazın kuru-
mayan küçük sularınvzda bile tatlısu hani-
si. tatlısu kayası, ince sazan ve gökçe balık-
lara muhakkak rastlanır. 

Deniz amatörlüğü gibi tatlısu balıkçılı-
ğının da kedine özgü zevkleri vardır. Deniz-
de küçük bir sandal içinde bulunmanın ak-
sine tatl ısu avcılığında amatörün geniş bir 
hareket sahası vardır Bir kelime ile ama-
törün ayağı karadadır. 

Avcılık tek tek yapılabildiği gibi topiu 
halde hatta ailece piknik olarak da yapıla-
bil ir. Amatör, bulunduğu su başında heri! 
avlanır, hem topluca eğlenir. 

içsular avcılığı küçük değişikl iklerle bir-
biı inin aynıdır. Amatörler her gi t t ik ler i böl-
gede balığı yakalayat i l ir. Bu konuda fayda-
sı olabilmek için Anl-aıa çevresi balık ya-
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İbrahim BİLGE 

taklarını örnek olarak vermeyi faydalı bul-
duk. Bu suretle de balık amatörlerine diğer 
bölgelerde balık yataklarını nasıl bulacak-
larını da anlatmış okcağız. 

Hemen herkes Ankaranın balık av yerle-
rinden yoksun olduğu kanısındadır. Halbu-
ki iş tamamiyle bu düşüncenin aksinedir. 
Bölgede pek çok balık yatakları vardır. Sı-
ra ile bu yatakların isimlerini, yerlerini, 
Ankaraya uzaklıklarını, balıkların tür ler ini 
bi ldir irken her balığa kullanılacak yemler-
le olta takımlarını da anlatacağız. 

Çevrenin balıkları aksazan, bıyıklı sazan, 
yayın, turna, kızılkanat, tat l ısu kefalı gibi 
büyük balıklarla diğer küçük yem balıklar-
dır. 

Sazan: Ankaradaki akarsularda iki tür lü 
sazan vardır. Bunlar, ince pullu temiz sa-
zan ve bıyıklı sazandır. Çevredeki sazanlar 
akarsu sazanlarıdır. Akarsu sazanları temiz 
ve az kılçıklıdır. Göl sazanları ise kılçıklı-
dır, biraz da yosun kokar. Balık yatakları 
anlatılırken görüleceği üzere Ankaradaki 
bir iki derenin sazanları adeta kılçıksızdır. 

Yayın balığı: Yayın herkesin bildiği gibi 
battal bir balıktır. Bulundukları sulara göre 
büyüklükleri değişir. ? kilodan 50 kiloya 
kadar muhtel i f ağırlıkta olanları vardır. Asıl 
yenecek yayın 10 - 1S kilo olanlarıdır. 

Turna balığı: Bu balık tatlısuların kapla-
nıdır. Çok oburdur. Kendi yavrularını bile 
yemekten çekinmez. Ortalama ağırlıkları 
4 - 6 kilodur. Emir ve Gölbaşı göllerinde 15 
kilolukları çok yakalcnır. 

Turna balığı daha çok kaşıkla yakalanır. 
5 numara meps de çuk başarılı olan bir av 
a»racıdır. Turnaya c^rılı yem de çok kulla-
nılır. Ufak sazan, tat'-su kayası gibi küçük 
balıklar iğneye burut,larından ve ya sırtla-
rından canlı olarak takılıp şamandıralı olta 
ile atılır. 

Hayvan yemi büyük bir hışımla kapar ve 
şamandırayı hızla dibe çeker. Çok dikkatl i 
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olmak ve boş bulunmamak lâzımdır. 
Kızılkanat: Çok kılçıklı bir balıktır. Sırf 

balık yakalamak için c-vlanır. Kılçığının çok-
luğundan kimse yemez. Kızılkanatların 1-2 
kilolukları çok yakalanır. 

Tatlısu kefalları: İçsularımızın asil balık-
larıdır. Temiz sularda bulnur. Bu tür temiz 
sularda yaşayanların iç organları temiz, et-
leri beyaz, kılçığı çok az olur. 

Bu balıklardan başka bir çok küçük sular-
da ve barajlarda ince takımla yakalanan tat-
lısu hanisi, tatlısu kayası, gökçe balık gibi 
küçük balıklar ise insana ancak eğlence o 
lur. Yemek yapabilmek için pek çok yaka-
lamak lâzımdır. 

Ankaranın balık yttaklarına gelince, a-
karsu, göl ve baraj olmak üzere çok çeşit-
l idir. Aşağıda sıralanan av yerleri araba ile 
gidi lebilen rahat yataklardır. 

Kızılırmak: Bu nehirde Ankaraya yakın 
balık yatağı dört tanedir. Birincisine Ka-
lecik yoliyle gidi l i r . Mesafe75 ki lometredir. 
Kalecik kazesından 7 ki lometre sonra he-
men nehrin yanına ulaşılır. Av yerleri çok 
rahattır. Bu yolun trafiği seyrektir ve yol 
çok temizdir. 

ikinci yatak, Samsun asfaltında Elmadağ-
dan sonra Irmak kazası yolu üzerindedir. 
55ki lometıel i k bu yolun traf iği fazladır. 
Stabilize olan İrmak yolu da bozuktur. 

Her iki yatakta da aksazan, bıyıklı sazan 
ve yayın vardır. Sazanların yarım kiloluğun-
dan 4 kiloluğuna kadarları çok yakalanır. 
Yayınlar pek büyük değildir. Ekim ayının 
iyi günlerinde 2 ve 5 kiloluk iki tane alabil-
dik. 

Eski yıllarda Kızdırmakta yalnız yayın 
ve bıyıklı sazan varmış, Hırfanlı barajından 
sonra a ksazanlaı çoğalmaya başlamış. 
Şimdi nehirde en bol balık ora halkının 
in balığı dedikleri ince pullu, az kılçıklı ak-
sazandırŞ. 

Üçüncü av yeri, Kayseri yolu üzerinde 
İğdebeli'de Kızılırmak boyudur. Buranın 
Ankaraya uzaklığı 100 ki lometredir. Yol 
rahat ve temizdir. Nehirde aynı balıklar var-
dır. 

Dördüncü yatak Çankırıya 25 ki lometre 
kala kendi adiyle Kızılırmak nahiyesi yakı-
nındaki Hüseyinli köyünde Delice çayla 

Kızılırmağın bir leşt iği yerdir. Ânk&raya 
mesaferi 110 ki lometredir Buradaki yayın-
lar 5 kiloyu geçmez Sazanlarla tatlısu ke-
edil ir. Yağmur yağdığı zaman köylüler do-
falları iri ve temiz hayvanlardır 

Bu yatak yerlerine bir günde gidi l ip geli-
nebilir. 

Delice Çay çevresinin enteresan bir özel-
liği vardır. Yeraltı ocağı ve tuz gölü olma-
dığı halde yağmur sularından tuz istihsal 
edil ir. aYğmur yağdığı zaman köylüler, do-
ğulardan gelen yağmur sularını havuz ve-
ya kanallara alırlar. Hava açıp buharlaşma 
olduktan sonra kanal ve havuzlarda satışa 
hazır tuz meydana çıkar. Yağmur suları dağ-
lardan gelirken açık kayalardan bünyeleri-
ne aldıkları tuzları buharlaşma sonunda 
meydana verir ler. 

Sakarya: Sakaryanın Porsuk nehri ile bir-
leştiği yer bilhassa yayın balığı için verimli 
bir yataktır. Buradaki tarihi Gordiyon mev-
kiine 3 - 4 ki lometrel ik yer en güzel av ye-
ridir. 

Ankaraya 105 ki lometre çeken bu yatakta 
bol sazan avlanılır. Fakat buraya gidenler 
bilhassa yayın ararlar. Yayın avcılığı için 
sabah çok erken, akşam havanın kararmaya 
yüz tuttuğu zaman a / yerinde bulunmak lâ-
zımdır. Bıı sebeple orada bir iki akşam kal-
mak lâzımdır. Arazi açık ve geceleri kuru 
ayaz yaptığından çadır şarttır. Yakacak bu-
lunmaz, aygaz götürmelidir. 

Kızılcahamam deresi: Bir adı da Kirmir 
suyu olan bu derenin Çeltikçi köyü çevresi 
sazan yönünden çok verimlidir . Buradaki 
balıklar palamut boyundadır. Ankaradan Kı-
zılcahamama doğru Kargasekmezi indikten 
sonra düze girmeden hemen dere boyuna 
sapılarak rahat bir yoldan gidil ir. 

Aynı suyun Beypazarı yolundan gidilen 
bir balık yatağı daha vardır. Ayaş kazasını 
geçtikten sonra Güdül nahiyesine sapılarak 
gidilen bu yatakta yayın ve sazan bol avla-
nılır. Mesafe Ankaraya 65 ki lometredir. 

