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Araştırmalar 
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İstavrit ve Mezgitlerde yaşayan parazit Nematot larvalarının hayvan 
vücudunun dışında, balık kaynatmak suretiyle elde edilmiş balık jalesinde, 
deniz suyunda, damıtık suda, ve çeşme suyunda uzun süre yaşadıkları tes-
bit edilmiştir. Yaşama ortamları sırasıyla deniz suyu, balık jelesi, damıtık 
su( çeşme suyu olmaktadır. 

Ayrıca düşük ısıda meselâ + 4 derecede yaşama süresi çok uzamaktadır. 
Deniz suyunda 15 gün yaşamışlar ve sonra tecrübe tarafımızdan durdurul-
muştur. Deniz suyu, damıtık su ve çeşme suyunda kalmış, buzlukta dondu-
rulmuş ve dört saat bekletilmiş parazilter normal ısıya getirildiklerinde iek-
rar canlanmışlardır. 

Zooloji laboratuarında kullanılmak üze-
re alınan istavrit. Mezgit gibi balıkların vü-
cutlarının iç yapılarını öğrencilere göster-
mek için karın boşlukları açıldığı zaman; 
karın boşluğunda, mide, karaciğer etrafın-
da, pilorik çekumlarda ve hatta kaslar ara-
sında çok sayıda Nematoda fi lumuna da-
hil parazitlerin bulunduğu görülmüştür. Çok 
eskiden beri hamsilerde hamsi kurdu adı 
veri len Contracoecum clavatum'un bunla-
rada geçmiş olup olmadığını anlamak için 
toplanan parazitler tayin edilmek üzere 
Fixe edi lmişlerdir. Bunlar ileride küçük bir 
tayın anahtarı ile bir l ikte ayrı bir makale-
nin konusu olacaklardır. 

Bu araştırmada parazitlerin balıkların 
vücudunun dışında canlı kalabildikleri sü-
re ve şartlar incelenecektir. Bildiğimize gö-
re balık parazit lavralarından yanlız hamsi-

lerde bulunan Contracoecum clavatum lar-
vasının dış etkenlere karşı olan dayanık-
lığı Tolgay (1965) tarafından kısmen ince-
lenmiştir. 

Karadeniz sahil lerinde taşlar altında 
birçok bakımlardan balık parazitlerinin he-
men hemen aynı olan larvalara da tesadüf 
edi lmişt i r . Her ne kadar bunlarında tayini 
henüz yapılamamış ise de balıklardaki Ne-
matot larvalarının su içinde yaşayıp yaşa-
yamadıkları sorusunun ortaya atılmasına 
sebep olmuştur. Onun için bu araştırmanın 
gayesi istavrit ve Mezgit vücudunda rast-
lanan Nematot larvalarının hayvanın vücu-
dunun dışında ne kadar süre yaşayabilece-
ğini araştırmak olacaktır. 

Toplanan parazitler deniz suyuna, çeş-
me suyuna, damıtık suya ve bir kısmıda 
balıkları kaynatmak suretiyle elde edilen 



baİık je lesine konmuşlar ve orada yaşama süreİer i tesbi t ed i lmişt i r . (Bak tablo l-ll) 

3 AUHIAR, f i TAV R İT A l f Z S İT 

yjttfarrrt o /HU del* // (jc*/, yer/er/po /»iÂ&eSi 

Orkt/rtfor 
I-

jete 
JL. 

je/o 
m. 

j e f e 
2T. 

jcJe. 
JZ-

Jete. 
JT. 

/ e / e . 

ö</cf rsttf M ifO 42 66 

SuT/ük 6 4 S ? S 

Or-kf fi*. 360 360 360 360 360 360 

S<2J>*e/>k 360 360 360 36o 360 360 

Tablo I 
Balık Jelesi: 500 gram balık, 500 cm8 ik inci je le 200cm8 indiğinde üçüncü jele 

su İçinde kaynatıldı, su miktarı 400 cm8 alındı, soğutulduktan sonra parazit ler ¡çi-
mdiğinde bir inci je le, 300 om8 indiğinde ne nakledi ldi . 
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Yaptığımız müşahadeye göre deniz 
suyunu damıtık suyun ve çeşme suyunun 
değiş t i r i lmesi halinde balık parazit ler inin 
yaşama süresinde bir değiş ik l ik olmamak-
tadır . 

lo II 
Parazit lerin yaşaması üzerinde ısı de-

receside etken olmaktadır. Soğukta para-
z i t ler in daha uzun ömürlü olduğu tesb i t 
ed i lmiş t i r . (Bak tablo III) 

3er//A tetr / ^ ~7~ V / — M £=" ^r <3 / 7~ 
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Tablo III 



TARTIŞMA 

Yukarıda belirt i len gözlemler istavrit, 
Mezgit gibi balıklarda parazitlik yapan Ne-
matot tür ler inin hayvan vücudunun dışında 
da uzun süre yaşayabildiklerini, değişik 
ısı, değişik tuzluluk derecelerine dayandık-
larını göstermektedir. Henüz tayinleri ya-
pılmamış olmakla beraber bunların ergin 
fert ler olmadıkları ve bu balıkları arako-
nak olarak kullanan gelişme devreleri ol-
dukları hemen hemen kesindir. Bu balıklar 
vasıtasıyla erginleşecekleri ferde büyük 
bir ihtimal ile bir kuşa veya memeli hay-
vana geçeceklerdir. Onun vücudundaki ha-
yat şartları balıktakinden çok farklı olaca-
ğından birçok konak değiştiren hayvanlarda 
olduğu gibi bunlarında çok değişik hayat 
şartlarına uyabilme kabil iyetine sahip ol-
dukları düşünülebil ir. Ancak bu kabiliyet 
parazitleri daha tehl ikel i halede götürür. 

Çünkü bir parazit ne kadar değişik hayat 
şartlarına dayanabilirse konak olarak kul-
landığı hayvan türler i sayısıda o kadar çok 
olur. 

Parazitin hayvanın vücudunun dışında 
uzun bir süre yaşayabilmesi; içinde yaşa-
dığı balık öldüğü takdirde parazitin balık 
dışına çıkması ve bir başka hayvanın, bel-
ki yine bir balığın vücuduna yem olarak 
girebi lmesi imkânını da sağlamaktadır. Ölü 
balığın vücudundan ayrılan parazit ne ka-
dar uzun süre su içinde yaşayabilirse bir 
başka hayvanın vücuduna girebilme ihtima-
li o kadar fazlalaşır. 

Değişik tuzluluk derecelerinin parazit-
lerin vücut hücreleri üzerine ne şekilde 
tesir ett iği bir ayrı araştırma konusu ola-
caktır. 

Referans 
Tolgay Z. (1965) 
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S a z 
(Phragmintex communis TRINIUS) 

K ü l t ü r ü 

GİRİŞ 

İlkel insan toplumlarından günümüze, saz; sağlamlığı 
esnekliği, işlenebilmesi ile insan hayatında çok önemh yer 
tutmuştur. Daha önceleri avlanmak için, olta kamışı, sepet, 
hasır, vs, olarak kullanılan saz, insan oğlunun damım ört-
müş, ehli hayvanlarım korum,a için barınak olmuştur. Ana-
doluda sazın bu amaçlarda kullanıldığım görebiliriz. Günü-
müzde el zanaatlarında, süs eşyası yapımında da kullanılmak-
tadır. Bu kısa örnekler insanoğlunun saz ile olan yakınlığını 
açığa koyar. 

Günümüzde selüloz sanayinin çok değer bulması ve ürün' 
lerinin her alanda kullanılabilmesi, orman ve ağaca olan ihti-
yacın çok, yetiştirilmesinin güç, pahalıya mal olması, toplum 
ve orman ilişkilerinin insan sağlığı ile ilgisi, selülozun başkai 
yollardan elde edilmesi, sorununu ortaya koymuştur. Bu ne-
denle ilk denemeleri başarı ile yürütülen sazın, selüloz sana-
yinde kullanılması artık modern dünyada ekonomik koşulla-
rın da basknsı ile, saz, ucuzluk ve kalitesi ile ağacın yerini al-
mıştır. Ağaç ve samanında başka amaçlarda kullanılması 
olanaklarım doğurmuştur. Böylece önce insan yaşamını teh-
did eden bataklık, sazlık, boş araziler, boşa akan akar sular, 
kontrol altına alınarak kültür sazı, kültür balıkçılığı yapılan, 
bulunduğu bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel katkılarda bu-
lunan tabiat güzelliği, doğanın korunması olanaklarını ortaya 
çıkarmıştır. 

I — SAZLAR VE SAZ BİOTOPLARI 
HAKKINDA BİLGİLER. 

Graminaee familyasının en büyük bir 
türü olan bu bitki, gelişebilmesi için lü-
zumlu olan kâfi derecedeki suyuda bulu-
yorsa, bu ortamın önemli ve ekonomik de-

Yılmaz TUNAL! 
Piscicol Mühendisi 

geri haiz bir bitkisi olabilir.. Özell ikle, ba-
taklık, çamurlu ve kumsal topraklı arazile-
ri tercih eder. Bu bitki ler (sazlar) bulun-
dukları arazilerin yapısına, o arazinin top-
raklarının strüktürüne (kumsal, bataklık, 
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alüvionlu, vs..), suyun fiziksel ve kimyasal 
karekterlerine (akıntılı, durgun, tatlı, sal-
mastr, tuzlu, vs.), bölgedeki diğer floraya, 
biotobun deniz seviyesine göre yüksekliği, 
sınıflandırmaya tabi tutulursa, ekonomik ve 
endüstriyel bakımından 10 biotob'a ayır-
mamız mümkündür. 3-7 nolu biotoplar, saz-
ların kalite ve miktar bakımından en kıy-
metli ortamını teşkil ederler. 

1. Biotop: Çok yüksek bölgelerde bulunan, 
nadiren ve az miktardaki sel su-
larının etkisi altında kalan, 5,5 

7,5 hidroderece (Hd.)* arasında 
bulunan aıazilerdeki biotoplar-
dır. Buralarda yaşayabilen ve ge-
l işebilen sazların kalitesi dü-
şüktür. Prodüktivitesi de ekono-
mik yönden değersizdir. (3-5 ton / 
ha. kadar) 

2. Biotop: Oldukça yüksek bölgelerde bu-
lunan ve her ilk baharda sel su-
larının etkisi altında kalan, ça-
murlu ve organik strüktürü olan 
4-5,5 Hd. arasında bulunan arazi-
lerdeki biotoplardır. Burada da 
az miktardaki türlere rastlanır. 
Produktiviteside 7-8 ton/ha. ka-
dar olup büyük bir değer arzet-
mez. 

3. Biotop: Büyük deltalarda, bazı büyük 
nehir veya akarsuların geniş olan 
yataklarının içerisindeki bazı yer-
lerinde, toprak zereciklerinin, 
kum parçalarının, bütün bitkisel 
artıklarının, sedimantasyon mad-
delerinin birikmesinden oluşan 
adalardan ibaret biotoptur. Ki-
bunlar sabit veya su kütlesi içe-
risinde hareket halinde olabilir-
ler. 

* (Hd.) Hidrodercce: 
Bir iç suyun belli bir yerinde belli zaman 

aralığında en yüksek veya en küçük su seviyesi 
genliğinin yüzde onudur. 

Hareketli olanlar daha ziyade küçük 
toprak kümeleridir. Saz prodüktivitesi zen-
gindir ve 12-15 ton/hektar 'dadır. 

4. Biotop: Bir sene içerisinde sık sık ve 
fazla sel sularının etkisinde ka-
lan, 2-4 Hd. arasındaki arazide 
bulunan, toprak konsantrasyonu 
çok az olan bataklıklardaki, çe-
şi t l i organik artıkların bol oldu-
ğu sahalardan ve karışık alüv-
yonik maddelerin biotopudur. Bu 
bictobun saz prodüktivitesi sel 
sularının kalma zamanına ve en-
tansitesine bağlı. 5 15 ton/ha. 
kadardır. 

5. Biotop: Bu biotop tamamen su altında 
bulunur. 3 Hd. altında bulunan 
bu biotobun saz prodüktivitesi 
yüksektir, 15 ton/ha. kadardır. 

6. Biotop: Yeni oluşan sedimentasyon 
adalarından ibaret olan biotop-
lardır. Buralarda sazlar çabuk tu-
tunurlar ve gelişir ler. 

7. Biotop: Oluşum (teşekkülü) eski bir 
yere sabit leşmesi yeni olan ada-
ların meydana getirdiği biotop-
lardır. 

8. Biotop: Yüzen alüvyonlar, alüvyonlu 
topraklardan oluşan adaların teş-
kil ett iği biotoptur. 6-7-8 biotop-
lardaki saz prodüktivitesi yüksek-
t i r ve 15-30 ton/ha. kadardır. Or-
talama olarak 20 ton/hektara ka-
bul edilebil ir. 

9. Biotop: Tatlı sular ve kumsal toprakla-
rın bulunduğu bölgelerdeki bio-
toptur. Bu biotopta yetişen saz-
lar düşük kalitede olup, 2 nci 
biotoptaki saz prodüktivitesine 
nazgren b i r a z daha veriml idir , 
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10. Biotop: Salmastru suların ve kumlu, 
çamurlu toprakların bulunduğu 
böglelerde'ki b iotoptur. Burada-
ki sazların kal i tesi düşük ve pro-
dukt iv i tes ide ehemmiyets izdi r . 
Saz ver iml i l iğ i 2. nci biotoptaki 
g ib id i r . 

Sazlar bulundukları ortamın ik l imsel 
şartlarına karşı çok hassas olan, bu şart-
ların tes i r ine bağlı olarak gel işebi len bit-
ki lerdir . Sel ler in sık sık ve fazla miktarda 
olması ve devamlı l ığı, yine uzun zamana 
tekabül eden kuraklıklar sazların gel işimi-
ne tes i r eden önemli faktör lerdendi r . 
Onun için sazların iyi gel işebi lmesi uygun 
ve devamlı olan ik l im şart larının varlığına 
bağlıdır. Sel ler in sürükleyerek taşıdığı ve 
bazı bölgelerde b i r ik t i rmes iy le meydana 
gelen alüvyonik biotopun büyüklüğü ayrı-
ca bu sediment maddeleri içinde buluna-
bi lecek mineral tuzların cins ve miktarı da 
sazların gel iş imine ve rejenerasyonuna te-
s i r eden önemli bir etkendir . Sazın orta-
lama yüksekl iğ i 3,50 m. dir. Saz rizom is-
mindeki ana kök ve kendinden çıkan ad-
vent iv (ek kökler) le toprağa bağlanır. 
Sazdan çıkan bir kamış bulunurki zamanla 
bunun ucunda başak teşekkül eder. Bu ka-
mışın dipten yukarıya doğru, düzgün bir 
şeki lde inceldiğini görürüz. Rizomdan 20 
cm. yukarıda alınan enine kesi t in çapı 15 
m m „ orta bölgeler in in kesint in in çapı 10 
mm., başağa yakın bölgesinde kesi t in in 
çapı 3 mm. kadardır. Sazların azami yük-
sekl iğ i 6 m., min imum ise 1 m. olabi l i r . 
Max imum kalınlığı 2,5 cm., min imum kalın-
lığı 0,5 cm.dir. Sazın kamışının ağırlığı 
6-125 gr. olabi l i r . Bir sazın gövdesi nod ve 
internodlara bölünmüştür. Kâğıt ve selüloz 
endüstr is i için değerl i olan f ibralar, sazın 
kamışındaki nodların aralarında bulunur. 
Bunlar hem kal i tel i , hemde daha ver iml i -
lik arzeder. Sazın diğer kısımlarında bulu-
nan f ibralar kısa ve çok miktarda sakka-

rid bulundurmaları nedeniyle önemsizdir-
ler. 

Yapraklar kamışa tekalar la sabi t leş i r . 
Kamışın en ucunda bir başak teşekkül 
ederki bu ayni zamanda sazın üreme orga-
nıdır. Bu başakta teşekkül eden tohumlar-
la saz üret i leb i l i r . Sazın başağı Ağustos -
Eylül aylarında teşekkül eder. Bunun te-
şekkülü i lkbaharın erken veya geç gelme-
sine bağlıdır. 