Ziir dere: Ankara-Ayaş yolu üzerinde, 
Hava Kuvvetlerinin k i m deposu yanından 
sola sapılarak gidilen yatak Ankaraya 35 ki-
lometredir Derede daha çok bıyıklı sazan 
vardır. Bu derenin balıkları az kılçıklı oldu-
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ğundan bir çok amatörler burayı tercih e-
derler. Dere, geniş değil, fakat derindir. 

Dere kıyılarında meyve bahçeleri ve ü-
züm bağları vardır. Ai le ile gidilebilecek 
bir piknik yeridir. Yol boyunca indifal püs-
kürmelerle teşekkül etmiş büyük kaya küt-
leleri çok azametlidir Zaman ve hava te-
sir leriyle birer peri bacasını andıran kütle 
lerden kopan kayalar Ziir köyünü tehdit et-
t iğinden köy boşaltı lmıştır. Azametl i ve 
tehl ikel i kayalar insanı dehşete düşüren, 
aynı zamanda etki leyen bir görünüşe sa-
hiptir. Bu yüzden burası tur ist ik bir yerdir 
de... 

Gölbaşı gölü : Anrakaya çok yakın olan 
bu gölde aksazan, karasazan. yayın, kızıl-
kanat ve turna yakalanır. Bilhassa turnalar 
cüsselidir 20 kilolukların yakalandığı olur. 
Gölde avcılık kıyıdan ve sandalla yapılır. 
Turna kıyılardan rahatlıkla yakalanır. 

Emir gölü: Orta Doğu gölü de denen bu 
gölde avlanmak kayıtlara bağlıdır. Gölün 
balığı turna ve kızılkanattır. Daha çok tur-
nası meşhurdur. Burada avcılık kıyılardan 
kaşıkla yapılır. 12 kiloluk turnalar normal-
dir. 

Sarıyar Barajı: Baıajda şimdi l ik bel ir l i 
balıklar yayın, sazan ve taşyiyen balıkları-
dır. Kıyılarda ufak gökçe balık pek boldur. 

Sarıyar barajındaki yayınlar hatırı sayılır 
balıklardır. Burada da yayın için gecelemek 
icabeder. Açık arazi olduğundan çadır ve 
yakacak götürmek şarttır. Avcılık daha çok 
baraj şeddi geri lerinde yapılır 

Çubuk barajı: Barajda yalnız sazan var-
dır. Suların bulanık olmadığı zaman kıyı-
larda gökçebalık çok olur. Bu barajda da 
avcılık yüksek kıyılaıdan olta atmak sure-
t iy le yapılır. Her iki barajda da makineli ol-
ta ile çalışmak yerinde olur. 

Ankara çevresinin av yerlerini gördüğü-
müzce bel ir tmeye çalıştık. Av usullerini ta-
rif etmeden evvel şunu belirtmek iyi ola-
caktır. Anadolunun bir çok yerinde olduğu 
gibi bu çevrede sazanların isimleri başka-
dır. İnce pullu aksatanların adı (İn balığı) 
dır. Bıyıklı sazanlara ise herkes (Bekir) 
der. 

Av araçları: Çevreae t icari balıkçılık he-

men hemen yok gibidir. Yalnız Sakarya ve 
Sarıyarda yakalanan yayınlar satışa çıkarı-
lır. 

Av araçları daha çok bırakma ve bekleme 
oltadır. Derelerde, halkın sürütme dediği 
fanyalı kesme ağlar kullanılır. Aşağı yukarı 
10 metrel ik bir ağın iki ucundan tutarak su-
ya giren iki kişi çapıaz olarak dereden yu-
karı ağı sürerlerken bir üçüncü kimse de 
sopa ile oyuk ve kovukları karıştırarak ba-
lığın ağa düşmesini sağlar. 

Sakarya nehrinde vinter ağı çok kulla-
nılır. Uçak alanlarındaki hava balonunu an-
dıran ve yer yer büyük çemberlerle dik tu-
tulan bu torba ağın ağzı akıntıya gelmek 
üzere ağaç dallarına veya kasnak büyüklü-
ğüne göre çemberlerin iki tarafına çakılan 
kazıklara bağlanır. A L n t ı yoliyle içeri giren 
balıklar dışarı çıkamaz, yakalanırlar. 

Bu sularda amatörler için en uygun ta-
kım, serbest bedenli oltadır. Takımın kalın-
lığı balığın büyüklüğüne göre olmalıdır. 
Fırdöndüden sonra 50 - 60 santimlik bir be-
den kâfidir. İğne muhakkak çelik iğne yani 
çapraz mercan iğnesi olmalıdır İğnenin bü-
yüklüğü de suya göre değişir. 

Akıntının şiddetine göre fırdöndüden 
sonra küçük bir kıstırma ister. Fırdöndü-
den sonra ortası del i i bir ağ yaka kurşunu 
çok iyi netice verir. Palık yemi kaptığı za-
man oltayı boş zanneder ve yemi kusmaz. 

El oltasıle de avcılık yapılabilir. Makine-
li kamışla çalışılırsa avcılık daha verimli 
olur. Makinenin fren : ve kamışın eğilme 
kabil iyeti balığın sert hareketlerini önler 
ve balığı daha rahat yorar. 

Bazı ahvalde ç i f t köstekli, dipten kurşun-
lu beden de kullanıl r. Bu takımı kullana-
bilmek için durgun sıklar ister. Ayrıca nehir 
ve dere yatağı ile göl dibinin i l işkenli ol-
madığını bilmek lâzımdır. 

Yemler: Tatlısu balıkçılığında en ori j inal 
yem solucandır. Soma sırasiyle sülük, çe-
kirge. kurbağa ve hamur gelir. 

Solucan yemin taze ve diri olması şart-
tır. Herhangi yem olursa olsun balık biraz 
bulanık suda yakalanır. Balık diplerde do-
laşırken canlı yemin saçtığı kokuya gelir. 
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Ayrıca solucanın kıvranmaları iştîhasını ar-
tırır. 

İlkbahar ve yaz aylarında yem solucan-
dır ama son baharda sular azalıp böcek ve 
emsali canlılar getirmediğinden yosun gibi 
nebati yemlerle yet inir ler. Bu mevsimde 
meselâ haşlanmış mısır gibi nebati yemler 
de iyi netice verir. 

Balığı bu tür yeml t re alıştırmek için bil-
hassa durgun sularda elle sulara bir miktar 
yem serpilerek balık yeni lenmelidir . 

Tatlısu kefallerinin su üstünde oynama-
ğa çıktığı zamanlar hamur ve taze ekmek 
kefal için çok güzel yemdir. Kefal balığı 
çok kurnazdır. İğneli yeme pek sokulmaz. 
Ufak ekmek kırıntıları ile yemleme yaparak 
bu arada iğneli yeıni yedirmek çok yerinde 
olur. Balık serbest yemleri yerken iğneli 
ekmeği de yer ve yakalanır. 

Balıkların av saatleri de çok mühimdir. 
Avcılık sabah erken saatlerle, öğle sonra-
sı güneşin akşama dönüştüğü zamanlar 
ver iml id i r . Öğle sıcaklarında balıklar gölge 
yerlere ve kovuklara sokulmayı tercih e-
derler. 

Yayın avcılığı hepsinden ayrı bir özellik 
taşır. Fedakârlık isteyen bir avcılıktır. Ya-
yın gece balığıdır. Sabahları çok erken, gün 
ağarırken olta atmak, akşam güneş kavuş-
makü zere iken ava r-kmak lâzımdır. Bu sa-
atleri kaçırmamak için de bu av yerlerinde 
kamp kurmak lâzımdır. İçsular avcılığının 
tatl ı taraflarından biri de bu kamplardır. 

Yayın için solucan yem iri ve canlı ol-
malıdır. Yayın balığı sülüğü de çok sever. 
Fakat hiç bir amatör sülük tutmak isteme-
diğinden en iyi yem gene solucandır. 

Amatörler her zaman her yerde solucan 
yem bulamazlar. Bu müşkülü halletmek için 
elleri altında daima yem bulundurmak lâ-
zımdır. 

Her amatörün 15 -30 santim ebadında 
amerikan bezinden bir torbası olmalıdır. 
Toprakla karışık olarak torbaya doldurulan 
solucanlar gölge bir yerde meselâ araba-
nın bagajında uzun müddet yaşarlar. Tabii 
torbadaki toprağı daima rutubetl i tutmak 
lâzımdır. 

Yayına canlı balık yem de çok kullanılır. 

Ufak sazan ve tatl ısu kayaları evvelâ ince 
olta ile tutularak kendi suyunda livarlarda 
tutulur, 

Oltaya takılan cani- yemin uzun zaman 
suda yaşamasını sağlamak için en iyi be-
den şöyle düzenlenri' Bedenin en ucuna 
avlanacak balığın durumuna göre çelik iğ-
ne takılır. İğnenin biraz yukarısına başka 
bir iğne çapari bağlcir gibi bağlanarak bu 
iğneye balık dudaklarından takılır, asıl iğ-
neye de yem balık, enus deliğinden geçi-
ri lerek hırsız vazifes1 gördürülür. 

Suda serbest dolaşan canlı yem yayını 
solucandan fazla çeker ve yeme atıldığı 
zaına.n üstteki iğne sıyrılarak diğer iğne ile 
birleşir, yayın da yakalanmış olur. 

Oltalar daima serbest bedendir. Sazan 
ne kadar büyük olursa olsun sudan almak 
nisbeten kolaydır. Fakat yayın balığında 
amatörün çok dikkatl i olması lâzımdır. Ba-
lığın sudan çıkarılması için hayvanın ama-
töre doğru geliş ânı iyi hesap edi lmelidir. 
Bu ön hesap edilemez de balık sığ suda 
kalırsa çok sert çırpınır. aYrı yarıya sudan 
dışarıda kalacağından kafa vuruşları o ka-
dar sert olur ki iğneyi açar ve gider. 

Yayın yakalandığı zaman hiç acele et-
memeli, derin suda istediği kadar dolaşma-
sına engel olmamalıdır. Bu arada oltaya 
boşluk vermemeli hatta biraz da kasmalıdır. 
Yayın çok geç ölen bir balıktır. 

Yayının eti çok lezzetlidir. Başta tavası 
olmak üzere haşlaması, bilhassa şiş ve ıs-
garası çok nefist ir . 

Ankara çevresinde daha bir çok balık 
yatakları vardır. Buralara gitmek çok zor. 
biraz da imkânsızdır' Yukarıda yerlerini ta-
r i f lediğimiz balık yataklarının yanına kadar 
arabalarla gitmek mümkündür. 

Çevredeki küçük sularla barajlarda ve 
göllere dökülen dere ağızlarında bir çok 
küçük balıklar da avlamak mümkündür. Me-
selâ Ankara çayı da bu sulaıdan bir idir. 

Bu küçük balıkları ince kamış ve ince 
takımla yakalamak tat i l günlerinde dinlen-
mek için en iyi usuldür. Çok küçük fındık 
şamasdıralı ve ç i f t köstekli bedenle avla-
nılan gökçe balıkların yemi de solucan-
dır. Balık yeme o kadar hafif atlar ki şa-
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mandırayı dibe çekmez. Dikkatli bir göz 
şamandıranın hafifçe gezindiğini görür ve 
balığın yakalandığını anlar. 

Gökçe balığı avlamak için evvelâ o yeri 
yemlemek lâzımdır. Yemleme için ekseriya 
bulgur kullanılır. Arasıra bir iki tutam bul-
gur serpi l irse avcılık daha ver iml i olur. 
Bulgur olmadığı zamanlar ince kum dane-

leri de bu işi görür . 
¡çsularımızda a m a t ö r balıkçılığın geliş-

mesinin türkiyenin tabiatini koruma bakı-
mından çok önemi vardır. Büyük kentler-
den av yer ler ine giden m ü n e v v e r a m a t ö r -
lerin sportif faaliyetlerinin yanısıra avlan-
dıkları ç e v r e y e çok faydalı olacakları da 
ayrı bir kazançtır . 

ET ve BALIK KURUMU'nun 
SOĞUK DEPOLARI 

Halkımızın Hizmetindedir. 
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I S T A K O Z Ü R E T İ M İ ^ 
Yüzyıllardır sofraların pahalı, Jüks 

yiyeceği olan Istakozun havuzlarda üreti-
mi için çalınmalar yapılmaktadır. Bu işin 
bazı güç yanı henüz düzel tilememiş olma-
sına, rağmen randıman % 22 ye kadar çı-
karılabilmiştir. Bilindiği üzere, lezzetli, ya-
rarlı ete sahip olan bu yaratıkların Doğa-
da çoğalma şansları ancak binde bir ka-
dardır. 

Bir İstakozun 5 - 1 2 bin kadar yu-
murta yaptığı hesaplanırsa bu işin kârlı-
lığı anlaşılır. 

Bu gün Dünya piyasalarında önemli 
yer tutan bu kabuklu deniz ürününün ti-
cari değerde olanlarında kuyruk uzunlu-
ğu 20 cm den başlar, ağırlık ise yarım 
Kg. dır. Bu miktar, Amerikan türlerinde 
19 Kg. a kadar çıkmaktadır. 

Istakozlar çoğalmak için çok zor aşa-
malardan geçerler. Larvahâlinde iken ve 
yavru oldukları zaman deniz canlılarına 
yem olan bu yaratıkların baş düşmanı ise 
kendileridir. Çünkü larvalar yoğun hale 
gelirse ve ya yavrular kabuk değiş, 
aşamasında iken birbirlerini hazla yiyerek 
yok ederler. 

Kendine has taddaki etinde % 15 ka-
dar Protein, % 1,5 yağ ve % 0,5 karbon-
hidrat ile yararlı vitamin ve mineraller 
bulunan bu delikat ürünün Doğa'daki aki-
betinden kurtarılarak insan eliyle ve 
kontrol altında üretilmesi fikri 1865 de 
Amerika'da başladı. Sonra Fransa, Al-
manya, ingiltere gibi ülkelerde de bu iş 
ele alındı ve günümüzde ilk önce üretim 
merkezleri çalışmalara başladı. 

Eğer üerde, tatlı su balık üretimin-
deki kolaylık bu tür için de sağlanabilir-
se büyük ekonomik sonuçlar alınabilecek-
tir. Ancak, bu yaratıkların çoğalması ba-
zı nâzik koşulların yerine getirilmesine 
bağlıdır. Bunlar arasında, Çiftleştirilmiç 
dişinin (tohumlu olarak) yumurtlamasını 
sağlıyaeak uygun su ortamının hazırlan-

Fehmi Ersan 
Kimyager 

ması çok önemlidir. Çünkü balıklardaki-
nin tersine olarak İstakoz yumurtaları di-
şinin karnında tohumlanarak suya veril-
mektedir. Bunun için hayvanın uygun su 
ortamı bulması gerekir. Sürekli üreticiliği 
engellemiş olan bu husus son günlerde 
basit bir biçimde çözümlendi. 

Yapılan denemelerde İstakozların ço-
ğunluğu yumurtalarını, vücutlarında 
stokladıklan erkek spermi ile tohumla-
madan suya bırakıyorlardı. Bu hal randı-
manı düşürüyordu. 

Bir seri çalışmadan sonra, hayvanla-
rın bulunduğu su seviyesi 15 Cm den yük-
seltilerek 45 Cm e kadar ayarlandı. Bu-
nun üzerine bu engelin kalktığı, randıma-
nın düzeldiği görüldü. 

Istakoz üreticiliğinde buna benzer 
kritik noktaları anlıyabilmek için bu de-
niz kabuklularının yaşantısmı gözden ge-
çirmek gerekir. 

Diğer kabuklularda olduğu gibi Ista-
koz da Larva, halinden başlıyarak kabuk 
değiştirerek 5 aşama geçirir. Sonra Yav-
ru haline gelir. Kabuk içinde geçen süre-
de ise büyüme durur. Hayvanlar birinci 
aşamada Planktonik (orta su) yaşantısı 
içindedir. Bundan sonraki postlarva aşa-
malarında bentik (dip su) hayatı başlar. 
Sonunda (Yavru) halinde gelişen İsta-
kozlar Gelişir ve çoğalmak için yenide: 
kabuk atarlar. En çok 12 gün süren bu 
devrede dişideki yumurtaların tohumlan-
ma (ilkah) şansı ancak 4â saat içindedir. 
Bunım için erkek ve dişinin kuyrukların 
da uygun olması gerekir. Bu süre içinde 
dişinin yayınladığı hormona! madde erkek 
İstakozları çeker. Böylece spermler (to-
hum) dişinin vücudunda stok edilir. Bu-
nu izleyen 9 - 1 0 ay içinde yumurtalar 
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hayvanın karın kısmına iner, artık kritik 
devir bağlamıştır. İstakoz 10 - 1 2 ay için-
de bu yumurtaları tohumlayarak suya bı-
rakacaktır. Bunun için uygun su koşulla-
rını arar. Şu halde kuluçka devri, çiftleş-
meden itibaren 1,5 - 2 yılj bulur. Uzman-
lar yeni buluşlarla bu süreyi 11 aya indi-
rebildiler. 

Dişi İstakozun suya bıraktığı yumur-
talar açılarak çıkan larvalar planktonik 
yaşantıya başlarlar. Bu sırada bir kaç 
kez kabuk değiştirerek ağırlaşırlar ve di-
be düşerler. Burada karanlıkta bentik 
(dip su) hayatı sürerler. 9-23 gün süren 
bu devrede biribirini yiyen ve ya diğer 
canlı lara yem olan sürüden ancak binde 
biri sağ kalır. Bu aşamayı atlatanlar yi-
ne çok kez kabuk değiştirerek 6 yılda ol-
gunluğa ulaşırlar. (20. cm, kuyruk ve ya-
rım Kg, ağırlık) 

İstakozlar bundan sonra her yılda bir 
olmak üzere ağırlıkça artarlar Amerikan 
türlerinde İstakozların 50 - 1 0 0 yıl yaşadı-
ğı ve 19 Kg. ağırlığa ulaştığı görülmüş-
tür. 