Sazın beslenmesini sağlayan ve su 
içinde, toprak içinde bulunan rizom bir 
yer altı kök gövdesidir . Bu da nod ve in-
ternod arası kısımlardan müteşekki ld i r . 
Olgunlaşmış r izomun boyu 3-10 m.dir ve 
15 m. ye kadarda uzayabil ir. Rizom daha 
çok senenin ikinci yarısında büyüyor. Bu 
büyüme sırasında sazın gövdeside geliş-
mesine devam eder. Neticede büyüme du-
rur. Bu, sazın olgunlaşmış olduğunu gös-
ter i r . Daha sonra rizomda yedek besinler 
(nişasta, proteinler ve sakkaridler) topla-
nır ve depolanır. Bu depolanan besinler ge-
lecek senelerde sazların yeniden gel işme-
sini sağlayacak olan hazırlanmış besinler-
dir. Eğer sazların bulunduğu ortamdaki su 
der in l iğ i fazla (2m veya daha fazla derin-
l ikte) ise, r izom iyi gel işemez. Dolayis iy le 
bi tk in in gel iş iminde çok zor olacağı veya 
hiç olamayacağından sazlar ortadan kay-
bolur. Bu nedenle göl ler in ve nehir ler in 
derin kısımlarında sazlıklara rast lamamız 
mümkün deği ld i r . 

Sazın çoğalt ı lması çoğu zaman- veje-
tat i f yapılır. Çekirdekle çoğaltmada kulla-
nılan metodlardandır. Sapın (kamışın) ilk 
5 nodları temel nodlarıdır. Sazın olgunla-
şıp gel işmesi advent i f kökler i le su içeri-
sinden mineral ler i ve organik substansla-
rı alır. Su tabakasını geçmek için gerekl i 
ener j iy i bulur. 2-4 Hd. arasında devamlı 
saz zonlarıdır. Bu zonda başka bi tk i türle-
ri gel işmez, ancak kuraklığın artması di-
ğer b i tk i ler in ortaya çıkmasını kolaylaştı-
rır. Sel sularının get i rd iğ i sedimantasyon 
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adaları, düzenli şartlar altında sazların ge-
lişmesine en uygun ortamdır. Bu çeşit or-
tamda yetişen sazların meydana getirdiği 
sazlıklar en kal i tel isidir. Fibraların uzunlu-
ğu 3,3 mm. dir. Genell ikle fibraların uzun-
luğu vc kalınlığı sazın sapının uzun ve ka-
lın olması ile orantılıdır. Sazın kalınlığı ve 
boyu ise sazın bulunduğu ortam şartları-
na bağlıdır. Ortamın ısısı, kimyası, suyun 
akıntısı, toprağın bi leşimi, meteoroloj ik 
şartlar, vs., sazı, büyüklüğünü etkileyen 
faktörlerdir. 

Sazların hassasiyeti bizi arazinin dü-
zelt i lmesi, saza uygun yaşama şartlarını 
düzenlemeye, suların mineral ve organik 
su'ostanslarla zenginleştirmemize zorlar. 
Toprağın ınineralizasyonıı ve suların daha 
uzun zaman tutulabi lmesini sağladığımız 
zr.man produksyonda kalite ve kantitenin 
artmasını sağlamış oluruz. 

II — SAZ KÜLTÜRÜ İÇİN 
ARAZİNİN İSLAHI 

Genel prensipler: iyi bir SAZ KÜLTÜR 
ÜNİTESİ (S.K.Ü) yapabilmek için iki araş-
tırmanın yapılması şarttır. 
1. — Bitkiye bağlı problemlerin araş-
tırılması. etüdleri: 

— Sazın biyolojisi 
— Sazın gelişebileceği hidrolojik şart-

ların araştırılması 
— Pedokimyasal etüdler 
— Hidrolojik etüdler 
— Hidrokimyasal etüdler 
— Ekolojik etüdler 

Bu araştırma ve etüdler saz için ha-
z:rlonacal< özel labcratuvarlarda, uzmanlar 
ve biyologlar tarafından yapılmalıdır. 
2. — Sazların değerlendir i lmesi ve işlet-
mesi için yapılacak araştırma ve etüdler: 

— Mekanik yönden yeni sonuç bula-
bilmek amacı ile projelerin, plân-
ların uygulama ve denemesi daha 
verimli ekonomik tedbir lerin alı-

nabilmesini sağlamak İçin istatis-
t ik ler in tutulması. 

•— Araç etüdleri: prodüktiviteyi artı-
racak kapasitede etken olacak, 
araçların deneme etüdleri yapıl-
masıdır, özellikle, sazın kesilme-
si, araziden toplanması, balyalan-
ması, depolanması yükleme ve bo-

şaltmada kolaylıkların bulunması 
amacı ile araştırmaların yapılması 
zorunludur. 

Bütün bu araştırmalar ve etüdlerin en 
önemlisi biyoloji laboratuvarlarında, rizom-
ların beslenme, büyüme dinamikleri deği-
şik biotoplardaki hayat şartlarının etkile-
rinin incelenmesi, f lor ist ik elemanlara 
karşı i lgisi, büyüme periodlarında, rizom-
ların nişasta ve azotun (redüksyon) glu-
çidlerin analizleri yapılmalıdır. 

İşletme endüstri leri için ekonomik, 
kalite ve kantite bakımından yüksek de-
ğerli sazların kültürlerinin yapılabilmesi 
ve toplanması için saz kültürü yapılacak 
arazinin bu amaca uygun düzenlenmesi en 
önemli prensiptir. Saz kültürü için seçilen 
arazinin en iyi sazı elde edebileceğimiz en 
c-,z masrafla işletmeyi kurabilmemiz, işlet-
mecil ik açısından ulaşım ve taşımaya uy-
gun olması düşünülür. Kültür arazisi seçi-
mi buna göre yapılmalıdır. Yukardaki şart-
ları uygulayabilmek için aşağıdaki faktörle-
ri göz önüne almak mecburiyetindeyiz. 

a. — Biyolojik problemler: Bu prob-
lem içinde karşımıza çıkacak soruları şöy-
le sıralayabiliriz. Seçilen arazinin, sazın 
yetişmesi yönünden, prodüktivitesinin ar-
tırı lması, sazlık arazileri düzene sokmak 
ve sazın olgunlaşmasını çabuklaştırmak, 
saz için uygun ve avantajlı faktörleri bu-
lundurması gerekir. Her sene saz prodüks-
yonu için zararlı olan faktörlerin gideril-
mesi şarttır. 

b. — İşletmeyi mekanize edebilmek: 
Bunun amacı, sınırlı zaman aralığında da-
ha çok saz kesmek ve toplamaktır. Bu iş-



ler sırası ile sazın toplanıp, platformlara 
get irmesi, depolardaki çalışma operasyon-
larının düzenlenmesi sazların demet edilip 
kesi lmesi, onların nakliye araçlarına yük-
lenip fabrikaya gönderi lmesinin mekanize 
edi lmesidir. Bu işlerde kullanılan araçla-
rın bakım, tamir, korunması, vs. amacı ile 
sosyal tesisler kurup işçi lerin ihtiyaçları-
nın uygun şartlarda hazırlanması saz pro-
düktivi teyi artırır. 

III — SAZ KÜLTÜRÜNDE 
KULLANILACAK ARAZİLERİN 
İSLAH TİPLERİ. 

Sazlık araziler, rejiyonların aktüel yaş-
larına ve biotopların tabii evolusyonuna gö-
re sınıflandırılır. 

I — tip saz üniteleri bulunduğu 
araziler 3 Hd. den yüksektir. 

II — tip saz üniteleri 3 Hd. ye k-a 
dar olanlar. 

III — tip saz üniteleri e t ia j ** in 
altında olan araziler ve kısmen sediman-
tasyon adaları bulunur. 

I — II t ip saz üniteleri sularının ko-
layca boşaltılması yönünden koruyucu du-
var yapımı, su seviyesini istemediğimiz öl-
çüde tutmak, mekanize ve işletmeci l ik 
açısından uygun arazilerdir. III — tip ara-
ziler kontrole ve bu özell iklere cevap ver-
mez. 

IV — İSLAH İÇİN ALINMASI 
GEREKLİ TEDBİRLER. 

1. Bütün arazilerde kurulan saz ünite 
t ipler i alınacak en önemli tedbir bol 
su bulundurmak ve besleyici suların 
devamlılığını sağlamak gerekir. Bu 
sebepten Mart - Haziran aylarında 
meydana gelecek sel suları ihtiyaca 
mineral substanslar bulundurmak ge-

** Etlaj: 
Bir iç suyun belli bir yerinde 10 sene içe-

risindeki seviyelerin ortalanmasıdır. 

rekse «yeni toprak» getirme yönün-
den, sazlar için en idealidir. Bu zen-
gin su ve topraklar sazın gelişme 
devrine rastladığından, kendini yenile-
me, gelişip kuvvetlenmesini sağlamış 
olur. 

2. Sazlıklarda kullanılan suyun en uzak 
köşelere ulaşmasını sağlamak amacı 
ile toprak seviyesi ayarlanır, denge-
lendir i l i r ve kanallar hazırlanır. Bu 
sazlığı besleyen suyun devamlı ola-
rak kendi kendine akıntı sayesinde 
yenilenmesi imkânı verir. Şayet saz-
lıkta su akıntısı sağlanmaz ise bil-
hassa yaz aylarında sudaki flora zen-
ginleşir, bu ise balık ve saz için za-
rarlıdır. 

3. —I —,l l — tip saz ünitelerde sel su-
ları eylül ayına kadar 6 hidroderece 
de tutulmalıdır. Nedeni, sazın veje-
tati f peryoda bu devre rastlar. Suyun 
tutulması hidroteknik inşaatlar (du-
var, baraj, vanalar, kapılar ves.) ile 
kontrol edil ir. 

4. Sazlıktaki su seviyesi, sazlığı besle-
yen dere ve akarsuların minimum se-
viyesine göre ayarlanır. Bu sazlıkta-
ki fazla suları boşaltmamıza yarar. 
Bu eylül-ekim aylarına rastlar. Fazla 
suyun boşaltılması, devrenin mini-
mum seviyesine, arazideki kanallara, 
arazinin topografik yapısına bağlı ola-
rak yapılır. Boşaltma saz kültüründe 
büyük önem taşır : 

— sazın olgunlaşması için gerekli bi-
yoloj ik şartları sağlar, sazın kuru-
ması için uygun çamurlu, kuru ze-
mini hazırlar. 

— sazın toplanması anında arazide 
çok az su kaldığı için araçların 
çalışmasını ve toplamayı kolaylaş-
tırır. 

— su boşaltılması ile toprağın işlen-
mesi, havalandırılması aynen kara 
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tarımında ve balık havuzlarında ol-
duğu gibi ver iml iğl yenilenir, gele-
cek sene yapılacak saz kültürü 
için toprağı hazırlanmasını sağlar. 
Yeni saz sezonuna kadar bu arazi 
atmosferin etki leri ile karşı karşı-
ya bırakılır. Bu süre sazın toplama 
kampanyasıdır. 

5. Kontrollü saz kültürlerinin yapıldığı 
yerlerde arazide toplanan sazı sel 
sularından koruyacak, depolayabile-
ceğimiz yüksek platformlara ihtiyaç 
vardır. 

6. Özel hazırlanmış platformlarda işlet-
me ile i lgi l i (tamir-bakım atölyeleri, 
garajlar, akar yakıt depoları, vs.) sos-
yal tesisler ve ihtiyaca göre diğer 
organlar yer leşt i r i l i r . 

7. Sazların toplanması, depolara getiril-
mesi, denetlenmesi, kesilmesi, yük-
lenmesi, her saz ünitesinde belli bir 
teknoloj ik plân dahilinde yapılmalı-
dır. 

8. Her türlü hava şartlarında ihtiyaca 
cevap verebilecek ulaşım imkânlarını 
sağlayacak yolların daha önceden ya-
pılmalıdır. 

9. Saz ünitesinin kuruluşu araziye çev-
re şartlarına, traf ik sorunlarına, malî 
ve ekonomik sorunlara cevap verecek 
şekilde kurulmalıdır. 

10. Böyle bir kültür sazı ünitesi yetiştir-
menin ekonomiye olan büyük katkısı 
yanında, çevrede meydana getirdiği 
sosyal kalkınmada çok önemli rol oy-
nar, kültür bakımından çevre halkının 
görgü, bilgi ve tecrübelerinin artma-
sına, çevredeki iş imkânlarının çoğal-
masına, yeniden doğacak buna bağlı 
iş letmelerin kurulmasına yardım eder. 
Çevredeki insan toplumuna olan müs-
pet etkisi yanında birde çevrenin ula-
şım imkânlarının artması ve doğanın 
korunup güzelleştirmesinde rol oy-
nar. 

V — EKONOMİK GÖRÜNÜŞ 

Bütün iç sulardaki sazlıkların değerini 
ortaya koymak, onun endüstrinin bir ham 
maddesi halinde görebilmek ve ona bağlı 
saz ünitesinin kurulabilmesi için yatırıma 
ihtiyaç vardır. Bu yatırım miktarı istenilen 
senelik saz prodüksiyonu ile orantılıdır. 
Çevre şartları göz önüne alınıp kaliteli bir 
saz kültürü yapmak için, sosyal teknik, 
hidroteknik alanlarda yatırımlar yapılır. Ge-
nel yatırımın mali portresini şöyle sırala-
yabiliriz. Harcamaların takriben % (yüzde 
yüz) orana göre: 

— hidroteknik inşaatlar için 44 

— sosyal tesisler, araçlar için 24 

— Proje ve ona bağlı çalışmalar 7 

— saz ünitelerinin bütün donatımı 
ve işletme harcamaları 25 

100 

Bir saz ünitesinde yapılan bu yatırım-
lar ekonominin öteki dallarına kıyasla çok 
daha ucuza ve devamlığa sahiptir çünkü 
sazın selüloz endüstrisine girmesi ile çok 
daha değerli yet işt i rmesi zor olan diğer 
selüloz ham maddelerinden daha ucuza 
malolur. Selüloz prodüksyonu artar. Bu 
amaçla kullanılan recineli ağaçların başka 
ekonomi dallarına aktarılması, ormanların 
korunmasında rol oynar. 

Diğer ekonomik yönü ise balık üreti 

minde prodüksyonun da yardımcı olur. Saz-

lıklar balık prodüksyonu için mükemmel 

bir zcndur. Çok iyi bir barınaktır. Balıkla-

rın yumurtlayacağı, genç yavruların koru-

nacağı gelişip büyüyebilecekleri yerlerdir. 

Sazlarda gelişen çoğalan genellikle zararlı 

olan, bir hücreli ve çok hücreli lerden, mo-

luskalar, krüstacealar, insekta larvarı, bu 

10 



yavruların ve genç balıkların asıl besinini 
teşkil ederler. Bu olay yalnız balıklar açı-
sından değil sazın ve balığın ortak repro-
düksyonlarını en iyi şekilde etki ler. 

Saz ve balık kültürlerinin beraber ya-
pıldığı ç i f t l ik lerde su her ikisinin besinidir. 
Mevcut suyun derinl iği 1 m.—1,5 m. olma-
lıdır. Böyle bir ç i f t l ik te 1 hektarda 10 ka-
dar yırtıcı balık bulundurmalıdır (örnek 
turnalar «Esox lucius» ) Saz ünitelerde özel-
likle çin sazanlar yet işt i r i l i r . Bu tür sazan-
lar beslenmelerini su içerisindeki otlardan 
temin ett iklerinden, sazların trof ik temelin-
de çok önemli değişikl ikler yapar. Mevcut 
turnalar «polis» rolü oynarlar, bu sazanla-
rı ve diğer balıkları harekete geçirmek, has-
taları temizlemek amacı ile bulundurulur. 