İstakoz üretme merkezlerinde iki kı-
sım bulunur. Birincisinde uygun su koşul-
larına alınmış dişiler (çiftleştirilmiş) bu-
lunur. Hayvandaki yumurtalarm iyi ge-
lişmesi için suya ayrıca oksijen verilir. 
Burada hayvanlar uzmanlar tarafından 
kontrol altındadır. Ancak tecrübeli gözler, 
dişinin ve yumurtaların durumundan yu-
murtlamanın yaklaştığını anlıyabilir. Bu 
alanda isim yapmış uzmanların açıkladı-
ğına göre kuluçka devrinin sonuna yak-
laşmış dişilerin yumurtaları koyu renkli-
dir. Bu yönde yapılan tasnif ile uygun bu-
lunan dişiler ayrılarak bölmelere ko 
Burada özel su akımı vardır. Tuzluluk o-
ranı binde 30 - 33 arasındadır. Bölmelerin 
ebadı da 274x91,5x30 cm dir. Her bölme-
de 70 İstakoz bulunur. Bu üretim yerle-
rinde şimdiye kadar yalnız Amerikan tü-
rü üzerinde başarı elde edilmiştir. Avru-
pa türünün ise çırpıntı ileyumurtaları 
ezip harap ettiği görülmüştür. 

Kuluçka devri mayıs ortalarında baş-
lıyarak haziran ve temmuzda yoğunlaşır. 

Yumurtalardan çıkan larvalar bölme için-
de hâsıl edilen su akımı ile yüzeydeki bir 
eleğin üstünden geçirilir. Böylece sudan 
alman geleceğin İstakozları cam elyafdan 
yapılmış, silindir biçiminde 40 cm lik kap-
lara konur. Beheri 3000 larva alan bu 
rezervuarların dibleri koniktir. Bu cam 
kaplar içinde hâsıl edilen su akımı, larva-
ların su içinde yeterli derecede dağılma-
sını sağlar. Aksi halde, yaratıklar su yü-
zeyinde kitler teşkil ederek çarçabuk bir-
birlerini yeyip bitirirler. 

Sözü edilen su akımı, silindir kabın 
altındaki ters dönmüş bir çay fincanını 
andıran, kısmın ortasındaki delikten yu-
karı doğru giden «fıskiye» ile sağlanır. 
Suyun kaptan çıkışı ise, üstten yana doğ-
ru çıkıntı yapan bir oluk içinden dışarıya 
devam eder. 

Larvaların beslenmesi için Amerika 
ve Avrupa'da çeşidli maddeler denenmiş-
tir. Norveç'de Sığır karaciğeri ince kıyı-
lıp ezilerek yem haline getiriliyor. Diğer 
araştırıcıların tesbit ettiğine göre midye 
içi, karides gibi kabuklularm artıkları ö-
zel olarak hazırlanıp lavrava yemi hâlin-
de kullanılmaya elverişlidir. Yemleme, her 
üç saatde bir kez yapılır. Daha az olursa, 
larvalar birbirini yemeye başlar. Çok yem 
de suda bozukluk yaparak kitle ölümüne 
neden olur. 

Üreticiliğin bu devresinde bir çok kri-
tik ve tehlikeli yanlar bulunmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi, rezervuarların ok-
zijen oranı ayarıdır. Bu oran azalır veya 
suya verilmiş bulunan hava ile azot oranı 
yükseltilmiş olursa kitle ölümleri görülür. 
Larvalar, bazı mineral iyonlara karşı çok 
hassastır. Bunun için kaplar, rezervuarlar 
camdan veya plastikten yapılmaktadır. 
Suda üreyecek bakteriler de bu devrede 
büyük tehlikedir. Bu gibi hallerde hasta-
lığı önlemek için kimyasal maddeler kul-
lanılamaz. İlacın en iyisi, kum üzerinden 
süzülmüş deniz suyudur 

Üretimin çabuklaştırüması ve iyi 
randıman alınması için su ısısının kaç de-
rece olması gerektiği üzerinde bir çok ça-
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lısmalar yapılmıştır. Bir Fransız uzananı-
nın fikrine göre en uygun ısı 20 C derece-
dir. Yapılan başka deneylerde de, ısının 
2 - 5 derece artırılması, larvaların kolay-
ca ve süratle kabuk değiştirmesi yönünde 
olumlu etki yaptığı görülmüştür. Şu hal-
de ısı 20 C dereceden başlıyarak 27 ye ka-
dar çıkarılmalıdır. Üçüncü ve sonrası lar-
va safhası için de 31 C derece tavsiye edi-
liyor. 

Böylelikle larvalar iki yıl sonunda 
beşinci safhaya ulaşırlar. Bundan sonra 
yaratıklar için ben tik (dip) yaşantı baş-
lar. Bu sürede yavrular kabuk attığı için 
her biri 15 cm lik hücrelere alınırlar. Aksi 
halde birbirini yerler. Istakoz yavruları 
uu yaşantılarında yalnı ztâze balık ve ka-
bukluları yerler. Diğer yemleri kabul et-
mezler. Uzmanlarm fikrine göre bu devre-
de hayvanlar iyice beslenmelidir. Yalnız 
kışın haftada bir kez yemlenmezler. 

Yapılan hesaba göre, bir kiloluk İsta-
koz elde etmek için 8 kiİo yem harcan-
maktadır. Son yapılan incelemelerde yem-
lerin granül haline sokulmasıyle randıma-
nın yükseleceği kanısına varılmışsa da bu 
tip yemin fabrikasyonunda zorluk görül-
müştür. Bilindiği üzere balıklar yemi yu-
tar, fakat İstakoz onu parçalayıp çiğneye-
rek yer. Bu nedenle dağılmayan granül 
yem yapılması gerekmektedir. Bu husus-
ta ve daha bazı yem tipi üzerindeki çalış-
malar sürdürülmektedir. 

Doğada bir İstakozun ticari değerde-
ki büyüklüğe gelebilmesi ancak 5 - 6 yılda 
mümkün oluyor. Güney Amerika ve Av-
rupa sahillerindeki bazıaraştırma merkez-
lerinde yapüan çalışmalarla bu süre yarı-
dan aşağıya, bir başka denemede de iki 
yıla indirilebilmiştir. 

İstakoz yetiştiriciliğinde karşılaşılan 
daha bazı zorluklar da kaldırılarak bun-
dan da kısa sürede ticari değerde ürün 
elde edilmesi yoluna girilmiş olduğu anla-
şılıyor. 

Almanya'nın Heligoland adasındaki 
ünlü araştırma merkezinde kafes içinde 
ve denizde İstakoz üretimi yapılması ala-

nında önemli adımlar atılmaktadır. Bu-
nun için doğal koşullarda bazı düzeltme-
ler yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmış-
tır. 

Bu gün elde bulunan teknik olanakla-
ra rağmen randımana olumsuz etkide bu-
lunan bir engelin kaldırılması hemen he-
me nmümkiin görülmüyor. O da hayvan-
ların tek hücreli rezervuarlarda beslenme-
si zorunluğudur. Çünkü, yukarda bahis 
konusu edildiği gibi kabuksuz devrelerde 
yaratıklar yamyamlaşmaktadır. 

4 - 5 inci safhalara ulaşan larvaların 
denizin uygun ve belirli yerlerine bırakıl-
ması dabir sonuç vermemiştir. Bir kısım 
otoritelere göre yaratıklar süratle bentik 
hayata geçmekte ve, birbirini yok etmek-
tedir. Bazı düşünceye göre de bu şekilde-
ki larvalama yalnız deniz balıkçılığı için 
yararlı olmaktadır. 

Bilindiği üzere, Dünya piyasalarında 
çok yüksek fiyat bulan İstakoz, az mik-
tarda olarak canlı satılır. Daha çok don-
durulmuş ve konserve halinde değerlendi-
rilir. Konserve yapımı için, canlı hayvan-
lar,, istim ile ısınan, kaynayan tanklara 
atılarak 20-30 dakika tutulur. Bu suda % 
3 tuz vardır.Sonra, İstakozlar soğuk tuzlu 
suya alınarak bir süre bekletilir. Etin a-
yıklanması için kuyruk, kıskaçlar, kollar 
ayrılır. Vücut kabuğu kırılır, mide, kara-
ciğer, diğer iç kısım çıkarılarak etten ay-
rılır. Kıskaç ve kollar uzunlamasına kırı-
larak özel bir kaşık ile içindeki et alınır. 
Kuyruk da kabuğu açılarak bağırsaktan 
temizlenir. Böylece bir araya getirilen lez-
zetli, pahalı İstakoz eti ya kartonlara ko-
nu pdondurulur, yahut konserve edilir. 
Bunun için laklı özel teneke kutular kul-
lanılır. Etler ya tuzlu (salamura) suda ve 
yahut baharatla lezzetlendirilmiş olarak 
bir saat onbeş dakika süre ile 121 santi-
gıratta sterilize edilir. İstakoz konserve-
ciliği özel ihtisas ister, çok itinalı işleme 
sistemi uygulanmalıdır. Aksi halde et sa-
rarır koyıı renkli olur. Lezzetde kekrem-
silik belirir. 

Istakoz ya canlı iken veya etler çıka-

37 



rılıp paketlenerek dondurulmaktadır. An-
cak canlı iken donmuş muhafazaya alı-
nanlar daha uzu süre dayanır ve lezzet ba-
kımından daha kaliteli olurlar. Yalnız bü-
tün halde dondurulanlarda kırılmalar ve 
zayiat çoktur. Bunun için özel karton an-
balaj kullanılır. 

İstakoz kabukları, diğer kabuklular-
da olduğu gibi fosfat ve kalsyüm birleşik-
lerinden başka nikel, demir gibi yararlı 
mineralleri de ihtiva ederler. Bu kısımlar 
ve diğer artıklaröğütülerek hayvan yemi 
sanayiinde değerlendirilir. Bu unla karış-
tırılmış balık yemleri, suni olarak üretilen 
bazı tür balıklara ayrıca kırmızımsı renk 
verir. 

İstakozların canlı olarak şevki için 
kullanılan bir metodda iki canlı ürün 4-5 
litrelik teneke kutuya konur. Bu kaba 
sentetik deniz suyu (ayrıca bir patent 
madde) doldurulur. Tenekenin kapağı le-
himlenerek kapatılır. Kabın içindeki pa-

tent madde İstakozların ihtiyacı olan ok-
sijeni verir ve dışık maddeleri temizler. 
Böylece hazırlanmış kutular buz içine 
daldırlıarak 4 C dereceye kadar soğuk 
halde tutulur. Bu ısıdaki İstakoz (meta-
bolizması) en aşağı haddedir. Bu tip an-
balajla hayvanlar 6 günde niteliklerinden 
bir şey kaybetmezler. Bazen bu sevkiya-
tın 16 gün sürdüğü olur, sonunda İsta-
kozlar canlı kalır. 

Avrupa ve Amerika türü olarak iki 
cinsi olan Istakozun sanayii Amerika'da 
daha geniş ölçüdedir. İngiltere ve Norveç 
Avrupa piyasasında önde gelir. Bu deli-
kat ürün Fransa'da büyük rağbet gör-
mektedir. 

Literatür : 

Manine Products commer-
ce, L a peche maritime 

Fischindustrielles Taschen-
buch 
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Echinoderma 
(Derisi Dikenlüer) : 7 < / Şeref KARAPINAR Em. Koramiral 

Sınıf: 4 — ECHİNOİDEA : 

(Sea-Urchln), (Heart • Urchin) ve (Sand dol-
lars) çjibi çeşit t i deniz kestanelerinin temsi l et t iğ i 
bu sınıfa mensup hayvanların vucut ları azçok yu 
varlak veya beyzidlr. Bazı tür ler zemin üzerinde 
tamamlle serbest olarak bazıları ise kum veya 
çamurlar içinde gömülü olarak yaşarlar. Fakat hiç 
bir zaman CRİNOÎDEA'larda olduğu gibi zemine 
bağlı deği ldir ler. 

Bu sınıfın en bâriz özell iği kola benzer uzan-
tılarının bulunmaması ve vücutlarının ser t bir ka-
buk içinde olmasıdır. Vucutları ECHlNODERMA fi-
lunıu için t ip ik olan dikenlerle ör tü lü ve kirpi şek-
lindedir. Bu dikenler aslında deri üzerindeki s ivr i 
uçlu tümör ler in çok uzun ve yüksek gel işmiş ol-
masından meydana gelmişt i r . Bu diken örtüsü ara-
sında beş ç i f t sıra teşki l eden ambulakral tyüpler 
vardır. Bu tyüpler s i l indr lk ve uçları vantozlu oldu-
ğundan bu hayvanların hareket organlarını teşki l 
etmektedir ler . 

Bu hayvanların ağızları daima zemine bakan 
vucudun alt sathındadır. Anüs ise bunun tama-
mlyle aksi yönde bulunan üst satıhta ve bazan de 
alt satha doğru kaymış olarak yer almıştır. Ağzın 
altta, anüsün üstte bulunması ve besin kanalları-
nın kabuğun etrafını dönerek teşekkül etmiş olma-
sı bakımından ECHİNOlDEA'larla ASTEROİDEA'-
ları benzetmek ve mukayese etmek mümkündür. 
Anüsün etrafını çeviren lavhacıklar asıl kabuğu 
teşki l eden büyük hacıındaki beş levhadan ayrıdır. 
Bu lavhacıkların herbir i tenasül ve def ' i tabl i İçin 
birer deliği ihtiva eder. Bir tanesi de müteaddit 
su del ikler ini (Mesâmat) ihtiva ederki bunlara 
(MADREPORİTE) denir. 

ECHİLOİDEA'larda kabuk sert ve yuvarlak te-
şekkül etmişt i r . Yumuşak bünyeli besin kanalları 
bu kabuğun üstünde ve içine gömülü vaziyettedir, 
Lavhalar ist ikametinde teşekkül etmiş olan PODİA'-
lar çoğunlukla nefes alma görevini yüklenmiş olup 
kanallar buna yardımcı olurlar. Kanallardakl kirpik-
ler (CİLİA) mütemadiyen aşağı yukarı hareket et-
mek suret iy le devamlı bir su ceryanı tev l i t eder-
ler. Bu hayvanlarda gayet geniş bir vücut boşluğu 
vardır. Bu boşluğun iç ini tamamiyle vucut sıvısı 
doldurur. İç organlarının en önemli ler i bağırsak-
, a r v e tenasül guddeleri. (GONAT)lardır. Bağırsak 
helezoni bir boru şekl inde olup ağızdan anüse ka-
dar uzanır. Tenasül guddeleri ise hayvanın clnsi-
n e göre değişik olur. 

Muntazam bir ECHİNOİDEA'da beş diş bulu-
n U r ' B u dişler hayvanın dış kabuğundaki şuaların 

arasında 20 parçalı bir çerçeve ile desteklenmiş 
durumdadır. ARİSTOTLE bunu bir gemi fener ine 
benzett iğinden bu ağız ve diş teşekkülâtına ARİS-
TO FENERİ deni lmektedir . 

ECHİNOİDEA sınıfına mensup olan hayvanlar 
ASTEROİDEA'lar gibi avcu ve yırtıcı deği ldir ler. 
Çiğneme organı bulunan formlar daima çeşi t l i deniz 
yosunlarıyle beslenir ler. Çiğneme organı bulun-
mayanlar ise deniz dibindeki kum veya çamuru 
ağızlarında geveleyerek içindeki organik maddeleri 
s indirmek suret iy le beslenir ler. 

Sayın Dr. Muzaffr Demir in (Boğaz ve adalar 
sahi l ler indeki omurgasız dip hayvanları) is iml i ese-
rinden istanbul sahil lerinde 9 muhtel i f ECHİNOİ-
DEA türünün yaşadığı anlaşılmaktadır. 

DENİZ KESTANELERİ (SEA URCHIN): 
ECHİNODERMA f i lumuna bağlı üzeri dikenl i 

bir at kestanesini andıran hayvanlardır. Vucutları 
yuvarlak, beyzi, kubbeli veya basık olabi l i r . Hangi 
şekilde olursa olsun mutlaka birbir ine kenetlenmiş 
ince ve yekpare kalker plâklardan meydana gelen 
sert bir kabukla örtülüdür. Ağız ve anüs açıklıkla-
rından başka vücudun her tarafı bu kabukla sarı-
lıdır. Kabuğun üzerindeki dikenler seyrek veya sık 
uzun veya kısa, ince veya kalın olabil ir . 

Akrabası olan deniz yıldızları gibi bunlarda de-
nizin cezir seviyesindeki en sığ sulardan okyanos-
ların çok der in noktalarına kadar her der inl ikte çe-
ş i t l i tür ler halinde bulunurlar. Bu hayvanların ina-
nılmayacak kadar derinl ik lerde yaşayabildikleri 
Pasiflkte yapılan taramalar neticesinde tesbi t edil-
mişt i r . 

Bugün dünya denizlerinde 185 genüse ayrılmış 
takriben 800 kadar deniz kestanesi türünün yaşa-
dığı b i l inmektedir . 