Saz bakımından çok zengin olan iç su-
lar, balıkçılık yönünden önceleri büyük 
problemler ortaya koymakta idi. Daha son-
ra sazın ve balıkçılığın beraberce kontrol 
altına alınmasıyle çek değerli bir iş birli-
ği meydana geldi. Sazlıklarda bol miktarda 
bulunan balıkların prodüksyonunun yüksek 
olması bugün saz kültürü yapılan yerlerde 
balık kültürün yapılmasını mecburi kılmış-
tır. Çoğunlukla sazlık biotopa en iyi adap-
te (alışan) olabilen sazan tür ler idir . Sa-
zanların larva ve yavruların en etkil i olan 
unsur sel sularıdır. Saz ve sazan kültürü-
nün ortaklaşa yapıldığı ünitelerde gerek 
verim gerekse lezzet bakımından çok iyi 
olduğunu söyleyebi l i r im. 

Sazan balığın önemli hususları kolay 
adapte olabilmesi, besinlerini araması, de-
vamlı et tutmasıdır. Gerek balığın beslen-
me kolaylığı, yakalama kolaylığı, gerekse 
sazların bu balıklar sayesinde rahatça ge-
lişme imkânlarını bulması rantabil bir iş-
letme için randımanı, kazancı yüksektir. 

VI — SAZIN DÜŞMANLARI 
Bütün bitki lerde olduğu gibi sazında 

bir çok parazitleri ve hastalıkları vardır. 
Bunlar sazın olgunlaşmasını, prodüksyonu 
etki ler. 

«Donacia clavipes F,» bilhassa larval 

formda rizomları etki ler. Larvalar rizom-
lardan besinlerini alır. Sazın yaprak kılıfı 
yavrağına musalat olan mantar türler i de 
sazın hayatiyetini etki ler, «Puccini phrag-
mintes» (Schum.) Koern, «Puccinia mag-
nusiana (Körn),» «Scirrhia rimosa (Alb. ve 
Schw.)» 

Bunların yanında yaprak bit leri , in-
sekteleride, sazın başlıca düşmanlarıdır. 
«Ustilago grandis» Fr. ve «Deightoniella 
arundinacea» (Çorda) Hughes, miseliumla-
rı bitkinin her tarafından görülür. «Girau-
dıella inelusa» Frfld. (Diptera, Cecidomy-
dae) ve «Archanara dissoluta» larvaları, 
kamışın içinde yerleşir ler, gelişir ler, sazın 
yaşamına zararlıdır. Diptera larvalarının 
bazıları (Lipara lucens Meigen, Lipara ru-
f i tarsis Loew, parazit kurtlardan «Steneo-
tarsonemus phragmintidis (Schld.) sazın 
paniküllerini parçalar. «Claviceps purpu-
rea» Fr.) Tul. veya çavdar mahmuzu ola-
rak yurdumuzda bil inir, ve mantarın skle-
rotiolu (yüksek mantarlarda yedek gıda ile 
dolu katılaşmış miselium) sazın besinine 
ortak olur çiçek ve tohumlarını etki ler. 

Sazların parazit ve hastalıkları ile mü-
cadelede bir çok modern metodlar kul-
lanılmaktadır, kimyasal, biyolojik, optik, 
vs. 

S O N U Ç : 
Bir iç suyun ekonomik değeri ürün 

olarak verdiği saz ve balık ile ölçülür. Saz 
ve balık ayni tabiat şartlarında ayni or-
tamda yaşarlar, hatta her ikisinin bir ara-
da bulunması karşılıklı menfaat sağlar, 
saz daha çok yer kaplar. 

Amacımız bu ortak yaşamın memleket 
menfaatlerine uygun kontrollü işletmesidir. 
Saz kültür üniteleri kurulması için yapıla-
cak yatırım en sıhhatli yatırımdır. Ayni 
zamanda balıkçılığın gelişmesi için önemli 
bir atılımdır. 

Geniş, istifadeden uzak, bataklık sinek 
üreten hiç bir işe yaramayan arazilerin bu 
tür iş letmeleri le donatımı şu üç şarta ce-
vap ver i lmel id i r : 

11 

1 



genel biyolojik, hidrolojik, şartlar 
nedir; İslaha nereden başlamalı; 
bu rejiyon elemanları gelecekte ne 
gösterir? 

işletmenin kuruluşunun ekonomi, 
sosyal, kültürel faktörler ile ilişki-
si ne olmalı? 

işletme kuruluş plân ve program-
larını etap etap en iyi şekilde he-

saplamak, bi l imsel ölçülerde, feda-
kârlık etmeden yürütülmelidir. 

Gelecekteki nesil lere bırakacağımız 
en kıymetli tabiat hazinesini hazırlanması, 
kurulması ve çalıştırılmasında bu günden 
emek sarfeden ve halen Türkiyede saz ko-
nusunu bu amaçla işleyenlere başarılar di-
lerim. 
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İngiltere'de • • 
Yassı Balık Üretimi 

Yassı balıkları, özellikle Kalkanın üretilebilmesi için yapılan çalışmalar ikinci Dünya 
savaşiyle durmuş, sonra yeniden baş latılarak bazı zorluklar yenilmiş, fakat he-
nüz ekonomik sonuca varılamamıştır. 

İ'kinci Dünya savaşı ile kesilen, son-
ra yeniden başlıyan yassı balıkların havuz-
larda üret i lebi lmesi araştırmaları son yıl-
larda oldukça olumlu sonuç verdi. Bu alan-
da öncülük yapan merkezler İngiltere'de 
bulunuyor. Hâlen bu Ülke ile İrlânda ara-
sındaki Man adası üzerinde kurulan «ku-
luçka» merkezi ile ingil tere'nin kuzeyinde 
ve ortasında bulunan üretme yerlerinde Dil 
ve Pisi balığı yet işt i r i l iyor. Kalkan, Kum-
balığı gibi cinsler üzerinde yapılan çalış-
malar, bu balıkların yumurtalarının çok kü-
çük ve larvalarının pianktonik olması ve 
bunların beslenmesi için uygun yem te-
dârikinin güçlüğü nedeni ile şimdil ik bıra-
kılmıştır. 

Bil indiği üzere, diğer dip balıklarında 
olduğu gibi yassı balıklar da bulundukları 
yaşama bölgesinden uzaklaşmazlar. Ancak 
yumurtlama zamanında belir l i mesafelere 
giderler. Bu bakımdan bu cins balıkların 
yumurtadan çıkarılarak denizde tesis edi-
lecek özel «ç i f t l i k l e rde üreti lmesi üzerin-
de durulmaktadır. 

İngiltere'deki «kuluçkahane» de yu-
murtlayacak balıklar zamanında 4,2 m 
eninde, 1,2 m derinl ikteki havuzlara alınır. 
Bunların zemininde kum vardır. Dışardan 
hiç bir müdahale yapılmaz. Yumurtlama 
normal olarak cereyan eder. Yumurtalar 
yüzeyde toplanır. Bunlar alınarak 4,9 x 
1,2 x 1,2 m lik havuzlara bırakılır. Beher 

Fehmi ERSAN 
Kimyager 

EBK Balıkçılık Müessesesi 
Müdüri'üğü Lab. Şefi 

havuz 20-40 bin yumurta için yeterl idir. Isı 
kontrol altındadır. Kuluçka süresi üç haf-
tadır. Bu esnadaki ısı 6°C da sâbit tutu-
lur. Yumurtalar açıldıktan sonra bu havuz-
larda 6-7 hafta kalır. Larvalar pianktonik 
haldedir. Bunların beslenmesi için çok kü-
çük bir kabuklu olan artemia veri l i r . Bes-
leme işi otomatik yapılır. Larvalar Şekil 
değişt irdikten sonra (metamorphose) dib-
de yaşamağa başlarlar. Bundan sonraki 
başlıca yemleri midye ile kıyılmış küçük 
balık etidir. Yavruların boyu 3 Sm yi bu-
lunca toplanarak üretme çi f t l ik ler ine gön-
deri l i r . ingiltere adasının kuzeyinde bulu-
nan Ardtse'de kurulan üretme merkezi de-
nizin kıyı içine girerek bir tarafı açık ha-
vuz biçimi aldığı yerdedir. Yarım ada ha-
lindeki arazinin iki ucunun arası bir baraj-
la kapatılmıştır. Bu deniz gölünde büyük 
bir kısım, deniz içinden tel ile çevri l idir . 
Yavrular buraya bırakılarak belir l i süre 
özel yemle beslenirler. Önceleri sürekli 
yağmurların bu göl içindeki deniz suyunu 
sulandırarak tuz oranını düşürmesi büyük 
kayıplara yol açmıştı. Bu hal farkına varıl-
mış ve tedbir alınarak sakınca ortadan kal-
dırı lmıştır. 
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Buna benzer daha bazı engellerle sa-
v a ş t ı k t a n sonra ilk olarak 1968 de 200 bin 
Pisi balığı elde edi lmişt i r . Üretimde en 
güç yanın tuz oranının kontrolü olduğu bil-
dir i l iyor. Diğer yandan yavruların beslen-
mesi için gerekli yem de henüz ekonomik 
halde bulunmuyor. Bu cins yemin fiyatının 
düşürülmesine çalışılıyor. Yapılan hesaba 
göre bir Kg Dil veya Pisi balığı için 5 Kg. 
yem harcamak gerekiyor. 

İngiltere'de 1966 yılında Hunterston'-
da da bir üretme yeri kuıulmuştur. Nüklüer 
istasyonun bulunduğu bu yerde su ısısı 
3-16°C arasındadır. Isı düşmesi balıkların 
gelişmesi üzerinde f irenleyici etki yapar. 
Nüklüer santraldan çıkan ve denize veri-
len suyun 10-23°C arasında olması üretme 
yerlerinde işe yaramaktadır. Böylece orta-
lama bir su ısısı elde edilerek bütün yıl 
boyunca üretme sürdürülür. Anca'k suda 
bulunabilecek radyo aktivi te devamlı ola-
rak kontrol altında bulundurulmaktadır. 

Hunterston'daki tesislerde esas olarak 
dört beton havuz vardır. Hepsi de 14,4 x 
7,2 x 1,2 m ebadındadır. Bir de kuluçka ha-
vuzu bulunmaktadır. Burada larva süresi 
üç haftadır. Ervin'de diğer bir ç i f t l ik teki 
havuzlarda ise bu süre yedi haftadır. Isının 
ortalama ve devamlı olması yavru safhası-
nı da kısaltır. 3,5 Sm lik olan yavrular met-
re kareye 325-900 olmak üzere havuzlanır-
lar ve burada 11 ayda 15,3 sm lik boya ula-
şırlar. Doğada ise Pisi ve Dil balıklarının 
20 sm lik boya gelmesi ancak 3-4 yılda 
mümkün olmaktadır. Önceleri endişe ile 
izlenen sudaki diğer klorürlü maddelerin 
olumsuz etki yapmadığı meydana çıkarıl-
mıştır. Bu bir leşikler çeşit l i yolla suya ka-
rışıyor. 

Sözü edilen üretme çi f t l ik ler inde elde 
edilen başarıya rağmen yukarda bahsedi-
len sakınca nedeni ile bu t ip üret im henüz 
bir deneme işletmesi hâlinde bulunuyor. 

İngiltere'de sürdürülen bu çalışmalar 
Kuzey ülkelerinde dikkatle izleniyor. Fakat 

bu alanda henüz kayda değer bir atılıtn 
yoktur. Norveç küçük çapta bir deneme 
yapıyor. Japonya'da da buna benzer çalış-
maların yapıldığı ve iyi sonuç alındığı bil-
dir i lmektedir. Uzmanların f ikr ine göre Da-
nimarka'nın Linfyord f iyorları bu t ip üre-
t im için idealdir. Ülkenin bu bölgesinde 
yapılan başka amaçdaki çalışmalar kuzey 
denizi cinsi balıklarının buralarda zengin-
leşt i r i lmesi içindir. Bunda da başarıya va-
rıldığı bi ldir i l iyor. Burada kurulacak yassı 
balıklar kuluçka merkezlerinin bu cins ba-
lık stoklarının da çoğalmasını sağlıyacağı 
tahmin edi lmektedir. 

Fransa'da da yassı balık tür ler inin 
üretimi üzerinde çalışmalar oluyor. Bir ak-
varyumda Kalkanların üreti lmesi deneyin-
de 100 bin larvalık dört kuluçka havuzu 
kullanılmıştır. Bunlardan 20 bin kadarı 
Brachionus pl icanti l is ve Branchiopode ar-
temia salina cinsi kabukluları ile beslen-
mişt i r . Havuz ısısı 21 °C da tutuldu. Yem 
tedariki güçlüğünden başka 21 günlük lar-
vaların ci l t ler inde hâsıl olan koyuluklar da 
problem teşki l ett i . Bu hal bir süre sonra 
larvaların ölümüne sebep olmaktadır. Bu 
sakıncaların gideri lmesi için çalışmalar 
sürdürülüyor. Özellikle çok çabuk gelişebi-
len Kalkan balıklarının üreti lebi lmesi bü-
yük ekonomik sonuç sağlıyacaktır. 

Bu düşünce ile balıkçılıkta ileri ülke-
ler Kalkan yet işt i r ic i l iğ i yapabilmek için 
çaba harcamaktadır. 

Yassı balıklar hakkında kısa bilgi: 

Dip balığı olan yassı balıkların bir çok 
çeşidi vardır. Ticari önemde olanların ba-
şında ise Pisi, Dil ve Kalkan balığı gelir. 
Pisi ve Dil balığı güney kesimleri hariç 
hemen bütün denizlerde, özell ikle kuzey 
bölgelerinde bulunur. Bu ülkelerde avla-
nan miktar i t ibariyle hering, morina ve 
mezgitten sonra dördüncü sırayı almakta-
dır. 

İngilizce f lounder denilen bir tür bü-
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ingiltere'de Dil balığı Üretim Çift l iği. 

tün kuzey kıyılarından Akdeniz ve «ara-
denize kadar her bölgede bulunur. Bu ba-
lıklar dere ve nehirlere girerek içerlere 
kadar giderler. Tamamıyle tuzsuz olan iç 
sularda yaşayabilmektedirler. İngilizce ha-
libut denilen Dil balığı da hemen her sa-
hilde, İzlanda ve Gönlad'da avlanır. Bu tür 
yassı balıkların en büyüğüdür. Boyu iki 
metreye kadar uzar. Vücudca daha yassı 
ve uzundur. Başı sivr idir. Karın kısmı be-
yaz, baş ve vücut gri kahverengidir. 

Yassı balıklarda genell ikle dış ve iç 
kısım simetr ik değildir. Gözler ve ağız sağ 
tarafdadır. Gözler yukarı doğru dönüktür. 
Hayvan yön tayin ederken gözlerini 90 de-
rece çevirebi l ir . Balık dibte yatarken göz 
kenarlarının rengini çevrenin rengine uy-
durabil ir. Bunu, derideki renk hücrelerini 
kısarak saldığı renkli madde ile yapar. 
Yassı balıklar genell ikle bulundukları yer-
lerde yaşamlarını sürdürürler. Ancak yu-
murtlamak için belir l i alanlara giderler. 

Pisi ve Kalkan cinsi yırtıcı değildir, midye 
ve karides gibi yaratıklarla geçinirler. Dil 
balığı ise yırtıcıdır. Bu tür balıkların yu-
murta ve larvaları küçüktür. (Kalkanın en 
küçük) Larvalar planktoniktir ve önceleri 
sâkin suların yüzey kesimlerinde yaşarlar. 
Biçimleri s imetr ikdir . Zaman geçtikçe ba-
ğırsak teşekkülü ile vücut şekil leri deği-
şerek asimetrik hâle gelir. Ağız ve kafa 
tası da buna uyarak sağa doğru kayar. Bu-
nun sonucu balığın ağırlığı sağa doğru ar-
tar. Bu dengesizliğin düzelmesi için sol 
yanda hava kesesi teşekkül eder. Yassı ba-
lıklar buna rağmen suda düz halde yüze-
mezler dâima sağa batık hadedirler Bazı 
türlerinde bu hal sola doğrudur. 

Yassı balıklar diğer dip balıkları gibi 
yağsızdır. Cinslerine ve mevsime göre yağ 
oranları % 0,3-5 kadardır. Bu balıklar ço-
ğunlukla taze olarak tüket i l i r . Kuzey ülke-
lerde fümesi yapılır. 
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I 

Dikey balık bulucu 

(Echo Sounder) 

ÇETİN ÖZERK 
İstanbul Balıkçılık Su Ürünleri 

Meslek Lisesi Avlama Bölümü Şefi 

Genel olarak balık bulucular (14 kHz), (24 
kHz) veya(28 kHz) (100 kHz) ve (200 KHz) fıe-
kanslanndan birine göre yapılır. İleride yeni olan 
İki frekanslı balık bulucudan da bahsedilecektir. 
14 kHz ve 24 kH (28 kHz) frakanslarındakl ba-
lık buluculara «düşük frekanslı balık bulucular»; 
50 kHz. 100 kHz ve 200 kHz frekanslarındaki ba-
lık buluculara da «yüksek frekanslı balık bulucular» 
denir. Balık bulucu seçmek demek bir anlamda fre 
kans seçmek demektir. Aşağıda bu iki t ip cihaz 
birbiriyle karşılaştırılmaktadır. 

dan iyi olduğu görülüyor. O hade frekansı bu ci 
hazin kulanılacağı şartlara göre seçmek gerekiyor. 
Kayıt kâğıdındaki yankının uzunluğu palsın uzun-
luğuna uygundur. Bu sebepten uzun bir pals uzun 
süreli yankı, kısa pals kısa süreli yankı verir. Sü-
resi sebebiyle uzun pals iki ayrı cisimden gelen 
yankıları kâğıt üzerinde bir İşarette birleştirebil ir. 
(Şekil: 12). Halbuki kısa palsın bu cisimlerden ge-
len yankıları ayrı ayrı kayıt etmek İçin zamanı var-
dır. Bu sebepten iki cisim arasında küçük ayrılık 
olduğunda bunları tahlil etmek İçin kısa pals iyi-

Kabiliyeti 
Frekansı 

Yüksek 

Düşük 

Cisimlerin gö-
Yön açısı rüntülerlni ana- Sesin yansıma Ses şiddetinin 

(Ses neşir açısı) lı'z etme kabili- oranı 

Dar 

Geniş 

yet! 

iyi 

Kötü 

azalması Gürültüye karşı 

İyi 

Kötü 

Kötü 

İyi 

İyi 

Kötü 

Tablo 2. den düşük frekansın derin sularda 
iyi olduğu, yüksek frekansın ise denizdeki cisim-
lerin görüntülerinin iyi analiz edilebilmesi bakımın-

dlr. (Palsın uzunluğu da frekansa bağlıdır. Çünki 
yüksek frekans küçük palslara bölünebilir. Fakat 
düşük frekans küçük palslara bölünmez. Yüksek 
frekanslarda pals kısa olabilir.) 

O,,t 

ş*k//; f j 

IMMMM 
V-.UV, © 
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Seki/: 20 
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Yeni balık bulucular genel l ik le 0,5 ms, 1 ms 
ve 3 ms uzunluğunda olmak üzere üç tür lü pals 
v e r m e k t e d i r . 

Derinlik (metre) Pais Periyodu 

ha zayıftır. Vansıyan ses dalgası kontrol edi len 
bel ir l i bir seviyeyi aşarsa balıklardan gelen yan-
sımayı yükselten ve deniz dibinden gelen şiddetl i 

Bir palsııı kalınlığı 
(mili saniye olarak) 

İki pais arası 
(metre olarak) 

0-75 m. 
0-150 m. 
0-200 m. 
0-400 m. 

120 defa/dakika 
60 » / » 

45 » / » 
22,5 » / » 

Aynı anda ses hüzmesi içinde bulunan iki ba-_ 
lığın görüntüler inin kayıt kâğıdında birbir inden ay-
rı olması için aralarındaki uzaklık ne olmalıdır? Bu-
nu bir örnekle incel iyel im: Transducer 1 ms. uzun-
lukta pais göndersin Şekil: 12 b) 1 ve 2 balıkları 
arasındaki mesafe «e» olsun. Pais önce 1 balığı-
na gelecek ve oradan yansıyacaktır. Çok az son-
ra aynı pais 2 balığına da gelecek ve bu balıktan 
da yansıyacaktır. 2 balığın yankısı 1 balığının yan-
kısına nazaran sesin suda 2.e kadar yol alması 
için gerekl i olan zaman kadar sonra gelecektir . 
Burada pais 1 ms. uzunlukta (yani 1,5 metre) ol-
duğuna göre eğer; 

e büyük 0,75 m. olursa 1 ve 2 balıklarının görün-
tüler i ayrı ayrı çıkar, 

e eşi t 0,75 m. 
e küçük 0,75 m. Olursa bu iki balığın görüntüsübir-

bir iyle bir leşir veya karışır. 
Sığ sularda yapılan balık avcılığında yüksek 

frekans kullanılabil ir. Fakat derin sularda düşük 
frekans gerekl idir. Çünki yüksek frekanslar su ta-
rafından absorbe edil ir ve yankılar çok zayıf kay-
dedil ir. Yüksek frekanslı balık bulucular genel ola-
rak çok pahalı değildir. Düşük frekanslı balık bu-
lucuların transducerler inin büyük olması, derin su-
larda çalışabilmesi nedeniyle osi lâtör ve amplif i-
katörünün güçlü olması gerekt iğinden daha paha-
lıdır. Transtucere yakın cis imler, uzaktaki cisimle-
re nazaran daha yüksek sesli (daha gürültülü) yan-
kılar ver i r ler . Bu sebepten çok sığ sulardaki yan-
kıların büyütülmesi (amplif ikasyonu) men edil ir ve-
ya zayıflatılır ve kaydedici kalem sıfır işaretinden 
uzaklaştıkça tedr icen artırı l ır. Tam büyütme (ful l 
ampli f icat ion) kalem kâğıdın genişl iğinin 1/4 ile 
1/3'ü kadar hareket et t ik ten sonra elde edil ir. Bu 
işlem zamanla değişen artma olarak bi l in i r . Bu 
büyütmedeki artmanın zamanla çoğalması kaydedi-
ci kalemin kâğıdın eni boyunca hareket etmesi için-
dir. 

Deniz dibine çok yakın olan balıklardan dönen 
yankı ile deniz dibi yankısı ayırt edilemez ve bu 
balıkların yankıları deniz dibi ile bir l ik te kaydedi-
lir. Deniz dibi, ses dalgasını balıktan çok daha 
iyi yansıtır, Bu sebepten bafıktan gelen yankı da-

0,5 ms. 
1 ms. 
1,33 ms. 
2,76 ms. 

750 m. 
1500 m. 
1995 m. 
4440 m. 

yansıma, zayıflatı l ır. Neticede balıklar deniz dibin-
den açıkça ayrılır lar. Bu olay göstergenin bir hu-
susiyeti olan «beyaz çizgi» ile bertaraf edil ir. Bu-
rada kalem önce balığın yankısını kaydeder sonra 
az bir aralıkla balığın yankısına göre yankısı zayıf-
latı lmış olan deniz dibini kaydeder. (Şekil : 13) 

J 

&«JL7: /J 

Balık bulucu cihazların bu kadar gel işmiş ol-
malarına rağmen deniz dibine çok yakın olan bü-
tün balıklar yine kaydedilemiyor. Bunun nedeni se-
sin neşir açısı içinde bulunan ölü bölgedir. (Şekil: 
14) de görüldüğü gibi transducerden bir pals gön-
deri ldiğinde bu palsı transducere en yakın B nok-
tasındaki deniz dibi, ölü bölgedeki balıktan daha 
önce yansıtacaktır. Yani transducere en yakın olan 
B noktasındaki deniz dibi yankısı ölü bölgedeki 
balığın yankısından daha önce göstergeye ulaşa-
caktır. Böylel ikle giden bir palstan ilk gelen yan-
kı, şiddetl i olan deniz dibi yankısıdır ve bu son-
radan gelen balığın yankısını maskejler. ' 

Ölü bölge, deniz dibi engebeli olduğundan ar-
tar. 200 metre derinl ikdeki sularda deniz dibin-
den it ibaren 2 metre yüksekl iğe kadar olan taba-
kada bulunan balıkların hemen hemen yarısı bun-
lara esas dalgalarının er işmesine rağmen kaybedi-
lemez. Deniz dibinde dinlenen ve beslenen balık-
ların çok az bir sayısı kaydedil ir fakat balıkların 
deniz dibinde grup halinde toplanmaları enderdir. 
Büyük bir balık sürüsünde balıklar özell iklerinden 
dolayı deniz dibine yakın inmeyi sevseler bile nor-
mal olarak büyük bir kısmı deniz dibinden bell i 
bir mesafe yukarıdadır. 

Kayıt kâğıdının görünüşü çoğunlukla geminin 
hızı ile tayin edil ir. Örneğin gemi hareket etme-
diğnde tek bir balığın yankıları uzun çizgiler ha-
linde görülür. Gemi düşük bir hızla hareket etti-
ğinde bu yankı çizgileri kısalır ve eğil ir. Gemi yük-
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sek bir hızla seyredince bu çizgiler benek ve nok-
talar halinde görülür. Bu sebeptendir kl tek bir ba-
lıktan gelen yankıların sayısı farklı hızlara göre 
değişir. Gemi düşük hızla gitt iğinde kayıt kâğıdın-
da eğrilmiş çizgiler görülür dedik. Bu olay balık, 
dalga neşir açısının kenarında olduğu zaman balık 
ile transducer arasındaki uzaklığın (d'nın , balık bu 
açının ortasında olduğd zamankinden (d'den) da-
ha büyük olmasından meydana geliyor. (Şekil: 15) 
Gemi tam hızla seyrederken kayıtlardaki eğril ikler 
güçlükle farkedil ir. Çünki her bir balıktan ancak 
birkaç yankı kaydedilir. 

6 — BİR TEK BALIKTAN GELEN KAYITIN 
UZUNLUĞU VE YÜKSEKLİĞİ: 

Şekil : 16) da, 
d: Denizin derinliği (metre) 
0 : Ses dalgası neşir açısı 
W : Balığın bulunduğu d derinliğinde ses ne-

şir açısının dikey kesitinin alanı. 
W / 2 

Şekilden t g 0 = , buradan W = 2d. tg0.. . . 
d 

(1) yazılır. 
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Burada balığın gemi ile aynı yönde gitt iğini 
düşünelim. Geminin hızı ile balığın hızı arasındaki 
farkı v (mil) ile gösterelim. Balık şekildeki O mer-
kezde bu dairenin çapı boyunca t saniyede gözlen-
sin. 

v (mil) 1860 (metre), v v (m) v 
= = = m/s . 

Saat 60.60 (Saniye) 2 (s) 2 

W 2 W 
t = = (Saniye) (2) olur. 

v /2 v 

(Not: Balık gemi ile zıt yönde giderse v = ge-
minin hızı ile balığın hızı toplamı olarak alınır). 
Balığın kayıt kâğıdındaki uzunluğu v (mm) ve kayıt 
kâğıdının hızı v (mm/dakika) olsun. Balığın kâğıt-
taki uzunluğu şöyle bulunur. 

v (mm) v (mm) v 
= = mm/s olur. 

dakika 60 saniye 60 



V 

W = t. (mm) (3) olur. 

60 

(2) deki t nin değerini (3) yerine koyalım. 

2W v 
W = . bu bağlantıda W yerine (1) 

v 60 

deki eşitini yazalım. 

2 d t g 0 v 
W = . bu da şöyle yazılabilir 

v 60 

v . tg0 d 
W = . (mm) (4) 

15 v 

Bu eşit l ikteki v. t g 0 / 1 5 her balık bulucu için 
önceden tesbit edilmiş değişmez bir sayıdır. 
Alfa = v . tg0 /15 diyelim, 

d 
W=Al fa . bu eşit l ikten de görülüyor ki 

v 
kâğıtdaki yankı işaretinin derinlik (d) arttıkça bü-
yük, geminin hızı büyüdükçe küçülür. 

(Şekil: 17 a,b) de balığın kayıt kâğıdındaki gö-
rüntüsü görünüyor. Şimdi bu bafığın görüntüsü-
nün kalınlığını bulalım. Eğer gemi tam balığın üze-
rinden geçiyorsa gemiye en yakın nokta B, en uzak 
nokta da A olur. d ile d' arasındaki farka h diye-
lim. 

d' 
h = d-d', Sec 0 = olduğundan 

d 

d' = d-d. Sec 0 = d (1-Sec 0 ) olur (5) 
«h» kayıt kâğıdında «H» karşılık gelir ve buna gö-
rüntünün kalınlığı denir. 

Örnek: Kayıt kâğıdının hızı ölçülen derinlikle-
re göre aşağıdaki gibi olur, 

Derinlik (m) 100 m. 200 m. 400 m. 
Kâğıdın hızı 
(mm/dakika) 5 10 20 

Neşir açısı 0 = 8« olan bir balık bulucunun 
bulunduğu geminin hızı 10 mil olsun. Gemi 200 
metre derinlikte duran bir balığın üzerindi >n geç 
sin. Bu duran balığın kâğıttaki görüntüsüı.ün ka-
lınlığın; bulalım. (Şekil: 18) de t g 0 = 0,14, 

v . t g 0 d -
v . t g 0 / 1 5 = 0,0095 v olur. W = . idi. 

15 v 

v . t g 0 / 1 5 = 10.0,0095 - 0,095 olur. 

200 
W = 0.95 . = 1,9 (mm)., h = 200 (Sec0 

10 

-1) = 0,01.200 = 2 m. olur 

200 metre kâğıtta 12,7 cm. ile gösteril irse 

2 » » H = ? ile gösteri l ir. 

t ¿»viy.n zomon rf sıare-i' 

O Çızjol 
(Den/z ¿e*"y*3İ) 

D 

v/ı, 

2 
H = . 12,7 = 0,13cm. H = 1,3 mm. olur. 

200 

Yankı kâğıdını tefsir ederken konu ile alâkası 
olmayan yankılar ile bizi yakalanabilecek balıklara 
götürecek yankıları ayırt etmenin önemi açıktır. 
Umumiyetle konu ile alâkası olmayan kayıtlar daha 
çok yaygın kaydedilir. Bunların balık yankılarından 
daha çok sisli bir görünüşü vardır. Balık yankıları 
açıkça İri taneli ve daha koyu olur. Balık bulucu-
nun hassasiyet derecesi azaltıldığında konu ile alâ-
kası omayan yankılar çabuk kaybolur. Yalnız şu 
unutulmamalıdır ki bazı görünüşte konu ile alâkası 
olmayan kayıtlar gerçekte plankton veya ısı çizgi-
leri olabil irler. 
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Balık bulucunun yankı kâğıdının tefsir i için te-
orik bilgiler yeterli değildir, bu iş şahsi tecrü-
beden ileri gelen maharette ister. 