Deniz kestaneleri vücutlarını kaplayan dikenler 
sayesinde yer değişt i rebi ld ik ler i gibi kayaları aşın-
dırarak kendi ler ine yuva da yapabi lmektedir ler. 
Uzun ve sabırlı çalışmalarla kayalar üzerinde de-
l ikler açarak açtıkları bu çukurlarda oturur lar. Bu 
kayalar umumiyet le deniz seviyesinde ve suların 
yaladığı yer lerde olur. Rahatsız edi ldikleri zaman 
kendi ler ini bu çukurlara girecek şekilde sıkıştırır-
lar. Birçokları kıyılara yakın yerlerde taşlık veya 
kayalık zemin üzerinde yosunlar arasında yaşadık-
ları gibi birçokları ela derin sularda çamurlar içer-
sine gömülerek yaşamaktadırlar. 

Türkiye denizlerinde de 3 metreden 700 met-
reye kadar muhtel i f derinl ik lerde yaşayan çeşi t l i 
deniz kestanesi tür ler i vardır. Bunlar tür ler ine gö-
re ayrı der in l ik lerde çamur, kepezlik veya taşlık 
zemin üzerinde, yosunlar arasında veya deniz dibi 
çayırlarında (POSİDONYA, ZOSTERA gibi) yaşa-
maktadırlar, 

Deniz kestaneleri şeki l bakımından akrabaları 
olan deniz yıldızlarına asla benzemeler. Bunların 
kol lan yoktur. Bu yüzden yarım kürre veya dosk 
biç iminde olurlar. Daha ziyada üzeri İğne i le dolu 
bir iğne yastığına benzeti lebi l i r ler. Yalnız deniz 
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kestanelerinde iğnelerin sivri uçları dışarı doğru 
dönüktür. Bu iğneler bazı türlerde küçük, bazı tür-
lerde ise büyük olur. Hayvanın dış iskeletini mey-
dana getiren kalkerli lavhaların üzerindeki deri 
tabakası bu iğneleri hareket ett irebilmektedir. Ba-
zı türlerde iğneler zehirlidir. Deniz kestaneleri öl-
dükten sonra bu iğneler zamanla dökülür. Çünki di-
kenlerin gömülü olduğu dış deri zamanla çürüye-
rek parçalanır. Bu yüzden deniz kıyılarında hiç bo-
zulmamış bir deniz kestanesi iskeletine nâdir ola-
rak rastlanır. Canlı bir deniz kestanesini sıcak su-
ya batıracak olursak dikenler kendiliğinden erir ve 
geriye kestane biçimi kalker bir kutu kalır ki bu da 
hayvanın kabuğudur. Sahillerde de ekseriya ölmüş 
deniz kestaneleri böyle dikensiz kabuk şeklinde 
bulunur. , 

Bazı deniz kestanelerinin dikenleri ızdırap ve-
rici yaralar açar. Ateş yapar. Bu dikenler katı ve 
kolay kırılmakla beraber battığı noktadan döndürü-
lerek çıkarılabilir. (STRONGYLOCENTROTUS) ge-
nüzünden olan deniz kestanelerinin dikenleri bat-
tığı yerde kalırsa şiddetli deri altı enfeksiyonları 
yapmaktadır. 

Deniz kestanelerinin kalker plaklardan meyda-
na gelen kabuğu daha ufak levhalardan teşekkül 
eden beş çi f t sınırla beş muntazam parçaya ayrıl-
mış olup beş ambulakral ve beş de interambulakral 
saha meydana getirmiştir. Kabuğun üzerindeki di-
kenler arasında mini mini kabarcıklar vardır. Bu 
kabarcıkların üzerinde PEDİSEL (PEDİCELLARİAE) 
denilen sap biçiminde korunma organları bulunur. 
Kabuk üzerindeki delikleri herne kadar kısmen di-
kenler muhafaza etmekte ise de asıl müdafaa or-
ganı bu sap biçimi ufak uzuvlardır. Bunlar mini 
mini bir yengeç kıskacına benzemektedirler. Bu oy-
nak sapların herbirinin ucunda iiçer tane diş var-
dır. Bu dişler zehirli guddelere maliktir ler. Pedisel-
lerlıı şekil ve büyüklükleri deniz kestanelerinin tü-
lüne göıe değişik olur. Hayvan bunları düşmanını 
veya avını yakalamak ve zehirlemek için kullanır. 
Ayrıca kendi kabuğunu çerden çöpten muhafaza 
eder. Üzerine geleıı pislik parçalarını ve yabancı 
maddeleri temizler. Bazı sığ suda yaşayan deniz 
kestanelerinin de ufak yosun parçalarını kabukları-
nın üstüne toplayarak örtmek suretiyle vucutlarını 
kamofle edip saklanmalarını temin ederler. 

Deniz kestanelerinin kabuklarının meydana ge-
tiren plakların üzerinde küçük delikler vardır. Bu 
deliklerden dışarıya PODİUM denilen ve uzayıp kı-
salabilen ve hayvanın hareketini sağlayan ufak 
ayacıklar çıkar. Kabuğun içinde de bu beş ç i f t 
sıralanmış PODİUM'larla irtibatı olan içi boş kür-
recikler yer almıştır. Bunların arasında da beş adet 
tenâsül guddeleri vardır. Deniz kestanelerinin ağzı 
vucudun alt kısmında, anüs ise üstte ve tam orta-
dadır. Sindirim borusu ağızdan başlar ve birkaç 
kıvrımdan sonra yukarda anüste nihayet bulur. De-
niz kestanelerinin ağızlarından dışarıya doğru beş 
sivri diş uzanmaktadır. Bu dişler sivri uçlu, eğri ve 
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uzundur. Ayrıca 30 kemikten mürekkep bir kafes-
le ve luzumlu adelelerle takviye edilmiştir. Bu şe-
kilde beş kenarlı muntazam bir görünüşe sahip 
olan bu ağız teşekkülâtını evvelce de yazdığımız 
gibi ARİSTOTLE gemici fenerine benzettiği için de-
niz kestanelerinin ağzına (ARİSTO FENERİ) denil-
mektedir. Fenerin kabuk içersinde kalan tepesin-
den bağırsaklar başlar ve kabuğun içindeki eğri ve 
yuvarlak bir kanaldan geçtikten sonra anüse ulaşır. 

(CİDARİS) genüsüne bağlı türlerde PODİUM'-
lardaki emiciler çok az inkişaf etmiştir. Bunlar 
hayvanın gıdasını aramak üzere dolaştığı zaman 
anten vazifesi görürler, Kavrama ve tutunma ka-
bil iyetleri olmadığından akıntılı ve dalgalı sularda 
bu türler bulunmaz. Bu hayvanlar ağızlarının etra-
fındaki eğri ve destere dişli RADİOL'larını eşas 
gibi kullanarak hareket ederler. İlerlemelerinde ön-
lerine çıkan her türlü manii aşa bilirler. Labaratu-
var tecrübelerinde cam bir çubuğu RADİOL'larlyle 
kavrayarak tırmanıp aştıkları görülmüştür. Avlarını 
yakalamak İçin de yine bu RADİOL'larından fay-
dalanmaktadırlar. 

Deniz kestanelerinin ambulakral sistem deni-
len hidrolik hareket organları çok önemlidir. Hay-
vanın üstkısmında anüse yakın üstü kalburlu 
(MADREPOR PLAĞI) denilen bir plak vardır. Bu-
radan giren su kanaldan aşağı iner ve Aristo fene-
rinin üstünde bulunan halka şeklindeki kanala ge-
lir. Bu halkadan ışınsal beş kanala ayrılır. Bu ka-
nalların üzerindeki PODİUM denilen ayakların 
içinde kalan kısımları ampule benzetmektedir. Bun-
ların büzülüp genişlemesi yeteneği vardır. Bu su-
retle içine su alıp boşaltarak hareket sağlar. Bu 
arada suyun oksijeninden de faydalanarak solunum 
yapmaktadır. 

Türkiye denizlerinde yaşayan türlerin en ufağı 
8-15 m / m çapındaki (ECHİNOCYAMLS PUSİLLUS) 
ve en büyüğü ise 15 s /m çapındaki (ECHİNUS 
ACULUS türleridir. 

Deniz kestaneleri çok çeşit l i reııldorde olur-
lar. Kırmızı, sarı, kahverengi, yeşil, pas rengi, si-
yah. mor vesaire gibi bütün renklerin deniz kesta-
neleri ışınsal simetri l i (RADYAL) veya iki taraflı 
simitr i l l (BİLATERAL) olmak üzere iki gurupta top-
lanırlar. Işınsal simetri l i muntazam teşekkül etmiş 
olanlarda ağız altta, anüs üstte ve birbirinin tam 
karşısına gelecek şekilde ortada yer almışlardır. 
Bu hayvanlarda ön ce arka yoktur. İki taraflı simet-
rili olan deniz kestanelerinde ise vucut gayrı 
muntazam teşekkül etmiş olup azçok uzamıştır. 
Bunlarda ambulakral sistem ds değişerek üstte 
yıldız veya pervane şeklinde bir oluk husule gel-
mişt ir. Dikenler kısa ve İnce olup tıpkı bir kürk 
gibi vucudu kaplamaktadır. Ağız biraz ön tarafta 
anüs ise arka kısımda bulunur. Bu hayvanların dış 
iskeletlerini teşkil eden kalker plaklardan yapılı 
kabukları çok ince ve kolaylıkla kırılacak şekilde 
nazik yapılıdır. Ağız teşekkülâtları da nisbeten za-
if durumdadır. 

—Devam edecek— 



Küçük Ansiklopedi 
DİKENLİ ÇÜTRE B. (Stephano-

ie"'.i5 ocheticus) : Çütre balığının bir 
Reşididir. Süveyş kanalı açıldıktan son-
ra Akdenize girmiş balıklardandır, 
Çütre balığından farkı birinci sırt 
(Dorsal) yüzgecinin bir tane ve kuv-
vetli bir diken şeklinde oluşudur. Üst 
çenedeki iki sıra dişten birinci sırada 
6, ikinci sırada 4 kesici diş bulunuşu ve 
boylarının küçük oluşudur. Boyu li? 
cm. ye kadardır. 

DEFNE YAPRAĞI : Trachuridae 
familyasından Lüfer Balığı ailesinden-
dir. Büyüklük bakımından bu ismi al-
mıştır. Ailenin 10 cm. ye kadar olan 
yavruları çok ince ve yaprak gibi oldu-
ğundan bu isim uygun görülmüştür. 
30 - 40 tanesi bir kilo gelir. 

Bu balıkların av takımı ve avlan-
ma şekli yoktur. İnce İstavritlerle bir-
likte çapariye atlar İstavrit ağlarında 
seyrek olarak bulunur. (Lüfer balığma 
bakınız.) 

DİL BALIĞI (Soiea monochir) : 
Pleuronectidae familyasına bağlı yassı 
balıklardandır. Pisi ve Kalkan balıkla-
riyle aynı ailedendir. Dibi kumlu, çakü-
lı denizlerin kıyı bölgelerinde yaşayan 
dip balıklarmdandır. Kıyılardan 150 m. 
derinliğe kadar kumlu, çakıllı ve hafit 
çamurlu diplerde rastlanır. Bilhassa 
kumlu bölge ile çamurlu bölge arasın-
daki geçit sahaları tercih eder. 

Vücutları yassı olup gözleri yan yan a 
ve vücutlarının bir tarafındadır. Ağzı 
ay biçimindedir. Dorsal (sırt) ve Anal 
yüzgeçleri balığın sırt ve karın taraf-
larında birer sıra halinde baştan kuy 
ruğa kadar devam eder. Dorsal yüzgeç 
sol gözün önünden başlar. Pektoral 
(Göğüs) yüzgeçi yalnız sağ tarafta bu-
lunur. 

Gözlerinin bulunduğu tarafı esmer 

veya kestane renginde bazende esmer -
yeşilimsi renkte olur. Çok zaman bu 
renkler üzerinde koyu benekler görü-
lür. Gözsüz olan tarafı ise süt beyaz ve-
ya sarımtıraktır. Boyları 15 cm. ye ka-
dardır. 

Dil balığının normal ömrü 25 yıl 
kadardır. 3 - 6 ncı yaşlarından itibaren 
cinsi olgunluğa erişirler. Şubattan Ey-
lül ayının sonuna kadar aralıklı olarak 
yumurtlarlar. Üremeleri suyun altında 
en fazla 50 m, kadar derinlikte ve kıyı-
lardan biraz uzakta vukuu bulur. Yu-
murtaları 1-1,7 mm. çapında ve pelajik 
olup bu yumurtalardan da pelajik lar-
valar meydana gelir. Bu larvalar ilk za 
inanlarını, açık denizin üst tabakala-
rında plankton ile beslenirler. Sonbaha-
ra doğru da kıyılara yaklaşıp dipleri 
kumsal körfezlerde toplanır ve küçük 
krustasealarla beslenmeğe başlarlar. 

Şekil: 33 Dil Balığı 

Karnivor olan Dil balıklarının başlı-
ca, gıdalarını dipte bulunan veya dibe 
yakın yerlerde yaşayan pelajik küçük 
balıklar (Kaya b. genç Kırlangıç balık-
ları, Hamsi b. Çaça b. Gümüş b. gibi...) 
ve Krustasea, mollusklar teşkil eder. 

Dil balıkları dibi kumlu kıyılarda 
bırakma olta ile avlanır. Daha çok pisi 
ve marya ağları ile tutulurlar. 

Eti lezzetli olup, ekseriyetle tavası 
olur. (Şekil: 33) 
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Yurt içindeki şubeleri ve Almanya'da Köln'deki 
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H A B E R L E R 

İÇ HABERLER 
Trabzon Balık Yağı ve Unu Fabrikamız-
da Ocak 1973 den 15 Mayıs 1973 tari-
hine kadar olan devre içinde fabrikada 
işlenmek üzere müstahsilden; 849 
ton yunus, 8185 ton hamsi balığı mü-
bayâa edi lmişt i r . 
Bunlardan : 
159,327 Kg. yunus yağı, 512,771 Kg. 
hamsi yağı, 113.760 Kg. yunus unu, 
1,361,478 Kg. hamsi unu üret i lmişt i r . 
Balık yağlarının 700 tonu dış piyasaya 
mütebakisi de iç piyasada satı lmıştır. 
Balık unlarının tamamı memleketimiz 
yem sanayii kuruluşlarına tahsis olu-
narak satılmış bulunmaktadır, 
ispanya'da Marco - Blanko Firmasına 
satılmış olan dondurulmuş hamsi ba-
lığının gönderi lmesi devam etmekte 
olup, önümüzdeki ay içinde tamamı 
sevk edi lmiş olacaktır. 
Trabzon Balık Yağı ve Unu Fabrikasın-
da üreti l ip dış pazarlara satışı yapıl-
mış olan 700 ton balık yağının şevki 
ile hazırlıklar ikmal edilerek sevkiyata 
başlanmıştır. 

Balıkçılık Müessesesinin 1973 Araş-
tırma Programı gereğince, Ege Deni-
zinde dip balıklarının mevsimsel teza-
hürleri ile i lgi l i olarak Arar araştırma 
gemisi ile 2 Mayıs 1973 günü sefere 
çıkılmıştır. 
Bu araştırmalar seferinde Saros, Ed-
remit, Kuşadası ve Gökova Körfezle-

rindeki av sahalarının muhtel i f derin-
l iklerinde faaliyetlerde bulunulmuştur. 
Bahis konusu bölgelerde ilk bahar dö-
nemi dip balıkları kompozisyonu, böl-
gelerin av verim güçleri, ortam ile il-
gi l i etüdler ve buralardaki genel durum 

lar tesbit edi lmişt i r . 
21 gün süren bu seferden sonra 22 
Mayıs 1973 günü İstanbula dönülmüş 
tür. 

- E.B.K. Balıkçılık Müessesesi Balıkspor 
Gençlik Kulübü Voleybol Takımı 1972-
1973 sezonunda kuvvetl i rakipleri ara-
sında başarılı maçlar çıkarmış ve 3. 
ligden 2. voleybol l igine yükselmişt i r . 
Veloybol takımının başarılarını kutlarız. 

EBK Balıkspor Gençlik Kulübünü» 
Valeybol takımı Kaptanları ile beraber. 
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DIŞ HABERLER 
Balıkçılık ülkeleri kara su sınırlarını 
uzatıyor: 

Su ürünleri üretiminin, her yıl gelişen 
Balık Sanayii ihtiyacını karşılıyamaması, 
uluslararası anlaşmazlıklara da yol açmak-
tadır. Bir kaç yıldır sürüp giden İzlanda -
İngiltere - Almanya Balıkçılık çatışması de-
vam ederken Ar jant in de kara suları sını-
rını 200 mile çıkarmıştır. Her ne kadar bu-
na neden olarak Japon - Alman - Güney 
Afr ika ile müşterek yatırımlar gösteri l iyor-
sa da aslında Ar jant in hükümeti stoklarının 
muhafazasını amaç gütmektedir. Mi l l i Ba-
lıkçılık Servisinin 1972 de yaptığı araştır-
malar, stokların 13,2 milyon ton olduğunu 
göstermişt ir . Bundan 2,6 milyon ton geçen 
yılda istihsal edi lmişt i r . Bir yıl önceki re-
kolte ise 229 bin tondan ibaret idi. 

Peru, tutsak balıkçı gemilerine ağır 
para cezası veriyor: 

Peru da kara suları sınırını 200 mile 
çıkarmıştır. Bu alan içinde tutulan yaban-
cı teknelere veri len cezalar 500 dolardan 
başlıyor. Ayrıca geminin tonajına göre 
«Ruhsat» ücreti alınmaktadır. Aynı gemi 
ikinci bir kez tutulursa bu paralar iki mis-
line çıkarılıyor. Bundan sonra ise cezalar 
4, 8, 16 ila katı olarak hesaplanıyor. 