7 — KAYIT KÂĞIDI : Kuru ve nemli olmak üze-
re 10-15 cm. eninde iki türlü kayıt kâğıdı vardır. 

a — Kuru kayıt kâğıdı (Şekil: 19) da görül-
düğü gibi karbonlu kâğııdn üzerine okside edilmiş 
t itanium sürülmüştür. Denizdeki cisimden ultrases 
dalgasının yankısı gelince bu elektrik cereyanı ola-
rak kalemin ucuna intikal eder. Elektrik cereyanı 
okside edilmiş titaniumu eritip orada delik açar. 
Dolayısıyla alttaki, siyah karbon dışarı çıkar, böy-
lece suyun içindeki cismin görüntüsü elde edilir. 
Bu tür kayıt kâğıdını kullanan balık bulucularda 
elektrik cereyanı 30 volt, 150 mili amperdir, kale-
min hızı ise 50 cm/saniyedir. 

b — İkinci kayıt kâğıdı ise kolalı potasyum 
iyoda batırılmış ve her zaman nemli kalan bir kâ-
ğıttır. (Şekil: 20) 

Denizden gelen yankı elektrik cereyanı olarak 
kalemin ucuna aksedince ve kalem de kâğıda değ-
diğinde bu noktada elektroliz olayı olur ve deniz-
deki cismin kahverengi bir görüntüsü çıkar. Bu 
kâğıdı kullanan balık bulucularda elektrik 15 Volt 
G miliamperdir. Bu nemli kâğıdı, kuru kâğıttan çok 
daha hasastır ve çok küçük yansımaları yakalar. 
Bu sebepten birinci kâğıdın balık bulucu cihazlar-
da, ikincisinin ise derinlik ölçme (Sounding mac-
hine) aletlerinde kullanılması iyidir. Nemli kâğıt 
açıkta uzun laman bırakılmamalıdır. Hatta balık bu-
lucu uzun süre kullanılmayacak ise kâğıt yerinden 

üzeıinde denizin yüzü, balık sürüsü ve deniz, dibi 
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ışık çakması şek-
linde olur. Bu tür göstergeler yüksek frekanslı ba-
lık bulucularda kullanılır. Katod lâmbalı gösterge-
ler denizdeki bir cismin görüntüsünü devamlı ola-
rak kaydetmezler. Fakat cisimde hemen olabilecek 
bazı değişmeleri izlemek için uygundur. Örneğin 
balık sürüsünün üstünden geçerken anında göste-
rir. Fakat az sonra balık sürüsü hakkında fikir yü-
rütmek için elimizde kayıt olmaz. Kâğıtlı gösterge-
de ise balık sürüsü üzerinden geçerken tam anın-
da kâğıt üzerinde balık sürüsünün görüntüsünü be-
lirlenmiyor çok az (30 saniye-2 dakika) bir zaman 
sonra balık sürüsünün tam görüntüsü çıkıyor. Fa-
kat bu kayıt daima elimizde mevcut kalıyor. Yeni 
çıkan balık bulucuların göstergeleri bir tarafta hem 
kâğıt üzerine kayıt hem de diğer tarafta katod gös-
tergeli ekranda çakmalı olarak balık sürüsünü gös-
teriyor. Ayrıca neon lâmbalı göstergede vardır, 
ancak bu balık sürüsünü iyi göstermiyor. 

9 — BALIK BULUCUDA ELEKTRİK KAYNAĞI: 
Küçük balıkçı teknelerindeki balık bulucularda elekt-
rik kaynağı DC 6-22 Volt, 100-200 V. DC veya AC 
bataryalar vardır. (DC: Doğru akım, AC alternatfi 
akım) Gerektiğinde dönüştürücü elektrik aletleri 
ile DC, AC ye veya AC, DC ye çevril ir. Yine ih-
tiyaç halinde Voltaj yükseltici transformatör kul-
lanılır. 

10 — BALIK BULUCULARDA SON GELİŞME-
LER : Elektronik sanayinin hızla gelişmesi ile şimdi 
küçük hacimli, hafif az elektrik sarfederek en et-
kili şekilde çalışan transistörlü balık bulucular ya-
pıldı. Ayrıca kompüterle donatılmış balık bulucu-

kı'V/zAı Şekil: 12.1b 

i s f i A s V ^ ı 

2. e>«A>Y-Aarı ¿•«A^, 

l M t X a>«\W»lll>W İ 

^ek'ıl JZ/c 

8 — DİĞER GÖSTERİCİLER: Son zamanlarda 
çıkarılıp özel kabında ve serin bir yerde muha-
faza edilmelidir. 

göstergesi katod lâmbalı olan balık bulucular da 
çok kullanılmaktadır, (Şekil: 21) Bunlarda ekran 

lar da vardır. 
En çok alışıla gelmiş balık bulucular 20-50 

kHz arasında çalışıyor (dalga boyu 7,5-3 cm.) Ses 
dalgasını gönderme açıları 20"-40° arasındadır. Böy-
lelikle deniz içinde geniş bir alanı tarar fakat de-
taylı ve hassas bir görüntü yeremez. Yüksek fre-
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k a n s küçük bir naşir açısı ile detaylı hassas bir gö-
rüritü verir. Bu sebepten şimdi 2 frekanslı balık 
bulucular yapıldı. (28-50 ve 200 kHz) böylelikle 
|-,0r iki frekanslı1 İyi tarafları kullanılmış oluyor. 

Bu yazı konu ile İlgilenenlere balık bulucu hak-

kında geniş bilgi vermek için yazılmıştır. Bu ko-
nuda eksik bilgi lerimi tamamlıyan ve yazımın ge-
niş olarak yazılmasını sağlıyan Okui'umuz Avlama 
Bölümü Uzmanı Sayın Yoshito İba'ya teşekkürleri-
mi sunarım. 

KAYNAKLAR: 1) Australian Fisheries, November 
1971, Sayfa 8-11 

2) Uzman Yoshito İba'nın ders not-
ları, 

3) Japanese Fishing gear and met-
hods, 1974 Tverseas Technical 

Of Japan, Yazar Tozo Tavvara'nın 
Flsh Flnders yazısı, Sayfa 169. 
187, 

4) Üniversite fiziği, çeviren Nusret 
Kürkçüoğlu 
Cooperatıon Agenoy Gobernment 
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ET ve BALIK KURUMU 
Mamuileri 

EVİNİZDE - , 
YOLCULUKTA 

PİKNİKLERDE 

Güvenerek yiyeceğiniz nefis ve 

hazırlanması kclay ŞARKÜTERİ çeşitleridir 

E T ve B A L I K 

K U R U M l T n u n 

SUCUKLARINI 
S O S İ S L E R İ N İ 
SALAMLARINI 

ve 

KONSERVE ETLERİNİ bir defa tecrübe 
etmeniz menfaatinizi sağlar 
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J aponya 'da 
S a r ı k u y r u k 
(Yellow Tail veya Seriola) 

t* i • • t I » v • ^ 

ıştı r ı c ı I ı ğ i 
1927 yılında Naomi ve oğulları Shiku-

ku Adasının Kagaya Bölgesindeki Ado GÖ-
lü'nde Sarıkuyruk balığı yet işt i r ic i l iğ i yapa-
rak bu işin öncüleri olmuşlardır. 

Bu balığa olan kuvvetl i talep, diğer 
birçok bölgelerde de balık yet işt i rme iş-
letmelerinin kurulmasını kolaylaştırmış ve 
az bir zaman sonra da bu işletmeler Pasi-
f ik kıyılarına, Seto İç Denizinin Shikuku 
ve Kyu-Shu Adalarına yayılmıştır. Bu geliş-
me, kıyı balıkçılığı da göz önünde tutula-
rak, hükümet politikasına uygun olarak teş-
vik edilegelmiş ve 1969 da 43 milyon ba-
lık yavrusu yet işt i rmeye alınarak bundan 
44,7 milyon dolar satış bedelli 36.000 ton 
balık elde edi lmişt i r . 36.000 tonluk bu üre-
t im, aynı yıldaki 87.000 tonluk Sarıkuyruk 
(Seriola) ist ihsâlinin % 42 sidir. (Avlanan-
ların oranı % 58) 

ŞİMDİKİ DURUM 
1965 de 18,083 ton olan Hamachi (Bir 

yaşlı sarıkuyruklara veri len isim) üretimi, 
1970 de 36.725 tona ulaşmış, yani üret im 
beş sene içinde iki misline çıkmıştır. 

Sarıkuyruk yet işt i r ic i l iğ i için üç t ip 
balık havuzundan faydalanılır. Şöyle ki: 

Toprak havuzlar, 
Ağla çevrili havuzlar, 
Ağla çevrili yüzer havuzlar. 
Japonyada bugün bu çeşit işletmelerin 

toplam yüzey alanı 3.256.000m2 olııp, bu-
nun 563.000 m2 sini Toprak havuzlar, 
1.942.000 m2 sini Ağla çevrili havuzlar, 
751.000 m ! sini de Ağla çevrili yüzer ha-
vuzlar teşki l eder. Bunlara 2.000 m2 lik di-
ğer t ip havuzları da ilâve etmek gerekir. 

* FRANCE PECHE dergisinden alınmıştır. 

Yazan: 
YAMAMATO N. 

Japon Balıkçılık Eksperi 
Çeviren 

Şengün TUNALI 
ZiraatYük. Mühendisi 

Yeni bir şekil olarak yet işt i r ic i ler, ilk-
bahar başlangıcında kıyıya gelen alglerin 
arasında en iyisi, ağlarla çevri l i yüzer ha-
vuzlar olup, bütün Japonya'da yaygındır. 

Burada bel ir t i lmesi gereken bir nokta 
da, Sarıkuyrukların avlanıldıkları bölgeler 
Yet işt i r ic i l ik te, farklı t ipteki bu havuzlar 
Japon Denizi kıyıları iken, yet işt i r ic i l ik ya-
pılan bölgeler bu balıkların yavrularının 
kolayca avlanıldıkları bölgelerdir, 
altındaki Sarıkuyruk larvalarını toplarlar. 
Kafeslere veya havuzlara bırakılan bu lar-
valar hamsi ve kum balığından hazırlanmış 
yemlerle beslenirler. Hamachiler uygun 
büyüklüğe ulaştıklarında balık pazarlarına 
genell ikle canlı olarak gönderi l ir ler. 

Birçok biyolojik, ekonomik ve teknik 
problemleri olan yet işt i r ic i l ikte, bilhassa 
hastalıklar ve pollüsyona karşı korunmuş 
sıhhatli balık yet işt i rme önemlidir. 

1965 den itibaren beş senelik bir pe-
riyot esnasında üretim ile elde edilen Sa-
rıkuyruk miktarındaki artış, avlama ile el-
de edilen Sarıkuyruk miktarındaki artıştan 
çok fazla olmuştur. Yılan balığı ile muka-
yese edildiğinde, 1969 da tüketi len 26.000 
ton Yılan balığının 23.000 tonu Shizuoka 
civarındaki üretme havuzlarından üret imle 
elde edi lmişt i r . Büyük bir ihtimalle Sarı-
kuyruk üretiminde yet işt i rme ile elde edi-
len balık miktarı daha hızlı artarak, bu-
günkü % 42 lik oran birkaç sene içinde 
aşılmış olacaktır. 

SARIKUYRUK BALIĞININ 
TİCARİ ADLARI 
Hamachi, genell ikle bir yaşlı olup, 1-2 

kg gelen Sarıkuyruklar için Kansai'de kul-
lanılan bir isimdir. Kanto'da bunlara İnada 
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veya Warasa denir. Bunlara veri len başka 
adlar da vardır. Hokuriku bölgesinde Fu-
rsge, Hokuriku'nun Pasifik kıyılarında 
Shokko, Kyushu ve Chugoku'da Tubasu ve 
Yazuor denir. Bu şekildeki değişik adlan-
dırmalarda balıkların yaşları ve yetişt ir i l -
dikleri bölgelerin isimleri dikkate alınmış-
tır. 

SARIKUYRUK BALIĞININ 
HAYATI 

Sarıkuyrukların Japonya sularında yu-
murtlama zamanı, bilhassa şubat-mayıs 
a/rası olmakla beraber ocaktan ağustosa 
kadardır. Yumurtlama için en elverişl i su 
sıcaklığı 16-29°C ve en elverişl i üreme ye-
ri de Kyushu'nun güney batışıdır. Olgun-
laştıklarında dişi tarafından derin denize 
bırakılan yumurtalar renksiz ve saydam-
dır. 1,2-1,3 mm çapındaki bu yumurtalar 
0,3 mm çapında lipidik bir noktacık ihtiva 
ederler 18-24CC temperatürdeki sulara bı-
rakılmış yumurtalardan ortalama 50 saat 
sonra yavrular çıkar. 

Yumurtadan çıktıklarında 3,5-4 mm 
gelen larvalar 4 gün sonra beslenmeye 
başlarlar. Yavru balıklar 10-15 cm boya 
erişene kadar yüzücü alglerin altlarında ba-
rınırlar sonra tabii gel işimini yapacakları 
açık denize giderler. 

Genç Sarıkuyruklar nisandan ağusto-
sa kadar Kuzey Japonya sularında kalırlar, 
sonra geri dönerler. Güneye doğru olan 
göçlerinde kıyıyı takibederler ve bu es-
nada da sabit ağlar (Dalyanlar)la avlanır-
lar. 

Sarıkuyruk yet işt i r ic i l iğ inde başarılı 
olabilmek için şu iki temel şartın bir ara-
da olması gerekmektedir: 

1 — Yeterli bir su sirkülasyonu, 

2 — 22-26°C arasında değişen su sı-
caklığı. 

Su sıcaklığının önemi başta gelir. Zi-
ra, 18CC nin altındaki su sıcaklığında Ha-
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machilerin büyümeleıi durur, 15°C nin al-
tında hiç beslenemezler ve 8°C nin altın-
daki su sıcaklığında da ölürler. 

Yet işt i r ic i l iğ in ilk yıllarında Hamachi 
yet işt i r ic i l iğ i , tüket im yerlerinin yakınların-
da yapılıyordu. Zira, Hamachileri canlı ola-
rak pazarlamak gerekiyordu. Bugünkü tek-
nik ve ulaşım şartlarının kolaylığı sayesin-
de, işletmelerin pazara yakınlığı ehemmi-
yetini kaybetmiş olup, Hamachi yetişt ir ici-
liği kir lenmiş sıcak suların bulunduğu her 
yerde yapılabilmektedir. 

YETİŞTİRME HAVUZLARI 

Bu tür yet iş t i r ic i l iğ in öncüsü olan 
Naoımi, Ado Gölü ile açık deniz arasında 
dar bir kanalla irt ibat kurarak, gölde bu 
tipten işletmeler yaratmıştı. Denizin gel-
git ler inin göle olan tesir ler ini düzenlemek 
amacı ile de bir savak tesis etmişt i . Fakat 
deniz suyunun göldeki sirkülasyonu iyi de-
ğildi ve genell ikle çıkışta dip kısımlar çok 
kirleniyordu. Diğer taraftan, balığın gölde 
serbestçe dolaşması nedeniyle yakalanma-
sı güçlük arzediyordu. Bu sebepledir ki, 
bu şekil yet işt i rme havuzları günümüzde 
çok az kullanılmaktadır. Ağla çevri l i yüzer 
havuzlarda, havuz içerisindeki su ile dışa-
rıdaki su arasındaki şartlar hemen hemen 
aynı kaldığı için, yüzer havuzlarda entan-
sif bir yet işt i r ic i l ik yapılabilmektedir. 

Ağaçlarla çevri l i yet işt i rme havuzları yü-
zeyden dibe kadar inen ağlarla çevri lmiş 
oiııp, si l indir veya kare şelkinde olanları-
na çok rastlanılır. Bu t ip yet işt i rme havuz-
ları yüzer havuzlara nazaran daha az, fa-
kat, toprak havuzlara nazaran daha çok su 
sirkülasyonu temin ederler. Diğer taraftan 
ağla çevri l i havuzlar tufanlara dayanıksız-
dır. 

Sarıkuyruk yet işt i r ic i l iğ i bugün en iyi 
bir şekilde, ağla yapılmış olan ve denizin 
üzerinde yüzer vaziyette duran yüzer ha-
vuzlarda yapılmaktadır. Bunlar genell ikle 
6-8 m kenar büyüklüğünde olup, kare vş-



ya dikdörtgen şeki l l id ir ler. Bu havuzların 
kafes (çatı) kısımları bambu kamışından, 
ağaç çıtalardan veya metal çubuklardan 
yapılmıştır. Havuzların yüzer vaziyette ka-
labilmesi için genell ikle fıçı şeki l l i yüzdü-
rücülerden istifade edil ir. Son zamanlarda 
10x30 m kdar büyüklüktü yüzer havuzlar 
tesis edilmektedir. Havuzların belli edilme-
si için yüzdürücüler özel boyalarla boyanır-
lar. 

Ağla çevri l i yüzer havuzlar açık de-
nizlerde de kullanılabildiklerinden git t ikçe 
yaygınlaşmaktadırlar. 

YAVRU BALIKLARIN 
YAKALANMASI 

Moojoka diye adlandırılan 2-16 cm 
büyüklüğündeki yavru balıklar, Orfoz ve 
Uskumru gibi balıklarla bir l ikte, açık de-
nizden gelen alglerin alt kısımlarında ba-
rınırlar. 