Ocak ayında Peru sahil lerinde yakala-
nan Amerikan ton avcılarının bu suretle 
ödediği paralar bir milyon doları bulmuş-
tur. 

Meksika, İspanya, Panama, Kanada, Ja-
ponya Fransa balıkçıları da mecburen ağır 
para cezası karşılığı «Ruhst» almışlardır. 
Bunlardan bir kısmı ise bu kadar çok pa-
rayı gönüllü olarak ödemektense yakalan-
dıkları zaman cezayı göze almaktadırlar. 

Yunusların sırtına radyo takmak 
yasak: 

Amerika hükümeti hayvanları koruma 
derneği ve balıkçılık idaresinin müşterek 
teşebbüsü üzerine yunusların sırtına rad-
yo vericisi takılmasını yasaklamıştır. Or-

kinos avcıları, sürülerin yerini bulmak için 
Yunuslara Radyo vericisi takmakta, suyun 
yüzeyinde kalan anten vasıtası ile sinyaller 
almakta idi. Bu işaretlerin etki alanı 1,5 
mil kadardır. 

Tekne ve ağlardan çıkan sesler 
balıkları kaçırıyor: 
İskoçya'nın Aberdeen Araştırma mer-

kezi, seslerin balıklara etkisi üzerinde bir 
araştırma programı uygulamaktadır. Av 
teknelerinden özel cihazlarla hâsıl edile-
cek seslerin balıklar üzerinde yapacağı et-
ki lerin incelenmesinden sonra avlanma için 
en uygun motor, pervane ve ağ t ipi buluna-
caktır. 

Yapılan ilk denemelerde, aynı t ip fa-
kat ayrı pervane sistemindeki iki tekneden 
birinin daha az av yaptığı görülmüştür. 

Genel olarak teknelerden suya yansı-
yan sesler iki tondadır. Bunlardan birisi çan 
sesini andırır. Alçak frekanslıdır. Diğeri de 
çıngırak sesi gibidir. Bunlardan hangisinin 
balık duyma sınırı üstünde olduğu araştı-
rılıyor. Bunun tesbit inden sonra şaft, ağ 
makaraları, halat değen yerler gibi kısım-
ların kauçuk içine alınması düşünülüyor. 

Televizyon ile balık satışları: 
Bazı büyük Fransız balıkhaneleri kapa-

lı bir televizyon sistemine bağlandı. Ba-
lık gelir gelmez televizyonda gösterilmek-
te, kalite ve miktarı ile diğer gerekli bilgi-
ler yayınlanmaktadır. Artırmaya girecek 
tüccar «Kabzımal» masası üzerindeki düğ-
melere basarak pazarlığa iştirak etmekte-
dir. Bir merkezdeki elektronik beyin bun-
ları kaydetmekte, f iş ler i doldurmaktadır. 
Böylece kimin ne miktar artırma yaptığı 
tesbit edil iyor. Bu yeni sistemin bütün 
Avrupa ve dünya balıkhanelerine yayıla-
cağı sanılıyor. Balık satışlarının bu yolla 
çok çabuk yapılması tüket ime veri len ma-
lın kalitesine olumlu etkide bulunmakta-
dır. 

Orkinos sürülerini çeken yeni bir usul: 
Ötedenberi, orkinos avcıları, sürüle-

rin yerlerini, bu balıklarla bir l ikte hareket 
eden kuşları, yunusları izlemekle bul-
maya çalışırlar. 
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Honululu bir araştırma uzmanının ile-
ri sürdüğüne göre deniz yüzeyinde ağır ha-
reket eden kalas, şamandıra gibi cisimle-
rin teşki l edeceği bir «cephe», kısa süre-
de yosunlar ve planktonlarla yoğun bir 
alan teşki l edeceğinden buralarda ufak ba-
lıklar çoğalacaktır. Bunları his eden orki-
noslar da bu alana gelecektir. Bu amaçla 
yapılan denemelerde büyük bir bölgede 
küçük orkinos sürüleri görülmüştür. 

Krill (küçük karidesler Güney 
Kutbunda çok önemli stoklar teşkil 
ediyor: 

Vancouver (Kanada) konferansında 
Sovyet Araştırma Enstitüleri Drektörünün 
bildir isine göre, Güney Kutbu Kri l leri (kü-
çük karides) gelecek 10-20 yıl içinde Dün-
ya Balıkçılık Sanayiinin belli başlı ham 
maddesi haline gelecektir. Araştırıcının 
açıklamasından anlaşıldığı üzere, bu hay-
vancıkların teşki l ett iği stoklar bir kaç mil-
yar tonu buluyor. Halen bu bölgelerde or-
ta su tovlu ile denemeler yapılmaktadır. Bu 
ham maddenin gelecekte balık pompaları 
ile teknelere alınacağı düşünülüyor. Kril-
leri ses, koku, ışık veya elektrodlarla pom-
pa hortumuna çekmek mümkün olacaktır. 
Bu küçük karidesler Güney Kutbunun dur-
gun, sığ sularında kit leler halindedir. Kril-
ler presten geçir i l ip sıvı kısım ısıtılırsa 
kırınızı renkli bir «pelte» elde edil iyor. Don-
durulup muhafaza edilen bir maddede 
% 13-20 Protein, 3-10 yağ, 1-2 karbonhid-
rat ile vitaninler ve mineral maddeler bu-
lunduğu bi ldir i l iyor. Kri l l peltesi tereyağı 
veya peynirle karıştırılıp yeni t ip yiyecek 
halinde tüket i ldiği gibi hayvan gıdası ola-
rak da kullanılmakta ve yüksek et randı-
manı sağlanmaktadır. 

Güney Kutbunda çok yoğun halde bu-
lunan bu hayvancıklar bu alanda bazı ba-
lık tür ler inin stok teşki l etmesine yol aç-
mıştır. Bunlardan bir i 45-50 Cm boyunda, 
300-1000 Gr ağırlığındaki Mavi Mezgit'-
dir. 200-400 metre derinl ikte bulunur, 30 -
35 Cm lik 300 Gr ağırlığındaki Güney Kut-
bu gümüş balığı da önemli stoklar teşki l 
eder, 

Cezayir'in yeni trovlerlerl: 
Cezayir Doğu Alman tersanelerine ıs-

marladığı 20 trovleri tesl im aldı. Bu tekne-
lerin balıkçılarını ve teknisyenlerini eğit-
mek üzere bir Alman gemisi de Cezayir' in 
Mostaganen limanında demir lemişt i r . 

Nigerya'da karides ürünü artıyor: 
Nigerya bu yıl 122,5 milyon TL. Iık ka-

rides elde etmişt i r . Bir Japon - Nigerya 
ortaklığı olan Eko-Nippon firması halen 
50 trovler le bu alanda çalışıyor. Bu avlar 
1967 de yalnız üç tekne ile yapılıyordu. Son 
zamanlarda Nigerya Araştırma Merkezi 45 
metre derinl ikte geniş stoklar bulmuştur. 
Bunun üzerine f i lonun 100 tekneye çıkarıl-
ması düşünülmektedir. 

Peru geçen yıldaki balık unu 
anlaşmalarını yerine getiremiyor: 
Geçen yıl eru hamsi stoklarında gö-

rülen azalma dünya piyasalarını geniş 
çapta etki lemişt i . Bu yüzden 400.000 ton-
luk balık unu ihracı yerine getir i lememiş-
t i . Bir yetki l i bu miktar malın tesl imi ancak 
1975 de tamamlanabilecektir, demişt i r . Bu 
yıl 5-22 Mart arasında yapılan «deneme» 
avlarla 245.000 ton un istihsal yapılmıştır. 
Bunun ancak % 30 u 1972 anlaşmalarına 
ayrı labi lmişt ir. Bu sözleşmelerle balık un-
ları 165 dolar / ton f iyat la satılmıştı. Halen 
ise rayiç f iyat 350 dolar/ tondur. 

(Fishing meus international Mayıs 1973) 

Hawai Adalarında Orkinos 
Akvaryumu: 
Bir Amerikan Araştırma Gemisi Ha-

wai Adalarında Balıkçılık Araştırma Mer-
kezine 500 canlı orkinas tesl im etmişt i r . 
Honululu'daki doğal koşullara göre inşa 
edilmiş bir akvaryuma alınan bu küçük or-
kinoslar uzmanlar tarafından rahatça ince-
lendikten son 20 metre uzunlukta, 2,5 mèt-
re derinl ikte bir havuza alınacaktır. Bu or-
kinoslardan 100 kadarının kendi kendine 
yemlenmesi cesaret verici oldu. Bundan ön-
ceki orkinoslar ancak 5 ay kadar ve güç-
lükle (tutsaklı)lığa dayanabilmişti. 

Bu havuzlarda orkinoslar üzerinde, 
sürat, beslenme tarzı ve zekâ incelemeleri 
yapılacaktır. 

(La peche marit ime Mayıs 1973) 
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