Yavru balıklar, altlarında barındıkları 
alglerle bir l ikte, Danimarka çevirme ağla-
rı ile tutularak, yine bu alglerle bir l ikte ye-
t iş t i rme havuzlarına bırakılırlar. Pazarda 
satılabilecek elverişl i ağırlığa ulaşana ka-
dar bu havuzlarda beslenirler. Genell ikle 
bir yaşına gelen balıklar satışa çıkarılır. 
Fakat kışın dahi havuzlarda uygun şartlar 
devam ediyorsa, Sarıkuyruklar 10 kg olana 
kadar 2-3 sene havuzlarda beslenebil ir ler. 

SARIKUYRUKLARIN BESLENMESİ 

Sarıkuyrukların beslenmesinde üç t ip 
yemden faydalanılır. Bunlar, çiğ yemler, 
kompoze yemler ve konsantre yemler 'dir. 

Çiğ yemlerin en yaygın olanları Kum 
balıkları, Hamsi, İstavrit, Uskumru ve Ba-
laudur. Kum balıklarının besleme değeri 
çok büyük olup, 1969 da Japonya'da balık 
beslemesinde kullanılan Kum balıklarının 
miktarı 92.227 tondur. Yine besleme değe-
ri yüksek olan Hamsi balığının 110.054 to-
nu da 1969 yılında balık beslenmesinde 
kullanılmıştır. 

Gökkuşağı Alabalığı ve Ayu balığı 
beslenmesinde konsantre yemler rasyonla-
ra dahil edildiği halde, Sarıkuyruk yetişti-
r ici l iğinde henüz çözümlenememiş birçok 
problemlerin olması dolayısiyle konsantre 
yemlerden tam olarak faydalanamamakta-
dır. 

Kompoze yemlerin % 50 si çiğ yemler 
olmak üzere, diğer kısmı balık unu, vita-
minler ve yağlı maddelerden teşekkül et-
mişt ir . 

YEMLEME İLE BÜYÜME 
ARASINDAKİ MÜNASEBETLER 

Balıkların gelişmesi, beslemede kulla-
nılan yemin kalitesi ve miktarı ile çok de-
ğiştiğine ve yeme ödenen para da genel 
olarak satış gelir inin % 50 sini teşkil et-
t iğine göre, yemlerin besleme değerleri ile 
f iyatları kültür balıkçılığında çok önemli 
faktörlerdir 

Lârva devresinde balık doyana kadar 
beslenebil ir, fakat 100 gramı geçtiklerinde 
balıkların aldıkları yem miktarlarını kontrol 
etmek gerekir. Eğer mideleri devamlı dolu 
olursa balığın sıhhati bozulur. Optimal bir 
beslemede, balıkların mide kapasiteleri-
nin % 80 i dolu olacak şekilde yem veri-
lir. 

Sarıkuyruk'larda yemin haizim süresi 
suyun temperatürü ile değişir. Yazın bu 
müddet 6-10 saattir. Buna göre sıcak mev-
simde balıkları günde iki defa yemlemek 
tercih edi lmelidir. 

Bir Sarıkuyruk için hesaplanacak yem 
miktarı balığın vücut ağırlığının 7-10 misli-
dir. Yani bir kilogram ağırlığındaki bir ba-
lık, bu ağırlığa ulaşana kadar 7-10 kg yem 
vemiş olacaktır. 

Yet işt i r ic i l iğ i yapılan biıçok balık tür-
leri içinde Yellovv tai l en hızlı gelişme gös-
terenidir. Bu gelişme suyun sıcaklığı, de-
niz suyunun sirkülâsyonu, metre karedeki 
balık yoğunluğu ve yemleme gibi çok ka-
rışık faktörlere göre değişir ve ancak bu 
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faktörlerin uygun şekildeki bir kombinas-
yonu ile optimal bir gelişme elde edilebi-
l ir. Uyg ıın kombinasyonların temin edilme-
si halinde balıklar 100-200 gün içerisinde 
2 cm den 40 cm büyüklüğe ulaşabil ir ler. 
Bu balıkların pazarda satılabilmesi için en 
az bir ki logram ağırlıkta olmaları gerekir. 
Yet işt i r ic in in kazancı balığın bu ağırlığa 
ulaşma hızı ile değişik olacaktır. 

HASTALIKLAR 

Sarı kuyruklar, patogen vibrionların 
sebeb olduğu birçok hastalıklara karşı 
hassastırlar. Bilhassa Benederıia ve Axin 
cinsi parazitleri taşırlar Tatlı su bu para-
zit leri tahrip eder. Öylesine ki, balıkları 
bu hastalıktan kurtarmada en etki l i metot, 
balığı 5 dakika kadar tatl ı su içinde tut-
maktan ibarett ir. Diğer taraftan yüzer ha-
vuzun varlığın", bel ir tmek için kafese ve 
yüzdürücülere sürülen boyalar da bu pa-
razitleri öldürmektedir. Sıcak mevsim bo-
yunca balığa musallat olan patogen amil-
ler havuzlara sülfamit atılması ile de yok 

edi lebi l i r ler. Sıhhatli neticelerin elde edi-
lebilmesi için balığın içinde yaşadığı şart-
ların iy i leşt ir i lmesine devamlı olarak gay-
ret etmek gerekir. 

SARI KUYRUK TETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
MALİYET VE KÂR 

Burada iki veya üç kişi tarafından iş-
lerin görülebileceği bir büyüklükte, etrafı 
ağla çevri l i bir yüzer havuz t ipi balıkçılık 
işletmesi göz önüne alınmıştır. Bu şekilde 
7x7 m2 lik yüzeye sahip bir yüzey havuzda 
t icari boyda 2 ton balık elde edil ir. 1 kg 
ağırlığındaki bir Hamachi'nin satış f iatı da 
500 yendir. (1 yen yaklaşık olarak 4 krş. 
duı). İki kişinin bakabileceği havuz adedi 
10 olup buradan toplam olarak 10 mi lyon 
yen değerinde 20.000 kg balık elde edile-
bi l ir . 

Bu duruma göre, bu şekil bir işletme 
de masraf ve gelir unsurları ile. elde edi-
lebilecek ortalama kâr miktarı aşağıdaki 
tabloda göster i lmişt i r . 

Sarıkuyruk yet işt i r ic i l iğ inde maliyet ve 
kâr tablosu: 

T O P L A M 
Yen % 

Tahmini gelir (20.000 kg istihsâl, ki logram, 
500 yen) 10.000.000 100.0 
Masraflar 
Yavru balık temini '24.000 adet yavru ba 
lık. tanesi 20 yen. 24.000X20) 480.000 4,8 
Yem (1 kg balık için 7 kg yem, 

1 kgyem fiatı 35 yen) 4.900.000 49.0 
İşçi ücretleri (2-3 kişi) — — 

Bakım masrafları (1 balık için 10 yen 240.000 2.7 
Onarım masrafları v.b. 80.000 0.8 
Amort isman 600.000 6.0 
Faiz 230.000 2.3 

Pazarlama masrafları (Navlun v.b) 1.300.00 13,00 
T O P L A M 7.830.000 78.3 
KAR (İşçil ik ücretleri hariç) 2.170.000 21,7 
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YURDUMUZUN CENNET KÖŞELERİNDEN 

Bolu ilinin Salık Yatakları 
İbrahim BİLGE 

Son yıllarda büyük bir gelişme göste-
ren Bolu, geniş caddeleri, modern binala-
rı, yeşil parklarından başka doğanın cö-
mertçe verdiği tur ist ik gezi yerleri yanın-
da göl, akarsu ve barajlarındaki balık ya-
taklariyle ün yapmış bir i l imizdir. 

Boluyu tur ist ik yönden ele alırken özel-
likle göl ve akarsularındaki balıklar üze-
rinde durmak çok yerinde olur. 

Bölge, Türkiyenin sayılı ormanlariyle 
çevri l idir . Çam, köknar, kayın, meşe ağaç-
ları bu ormanları süsler. Tüm ormanlar 
sık ve yüksek ağaçlarla dolu cennet gibi 
yerlerdir. Özell ikle asırlık köknar ağaçları 
bir kaç kişinin kucaklıyamıyacağı kadar 
büyüktür. İnsan bu ağaçların karşısında 
kendini kaptırır gider. 

Çevrede bir çok akarsular vardır. Bu 
sularda başta Alabalık olmak üzere Sazan, 
Aksazan, Karasazan, Bıyıklı sazan, tatl ısu 
Kefalı ve Yayın gibi balıklar avlanır. Or-
manlardaki kaynak sulariyle, Aband, Kırk-
çamlar gibi göllerde Alabalık çok avlanır. 

Bolu i l inin doğal zenginliklerinin özel-
l iklerine yazımızın sonunda biraz değinece-
ğiz. Daha evvel balık amatörleri için her 
tarafı birer cennet olan bu bölgenin göl ve 
dereleriyle barajlarındaki balıkları dile ge-
t i re l im. 

Bolu il i hudutları içinde Aband, Sün-
net, Kırkçamlar Yedigöller, Çubuk ve Ef-
teni gibi çok ver iml i göllerden başka bir 
çok küçük su toplulukları vardır. 

Aband gölü, Boluya, 28 ki lometrel ik 
bir asfalt yolla bağlıdır. Gölde Salmo Trut-
ta Abanticus türü Alabalık üret i lmişt i r . 
Amatörler kıyıdan veya sandalla rahatça 
balık avlayabil ir ler. Abant gölü çevresi 
otel, motel, kamp yerleriyle doludur. Göl 
kenarında çadır kurarak güzel bir hafta ge-
çir i lebi leceği gibi dinlenme evlerinde bir 
iki ay kalmak da mümkündür. 

Sünnet gölü Göynük ilçesine 32 kilo-
metre mesafede Mudurnu yolu üzerindedir. 
Göl tam bir krater gölüdür. Derindir ve 
kıyıları çok dikt ir . Avcılık ancak sandalla 
yapılabil ir. Göldeki balıkların büyüklükleri 
35 santimi aşar. Göl kenarında çadırlı 
kamp kurulabil ir. Ayrıca Göynük belediye-
sinden kiralanan dört tane çok şir in din-
lenme evi vardır. 

Kırkçamlar gölü, Köroğlu dağlarının 
doruğunda ulaşılması zor bir krater gölü-
dür. At la dahi ulaşabilmek çok güç olan 
bu göle herkes gidemediği için bol balık 
avlamak mümkündür. 

Yedigöller Boluya 138 ki lometre uzak-
lıktadır. Kastamonu yolunda Mengen üze-
rinden Dirgine orman yol iyle gidilen Ye-
digöller düz bir hatla 48 ki lometre çeker. 
Yol çok viraj l ı ve sarptır. 

Yedigöller büyüklü küçüklü yedi göl-
den oluşur. Bir dağ kayması sonucu mey-
dana çıkan bu göller, cennet bir orman için-
de çok şir in bir topluluk meydana getir ir . 
Kıyılarda sularla ağaçlar adeta öpüşürler. 
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T 
Çevre ilkbahar kadar sonbaharda da gü-
zeldir. Sonbaharda bölgeye çok az yağ-
mur düştüğünden bu mevsimde manzara-
nın güzelliğine doyum olmaz. İğne yaprak-
larının sararıp kahverengi kırmızıya dönüş-
mesi sonucu meydana çıkan renk cümbü-
şü buraları cennete çevir ir . 

Göllerin isimleri adeta insanı büyüler: 
Büyük göl, Küçük göl, Derin göl, Serin göl, 
Nazlı göl, Sazlı göl, ince göl... Göllerde 
Salmo Trutto Abanticus, Salmo Trutto 
Macrostiıno Dum türü iki cins Alabalık 
üret i lmişt i r . Alalar daha çok Büyük göl, 
Küçük göl ve Nazlı göldedir. 

Çubuk gölü, Göynük ilçesine 16 kilo-
metre uzaklıkta küçük fakat şirin bir göl-
dür. Göldeki Sazanlar iridir, Yemli ve 
mepsle rahatça balık avlamak mümkündür. 
Gölde Alabalık olduğu söylenirse de biz 
rastlayamadık. Göl kenarında çok güzel 
kamp yerleri vardır. Göynük yakın oldu-
ğundan yiyecek sıkıntısı çekilmez. 

Efteni gölü, Düzce ovasındadır. Kara-
dere ve Katil derelerin meydana getirdiği 
bir ova gölüdür. Gölün çevresi bataklıktır. 
Yayın başta olmak üzeıe Sazan ve bıyıklı 
balıklar adeta iri hayvanlardır. 

Seben ilçesi çevresinde bir kaç tane 
gölcükler varsa da bunların çevresi kamp 
kurmaya müsait değildir. 

Bolu i l indeki akarsular da balık yö-
nünden ver iml id i r . Bunların başlıcaları Bü-
yük su, Elmalı suyu, Karadere, Muduınu 
suyu, Katil dere, Küçük Melen, Büyük Me-
len gibi sulardır. Aband ve Yedigöllerin 
ayakları olan ince suların gölet yaptığı 
yerlerde de Alabalık avlamak mümkündür. 

Büyük Su, Bolunun güneyindeki dağ-
lardan çıkar. Bolu ovasını kuzeye doğru 
kestikten sonra Filyos çayına karışır. Bu 
suda iri Sazan ve tatl ısu Kefalı vardır. Sa-
zanın Bolu çevresindeki adı (kasna) dır. 
Amatörler bu suda avlanırken dikkatl i ol-
malıdırlar. Dere kenarları kayar ve bazı 
yerler bataklıktır. 
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Elmalı suyu, Aband sapağının karşı-
sında kuzeye doğru akan ince bir su olma-
sına rağmen Alabalık avlanabilir. 

Karadere, Bolunun en verimli Alaba-
lık yatağıdır. Karadere ormanlarının doru-
ğundan çıkan su çok ulu ormanlarda kilo-
metrelerce yol alır. Yer yer büyük gölet-
ler yapar. Bu göletlerin çoğu sellerin ge-
t irdiği büyük kütüklerin adeta küçük biıer 
baraj meydana getirmesi nedeniyle ol-
muştur. Derenin yatağı derin olduğundan 
bu göletler çok derindir ve çok rahat yem-
li avcılık yapılır. 

Karadere'nin mecrası bazı yerlerde 
çok derin yataklar açmıştır. Bazı yerlerde 
dere 50-60 metre derinden akar. Bazı yer-
lerde de yol ile bir seviyede bulunur. Böy-
le yerlerdeki kıyılarda kamp kurup günler-
ce Alabalık avcılığı yapmak çok zevklidir. 

Nihayet Karadere, kendi ismini aldığı 
orman içinde ki lometrelerce dolaştıktan 
sonra Yığılca civarındaki Dutlar mevkiin-
de Katil dere ile birleşerek Yeni kurulan 
Hasanlar barajını doldurur. Barajdan çıkan 
sular Düzce ovasında Efteni gölünü oluş-
turur. 

Mudurnu suyunun kaynak tarafları 
Alabalık yapar. Al t kısımlar köylerden geç-
t ikçe Alabalığın yerini Sazan balıkları alır. 

Katil dere, geniş yataklı bir sudur. 
Çok iri Alabalık ve Sazan vardır. Bu dere-
ye gitmek için Düzceden Akçakoca yoluna 
saptıktan hemen dört ki lometre sonra sağ 
tarafta Yığılca yoluna girmek lâzımdır. De-
re kıyılarında çok güzel kamp yerleri var-
dır. Bu suda küçük yayın yakalamak müm-
kündür. 

Düzce ovasını suladıktan sonra Ak-
çakoca - Karasu arasından Karadenize dö-
külen Ki'ıcük Mel en ve Büyük Melen çay-
larında Sazan balığından başka çok büyük 
Yayın vardır. Sazanlar pek makbul balıklar 
değildir. Bu iki su Sakarya kadar değilse 
de bir hayli bulanık akar. Her iki çayın kı-
yıları yer yer söğüt ve kavak ağaçlariyle 
süslüdür. Buralarda güzel kamp yerleri 



vardır. Mevsim yaz da olsa çadır şarttır. 
Bolu i l inin iki üç baraJı da balık yö-

nünden söz sahibidir. Boluya 8 ki lometre 
mesafedeki Gölköy sulama barajındaki Sa-
zanlar hem iri, hem de bol avlanan balık-
lardır. Göl kıyıları rahattır ve kamp kur-
maya çok elverişl idir. 

Daha ziyade Düzce - Yığılca arasın-
daki Hasanlar barajı yakın zamanda teşek-
kül etmesine rağmen başta yayın olmak 
üzere bir çok balıkların rahatlıkla yakala-
nacağı günler pek yakındır. Hasanlar ba-
rajı büyük ve çok derin bir barajdır. İnşası 
sırasında arazisiyle beraber dört köyün 
tamamiyle boşaltılmış olması bir f ik i r ve-
rebil ir . 

Boluya 10 ki lometre yakınlıkta ve Ka-
rayolu üzerinde bulunan Yumrukaya bara-
jında lüfer boyunda küçük sazanlar avla-
mak mümkündür. 

Bolu i l i , doğanın bütün zenginl ikleri 
yanında ılıcaları ile de meşhurdur. Yüz yıl-
lar evvel burada yedi büyük ılıca varmış. 
Ardarda gelen depremler ılıca adedini iki-
ye indirmiş. Bu iki ılıcanın biri kükürtlü 
diğeri çel ik l idir . 

Karadere ormanları çok ilgi çekici bir 
yerdir. Ormanın derinl iklerindeki yerlerin 
isimleri insani adeta düşündürür. Halı Hi-
sardaki uzun dehliz, sonu bir demir kapı 
ile biten ve ötedenberi bil inen bir yeraltı 
yoludur. Yol iz olmayan bu ulu ormanda bir 
bölgenin Gâvur çarşısı adını alması insa-
nı şaşırtır. Çok eskiden işlet i lmiş bir al-
tın madeninin hâlâ sağlam duran galerile-
rinin bulunduğu yerin adı Darphane, bir 
bölgenin ismi Hanönü, diğer bir yer Sarı 
Mestan ismini alır. Karaderenin bir kolu-
nun adı da Humuz Karaderedir. İnsan aya-
ğı zor giren bu yerlere bu isimleri kimler 
neden vermişt i r , bil inemez. 

Ormanların kuytu yerlerinde yer yer 

defineler olduğu sövlenh- 7 

kazılar yaparlar. M u h a k t k 
el leri boş dönen bu de f ine c i | e r d e f i ' n e Q|_ 
duğunu kimden duyarlar, h a r i t a l a r ı n a s ı l 

elde ederler, yerlerini nasıl tesbit ederler, 
bilinemez. 

Gâvur Çarşısı denen yerde bana bir 
alan gösterdi ler. Burada hayli aralıklarla 
sekiz taş yığını var. Güya bu taş yığınla-
rının bir yerinde define varmış. Zaman za-
man gizli kazılar yapıldığı eşelemelerden 
anlaşılan alandaki taş yığınları bazı ağaç-
ların kökleri arasında kaybolup gitmiş. 

Bolu çevresindeki balık yatakları böy-
lesine enteresan yerlerdedir. Zannetmem 
ki dünyada balığı, güzel manzarası, kamp 
kurulacak yerleri , menkıbelerle dolu tarihi 
yerleri bulunan başka av yerleri bulunabil-
sin. İsveç ormanlarındaki derelerde üret-
me yoliyle de olsa belki bol Alabalık var-
dır, fakat nerede o yerlerin tarihi, destanı, 
menkıbesi... 

Başka mil let ler bir takım fotoğraf 
oyunlariyle hazırladıkları broşürlerde çorak 
yerleri güzel göstererek dünya balık ama-
tör ler ini memleketlerine çekmeye çalış-
maktadırlar. Her yıl balık tutma yarışmalar' 
düzenleyip, o güne mahsus özel pullar 
bastırmaktadırlar. İnce, durgun derelerde 
üretme yoliyle balık oluşturabil ir , dünya 
amatörlerini çekebil i r ler. Ama acaba bir 
Munzur yaratabil ir ler mi? 

75 ki lometrel ik nehir boyunca tam 55 
ki lometresi palamutla tor ik arası Alabalık 
veren Munzur suyunun azametli bir man-
zarası var. Şahane bir ormanı var. Mito-
lojisi var, destanı var.. . 

Ne faydaki dış ve hatta iç turizm yb-
nünden milyon değen bu yerleri kıymetlen-
d i rm i yo ruz . 
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Dünyanın her yer indeki muhab i r le r i 

Yurdun d ö r t köşesindeki şubeleriyle 

Dahi l i ve har ic i bütün bankacılık işlerinizde 

EBK 1974/64 
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California'dakî Akvaryumlar 
seaquarium (deniz akvaryumları) 
ve Oceaııarium (deniz sirkleri) 

— 6 — 

Butterfly fish Familya - Chaetodonti-
dae (Chaetodon falcifer) Okyanusların 
mercan banklarında çok iyi tanınan tropi-
kal balıklardır. 200 kadar türü tesbit edil-
mişt ir . Genell ikle fevkalâde canlı ve par-
lak limon sarısı renkleri ve tatlı esmer 
bantlarıyle kuşları veya güzel renkli bö-
cekleri andırırlar. Vücutları dikine yassı 
olup üzerinde siyah lekeler veya benekler 
bulunur. Çok çeşit l i renkli ve üzerinde ga-
yet zarif çizgi ve desenli olanları vardır. Bu 
balıklara (Four eyed)-Dört gözlü de denir. 
Çünkü vücutlarının her iki tarafında kuy-
ruğuna yakın büyük siyah birer leke mev-
cut olup bu lekeler balığın iri gözleri imiş 
gibi görünerek düşmanlarına saldırış isti-
kametini şaşırtmak sureti ile onu koruma-
ğa yarar. Düşmanları bu gözlere saldırdığı 
zaman balık öne doğru fırlamak suretiyle 
kendini kurtarmaktadır. Ekseri türlerde ko-
yu siyah renkli bir bant başının üzerinden 
ve gözlerinin etrafından geçecek şekilde 
yer almıştır. 

Kelebek balıkları (Butterfly fish) en 
fazla 25-30 santimetre boyunda olurlar. 
Burun kısımları gagaya benzer. Mercan 
banklarında veya kayalık zeminde yaşayan 
dip balıklarıdır. Uzun burunlarını kayaların 
arasına sokarak yiyecekleri ufak yengeç, 
karides veya solucanları ararlar. 

Lion fish (Pterois radiata), 
Bir tavus kuşunun açılmış kuyruğu 

gibi çok zarif renkli bir balık sırtında ve 
karnında çok sayıda diken biçimi yüzgeç-
leri var. Cidden acaip görünüşlü olan bu 
balıklar sırt yüzgelçerindeki uzun dikenle-
rinin zehirli olması yüzünden güzell ikleri 
nisbetinde tehl ikel idir ler. Bu dik ve sert 
dikenler temas ett ikler i her canlıya şid-
detli bir zehir zerk ederler. Bu balıkların 

Şeref KARAPINAR 
Emekli Koramiral 

çarptığı insanların kolu veya bacağı nor-
mal büyüklüğünün iki misli şişmekte ve 
ızdırabına kolay tahammül edilememekte-
dir. Bu ızdırâp günlerce devam eder, ba-
zan felç yapar ve eğer balık yaralıya bir-
kaç yerinden dokunmuş ise vücuda giren 
zehir miktarı fazla olacağından hasta şid-
detli ızdıraplar çekerek ölmeğe mahkûm-
dur. Çünkü bu zehrin ilâcı henüz buluna-
mamıştır. Bu balıklar Okyanusların tropikal 
sularında oldukça derinlerde mercan bank-
larında veya kayalık zeminde yaşamakta-
dırlar. 

Turkey fish (Pterois volitan) 

Aynı familya ve aynı genüsa mensup 
olup hemen hemen bütün vasıflarıyle As-
lan balığına (Lion fish) benzemektedir. 
Bunlar fevkalâde batı hareketl idirler. Uzun 
yüzgeçlerini açarak tıpkı bir babahindi 
azameti ile uzun müddet oldukları yerde 
dururlar. Bu yüzden bu balıklara Hindi ba-
lığı (Turkey fish) adı ver i lmişt i r . Bu balık-
lara karışık ve çizgili renkleri dolayısiyle 
(Zebra fish) de denilmektedir. Dantele gi-
bi renkli ve süslü saçak şeklindeki yüz-
geçlerinin arasında gizli 18 adet birer 
çuvaldız gibi sert ve sivri çok zehirl i di-
kenleri vardır. Bu balıklar belki de bu si-
lâhları yüzünden hiç birşeyden korkmadan 
rahatça yaşarlar. Bunların bulundukları su-
larda çıplak dalış yapan istridye ve inci 
avcılarının birçoğu hayvanın çok yavaş 
yüzmesine rağmen satha ona dokunmuş 
ve yaralanmış olarak çıkarlar. 

Clown fish (Amphiprion xanthurus) 
Soytarı balığı 
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Düşmanlarından sakınmak üzere deniz l'âlesinin zehirli tantaküllerl arasına sığın-
mış bir GLOVVN FISH 

Daırısel fish (Dascyllus tr imaculatus) 
Kız balığı 

Blue Wrasse (Labroides Dimidiatus) 
Mavi lâpin balığı 

Sea anemone fish 
Bütün bu balıklar deniz lâlelerinin ze-

hir l i dokunaçları (Tnetakül) arasında ve 
içinde rahatlıkla yüzebilen ufak balık tür-
leridir. Başka bütün canlıları paralize eden 
bu dokunaçlar bu balıklara zarar vermez. 

Bil indiği gibi tabiat canlılar arasında 
birtakım işbir l iği yaratmıştır. Meselâ, kara-
da Tick bird ismindeki ufak bir kuş su ay-
gırİarırvn vücutlarında dolaşarak böcekleri 
toplar ve yer. Yine ufak bir kuş türü nehir 
kenarında güneşlenen timsahların bilhassa 
açık bıraktıkları ağızlarına girerek dişleri-
nin arasında kalan yiyecek artıklarını te-
mizler. Denizde de bunun gibi birçok iş 
bir l iği vardır. Meselâ, parmak kadar boy-
daki bir Blue VVrasse çok büyük bir Sea 
Bass (Vaıiola louti) balığının sırt kanadı 
gerisniden yüzerek bu iri balığın vücudun-

daki mini mini krustaseaları, midyeleri ve 
diğer parazitleri birer birer toplar ve yer. 
İşte yukarıda adını verdiğimiz bir kaç tür 
balıkda. Deniz lâlelerinin tentakülleri ara 
sında saklanabilme imtiyazına sahiptir ler. 
Bu hayvanlar kendilerini düşmanlarından 
korumak için deniz lâlelerinin zehirl i doku-
naçları arasına girer ve orada emniyetle 
barınırlar. Buna karşılık başka balıkları 
kendi üzerlerine cezbederek Deniz Lâlesi-
nin zehirl i kolları arasına düşürür ve böy-
lece ev kirasını ödemiş olurlar. Bazan da 
kendi temin ett ikler i yiyeceklerinden ufak 
bir kısmını getir ip Deniz Lâlelerine ikram 
ett ik ler i görülmüştür. ; 

Look Down familya - CARANGİDAE 
(Seleen vomer) 

Horse head de denilen (At kafası) bu 
balık Meksika ve Kaliforniya sahillerinde 
yaşamaktadır 20 santimetre kadar boyda 
gümüş renkli yassı bir balıktıı. Yandan ba-
kıldığı zaman kafa kısmı gayet bükük ve 
dik görünür. Başının aşağıya doğru kıvrıl-

34 



LOOK DOWN balığı 

mış gibi görünüşü balığa Look Down (Ye-
rebakan) isminin veri lmesine sebep olmuş-
tur. Filizleri andıran sırt ve karın yüzgeç-
leri boyundan daha uzun olup bunları ta-
kip eden kısım kısa birer yüzgeç halinde 
kuyruğa kadar devam eder. Eti lezzetli 
olup çok makbul olta balıklarındandır. 

Stone fish 
Maalesef i lmi adını tesbit edemedi-

ğim bu balık denizdeki en zehirli yaratık 
olmakla isim yapmıştır. İçi kanallı dikenle-
rinden boşalan zehir en şiddetl i kobra yı-
lanı zehirinden 6 kere daha şiddetl i olup 
yaralılar ekseriya ölüme mahkûm olurlar. 
Bu balık ayrıca yamrı yumru bir mercan 
parçası gibi görünüşü ile kendini çok iyi 
kamufle ettiğinden bu sularda dalış yapan-
ların çok dikkatl i olmaları icap etmekte-
dir. Besleneceği zaman vücudunu kısmen 
kumlara gömerek avını bekler ve yakının-
dan geçen balıklara yıldırım hızı ile saldı-
rarak bir anda yutarlar. 

Blue Head (Thalassoma upperj 
Hog fish (Lachnolaimus maximus) 

LABRİDAE (Lâpin balıkları) familyasına 
mensup olan bu balıklar kuvvetil ve iri 
kanin dişleri ve kalın dudaklarıyle tanınır-
lar. Bunlaıın boğazlarında ayrıca öğütücü 
uzuvlar mevcut olup bu uzuvlar sayesinde 
dişleriyle kabuklarını kırdkları molluskla-
rın etlerini ufalarlar. Genellikle tropikal ve 
ıık denizlerde bulunurlar. 

Blue head balıkları ortalama 15 santi-
metre boyunda olur. Bunlar ergin çağa 
ulaştıkları zaman vücutları parlak yeşil ve 
başları parlak mavi bir renk aldığından bu 
ismi almışlardır. 

Hcgfish, 2 kadem boya kadar ulaşa-
bilen büyük boy balıklardandır. Erkek fer-
din ağzı dişi fert ten çok büyük olur. Bun-
lar çok âni olarak renk değişt ir ir ler. Kalın 
ve iri dişlerini gıcırdatmak suretiyle yük-
sek bir törpüleme sesi çıkarmaktadırlar. 
Bu balıklarin eti çok makbuldür. 

Triggerfish familya - Balistidae (Ba-
listes vetula) Bizim denizlerimizdeki (ÇÜT-
RE) balıklarıyle akraba olan bu balıklar ge-
nell ikle tropikal ve ılık denizlerde 30-40 
metre derinl ikte kayalar arasında yaşarlar. 
Bu familyaya mensup balıkların bir kısmı-
nın eti zehirl i olur. Ayrıca bu balığın şid-
detle ısırdığı kurbanları teneffüs felcinden 
ölmektedir ler. Bu balığın zehrinin ilâcı da 
henüz bulunamamıştır. 

Queen Triggerfish ismindeki tür di-
kenli bir deniz kestanesini rahatlıkla yiye-
bilmektedir. Deniz kestanelerinin dikenle-
ri birçok türlerde uzun ve keskin ve hatta 
zehirl i olmasına rağmen bu balık bu işe 
elverişl i 14 dişi ve sert, diken batmaz de-
risi ile çekinmeden taarruz ederek deniz 
kestanesinin dikenlerini birer birer dibin-
den koparıp atar ve hayvanın muhafazasız 
kalan kabuğunu sert dişleriyle kırarak eti-
ni yer. Bu familyaya mensup balıklar hiç 
bir şeyden korkmadan tam bir emniyet 
içinde yaşarlar. Çünkü dorsal yüzgeç ye-
rine başınn tam arka kısmında ağır ve 
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keskin bir diken bulunur. Bu diken normal 
zamanlarda balığın sırtı boyunca uzanan 
uzun bir oyuk içinde yatık olarak durur. 
Fakat hayvan, bir köpek balığı veya diğer 
büyük bir yırtıcı balığın kendisine doğru 
yaklaştığını görünce bu keskin diken bir 
sustalı çakı gibi derhal yukarıya fırlar ve 
muhkem bir şekilde yerine oturarak sabit 
bir vaziyet alır. Düşmanları bu balığın yu-
tulması çok zor bir va olduğunu ve yutar-
ken boğazının yırtılacağım bi ldikleri için 
ona dokunmazlar. 

Kaliforniya sularında yaşayan Finesca-
le Triggerfish (Balistes polylepis) 2-5 ka-
dem boya ulaşır bu balıklar satıhtan 1700 
kadem derinliğe kadar bulunurlar. Kahve-
rengi zemin üzerine başının üzerinde ma-
vimsi lekeler vardır. 

Surgeon fish familya - ACANTHYRİ» 
DAE (Acanthurus guttatus) Tropikal deniz 
balıklarıdır. Vücutları çok ince pullarla 
kaplıdır bir çok tür ler i vardır. Kuyruğunun 
iki yanında kıvrımlı birer dezi mahfaza için-
de saklı neşteri andıran keskin dikenleri 
vardır. Bunlar döğüş horozlarının ayakların-
daki mahmuzlar gibi icabında dışarı çık-
maktadırlar. Hayvan tehl ike hissett iği za-
man kuyruğunu bir kamçı gibi savurarak 
dikenlerinin sivri uçlarıyle düşmanına çar-
parak onun vücudunda vahim yaralar açıl-
masına sebep olur. Bu balıklar karnivor ol-
madıklarından deniz otları ile beslenirler 
ve bu sebeple bu silâhlarını yalnız savun-
ma maksadıyle kullanırlar. Bu balıkların 
başının üst kısmında da bir çakı ağzı gibi 
açılan keskin bir uzvu mevcut olduğundan 
bunlara (Cerrah balığı) adı ver i lmişt i r . 

Cow fish, familya - OSTRACMDAE 
(Lactophrys quadricornis) 

Bu balıkların kaşlarının tam üstünde 
birer boynuzu andıran iki uzvu mevcut ol-
duğundan bunlara (İnek balığı) ismi veril-
mişt i r . Vücutları pul yerine sert kemik ta-
bakalariyle kaplıdır. Bunlar âdeta zırhlan-
mış gibidir ler. Yalnız yüzgeçleri, çeneleri 

ve gözleri serbest hareket edebilecek şe-
kilde bu zırhın dışında yer almıştır. Vücu-
dunun geri kısmında da dikene benzer çı-
kıntılar vardır. Okyanusların tropikal sula-
rındaki mercan banklarında yaşar ve dip 
hayvanlarıyle beslenirler. Bu balıklar çok 
bati hareketli beceriksiz yaratıklardır. 
Renkleri yaşadıkları muhite uygun olarak 
değişmektedir 40 santimetre boya ulaşa-
bi l i r ler. En dikkate değer özell ikleri yu-
murtalarının 2-5 santimetre çapında bir 
erik büyüklüğünde olağanüstü büyük olma-
sıdır. Hayvan yumurtalarını teker teker 
yumurtlar. Bu balıkların eti yenmektedir. 

Trunk fish, familya - OSTRACİİDAE 
(Lactophrys bicaudalis) 

Aynı familya ve genüse mensup olan 
bir balık türü olup bütün vasıfları ile İnek-
balığı gibidir. Köşeli görünüşü ve kemik 
bir kutuyu andırması yüzünden bu balıkla-
ra Sandık balığı adı ver i lmişt i r . Bu balık-
lar görünüşte bir hipopotam (Su aygırı) 
yavrusunu andırmaktadırlar. Sığ sularda 
yaşar ufak organizmalarla beslenirler. Bun-
ların da Cow f ish' ler gibi iki boynuzu var-
dır. Bunlarda süratle renk değişt irebi l i r ler. 
Etleri yenir. 

Snapper, familya - LUTİANİDAE (Luti-
anus casmira) 

Tropikal denizlere mahsus büyük ba-
lıklardandır. Ağızları çok büyük olup çene-
lerinde dişleri vardır. Vücutlarındaki mavi 
band bu balıklara güzel bir görünüş sağla-
maktadır. Göz bebeklerinin çok büyük ol-
ması bu hayvanların güneş ışınlarının çok 
az nüfus ett iği derin ve karanlık sularda 
yaşadıklarını göstermektedir. Filhakika 
bunlar 200-300 metre derinl iklerde bulunur-
lar. Bu familyaya bağlı birçok tür ler var-
dır. Çok büyük boya ulaşırlar ve etleri ye-
nir çok makbul av balıklarındandır. 

Spotted Porcupine fish, familya - DİO-
DONTİDAE (Diodon hystrix) Bütün tropi-
kal ve ılık denizlerde bulunur sahil sula-
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rında yaşamağı tercih eder 3 kadem boya 
u l a ş a b i l r i l e r açık kahve rengi olurlar. Mün-
fer i t yaşar ve nadir görülürler. Karadaki 
kipiler gibi ci ldini kaplayan sert dikenler 
d o l a y ı s i y l e bu balıklara Kirpi balığı ismi 
v e r i l m i ş t i r . Bu dikenler sayesinde düşman-
larının taarruzlarından korunur. Bunlar 
PUFFER (Balon balığı) denilen balıkların 
yakın akrabası olup vücutlarını şişirmedik-
Ieri normal zamanlarda dikenleri vücutla-
rının üzerine yatık olarak uzanır. Hayvan 
kendisini tehl ikede his ett iği zaman vücu-
dunu şişir i r . Güney Pasifik yerl i ler i bu hay-
vanların dikenli deisini tulum çıkararak 
kurutur ve başlarına miğfer olarak giyer-
ler. Bunların kurutulmuş deri leri içine lam-
ba veya mum konmak suretiyle (Japon fe-
neri) denilen lambalar yapılır. 

Dip hayvanlarıyle beslenirler. Gaga 
biçimindeki kuvvetl i çeneleri ile kabuklu 
deniz hayvanlarını rahatlıkla kırabil ir ve 
içini yerler Türkiye denizlerinre aynı tür 
Kirpi balığı adı ile Ege ve Akdenizde gö-
rülmektedir. Dikenleri zehirli olup oldukça 
vahim yaralar açabilir. 

Oceanic Puffer, familya - TETRODON-
TİDAE (Lagocephalus lagocephalus) 

Bu balıklara (Globefish), (Svvellfish). 
(Tetrodon) gibi çeşit l i isimler ver i lmişt i r . 
Dünyanın bütün sıcak denizlerinde yaşayan 
ve bizdeki Balon balıklarının akrabası olan 
balıklardır. Renkleri beyaz veya çok açık 

kahverengi zemin üzerine fazla çi l l i bir yü-
zü andıracak derecede benekli ve siyah 
bantlıdır. Karınları beyazdır. Ağızları ufak 
olup iki sıra dört köşeli dişleri vardır. Su-
dan çıktıkları zaman tükürür ve balon gi-
bi şişerler yusyuvarlak bir top haline ge-
li ler. Bu balıklar genell ikle eti zehirli ola-
rak tanınan balıklardır. Bilhassa mercan 
banklarında yaşayan kırmızı renkli leri ölü 
mercan yediklerinden çok zehirli olurlar. 
Bununla beraber eti çok lezzetli ve mak-
bul sayıldığından Japonyada bu balığın hu-
susi lokantaları vardır. Bu balıklarda TET-
ROTOXİN denilen öldürücü bir zehir bu-
lunduğundan yalnız hususi müsadeli aşçı-
ların bu balıkları pişir ip satmasına izin 
ver i lmişt i r . Çorbası fevkalâde meşhurdur. 
Balığın iç aksamı derisi , başı, ciğeri, yu-
murtası atılır ve etinin muayyen kısımla-
rından yemek yapılır. Japoncada bu balık 
atasözlerinde yeralmıştır. 

FUGU WA KUİTASHİ, İNOCHİ WA O 
SHİSHİ derler: Manası Balon balığını çok 
yemek ist iyorum ama canım çok tatl ı de-
mektir. Balon balıkları 2 kadem boya ula-
şabil ir ler. Bizim denizlerimizde aynı tür 
Mavi balon balığı adiyle mevcut olup ay-
rıca balon balığı adiyle (Tetrodon Spadi-
ceus) türü yaşamaktadır. Bu balıklar Ege 
ve Akdenizde münferi t ve seyrek olarak 
görülürler. 

^ Devam edecek — 
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ıSKAROZ Balığı (Scarus cretensis): 
Scridae familyasının balığı olup sıcak 
ve ılık denizlerin daha ziyade nehir ağız-
larına yakın yerlerde yaşar. Bilhassa 5-
10 m. derinl iklerin nebatları bol, taşlık 
ve kayalıkların arasında dolaşır. Nadiren 
50 M. derinl iklerde rastlanır. Boyu 25 
Cm. ye kadardır. 

Renkleri çok parlak yeşil veya kır-
mızımsı olur. Vücudunun sırt tarafları ile 
yüzgeçlerinde açık ve koyu lekeler bu-
lunur. 

Başlıca gıdalarını deniz yosunları, 
ölmüş küçük canlılar teşkil eder. Herbi-
vor balıklardandır. 

Üremeleri Ağustos ayından Ekim 
ortalarına kadar devam eder. Yumurta-
larını deniz bitki ler i üzerine yapıştırır-
lar. Larvalar pelaj ik't ir. 

İSKENDER Balığı (Seyris alxandri-
nus): Carangidae familyasına bağlıdır. 
Sıcak ve ılık denizlerde pelajik olarak 
yaşar. Karnivor balıklardandır. Yandan 
yassılaşmış bir vücudu olup Dorsal (sırt) 
yüzgeçinde iplik gibi uzun ve siyah renk-
li radiuslar bulunur. Boyu 30 Cm. ye ka-
dardır. 

Üremeleri Mayıstan Ağustos ayına 
kadar devam eder. Yumurta ve larva-

ları pelaj ikt ir. Şekil: 47 

İSPAROZ B. (Diplodıis annularis): 
Sparidae familyasından olup tropik ve 
ılık denizlerin Kıyılarında dipleri otluk 
yerlerde yaşar. 

Vücudu aynı familyadan Karagöz 
balığı gibi geniş, yassı ve yuvarlağa 
yakın oval biçimindedir. Kafası büyük, 
ağzı küçük, dudakları kalındır. Boyları 
20 Cm ye kadardır. Pullu bir balıktır. 

Rengi mavimsi yeşildir. Karın kıs-
mı sarılı beyazdır. Vücudunun üst kıs-
mından karnına kadar uzayan Çizgiler 
bulunur. Karın (Ventral) yüzgeçleri sa-
rı renktedir. 

Yumurtlama devreleri Nisan'dan 
Ağus tosa kadardır. 

Şekil : 47 

İskender balığının sırt tarafı parlak 
gümüşi, yan ve karın tarafları ise par-
lak beyazdır. Yüzgeçleri genell ikle şef-
faft ır . 

Şekil : 48 

Yaz aylamda kıyılara sokulur, kış 
aylarında ise derin sulara kaçarlar. 

Av mevsimi yaz aylarıdır. Dipte 
otların arasında yattığı için avı kamış 
veya yavaş hareket eden kayıklarla ya-
pılır. İzmarit bedeni kullanılır. Yem ola-
rak kurt, hamur veya soyulmuş karides 
kullanılır. 

Kıyılarımızda bulunur ve bilhassa 
amatör balıkçıların aradığı bir balıktır. 

Eti yenir. Tavası yapılır. İr i lerinin 
haşlaması olur. Şekli: 48 
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H A B E R L E R 

İ Ç H A B E R L E R : 
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

2000 hektar büyüklüğündeki Yedigöl-
ler Mi l i l Parkı gelişme plânı gereğince yıl-
dan yıla miktarı artan ziyaretçi ihtiyacına 
cevap vermek üzere piknik tesisleri artı-
rılmaktadır. Sahanın aydınlanması için 
Hidroelektrik bir santral kurulmuştur. Mil-
li Park idare binası yapımına başlanmış 
olup yıl sonuna kadar ikmal edilecektir. 

Alabalık üret imi halen 300 bin adede 
ulaşmış bulunmaktadır. Gölleıin ıslahı ama-
cıyla gölleıdeki ağaç enkazı ve balçık ta-
bakası temizlenmiş, saptırma kanalları ve 
beton regülatörler inşa edilmiş ve balık 
ızgaraları konmuştur. 

Yıllık alabalık üretimini yarım milyon 
adede çıkarmak ve paralı sport i f olta av-
cılığı olanaklarını artırmak amacıyla yeni 
ve modern bir Alabalık üretme istasyonu 
inşası plânlanmış ve beton havuz şebeke 
si inşaatına geçi lmişt i r . 1971 yılında Fas'-
tan ithal edilen Gökkuşağı alabalıklarından 
bu yıl 200 bin yavru elde olunmuştur. 

Mi l l i Parka ayrı bir atraksiyon kazan-
dıran 25 hektar büyüklüğündeki Geyik 
üretme sahasında mevcut popülasyon 5 
ten 8 e yükselt i lmiş ve Mi l l i Parka müca-
vir kayın ormanı serisi Geyik koruma saha-
sı olarak tefr ik edi lmişt i r . Fazla fert ler bu 
şahaya salınacaktır, 

Mi l l i Parkta böcekçil ötücü kuş popü-
lasyonunu artırmak ve biyolojik mücadele-
de yararlanmak üzere sun'i kuş yuvaları 
yerleşt ir i lmesine başlanmıştır. 

Ulaşım imkânları bakımından Devrek-
Mengen ve Dirgine üzerinden yaz ve kış 
açık tutula nyol bakım faaliyetlerine para-
lel olarak ıslah ve inşasına başlanan 43 
Km. lik Bolu - Yedigöller yolu yıl sonuna 
kadar traf iğe açılacak ve böylece Ankara 
ve Zonguldak tarafından rahatça gelinebi-
diği gibi İstanbul ve Bolu istikametinde de 
en kısa güzergâhtan Yedigöller'e ulaşım 
sağlanmış olacaktır. 

D I Ş H A B E R L E R : 

Silolarda alabalık üreticiliği: 
Amerika'da yapılan araştırmalar sonun-

da elde edilen ölçülere göre, 5 metre yük-
seklikte ve 4,5 metre çapındaki metal si-
lolarda alabalık besic i l iğ i yapılıyor. Balık-
ların ir i l iğine göre bir si lo 25-40 bin adet 
almaktadır. Yapılan hesaplar, silodaki ba-
lıkların ayda 40 gr ağırlaştığını gösteriyor. 
Taze su, silonun dibinden sağlanmaktadır. 
Bu besleme yerler inin diğer üret im havuz-
larına göre su yüzeyi ebadı başına üç bin 
kez daha çok balık üretebildiği i leri sürül-
mektedir. 

Caracas konferansı: 

Caracas'da iki buçuk hafta süren top-
lantılarda mil let lerarası deniz hakları kon-u 
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sunda belli başlı bir sonuca varılamadı. İl-
gi l i ler in bel ir t t iğine göre, konferans büsbi> 
tün umutsuz olarak dağılmış değildir. 4ncü 
toplantı Genf'de yapılacaktır. 150 ülkeden 
5000 delegenin katıldığı söz konusu toplan-
tılarda uzun tartışmalardan sonra beliren 
esasa göre. Amerika ve İngiltere (iki büyük 
denizci devlet) deniz seyir ve seferlerinde-
ki özgürlüğü sağlamalıdır. Balıkçıların ve 
fi lolarının barınakları da güvenlik altında 
bulunmalıdır. Diğer yandan İzlanda başta 
olmak üzere pek çok sahil ülkesi kara sula-
rının 200 mile çıkarılmasında ısrar etmiş-
lerdir. Bu çetin problemlerin çözümlenme-
sinde yararlı olacak tezler üzerinde bir uz-
laşmaya varılacağına ait umut görülmüyor. 
Bu sebepten 1975 de yapılacak konferansın 
1976 ya intikal edeceği i leri sürülmektedir. 

Hindistan'ın İran'a teknik yardımı: 

Hindistan ile İran arasında varılan an-
laşma uyarınca iki ülke arasında t icari ve 
teknolo j ik yardımlaşma yürürlüğe girdi. 
Buna dayanılarak Hindistan'ın ilk kez ya-
pılan teknik yardımı İran körfezindeki kıyı 
balıkçılığı üzerinde uygulanıyor. On adet 
donatılmış balıkçı teknesi bu amaç için 
İran'a gelmiş bulunuyor. Hindistan böylelik-
le ilk kez yabancı bir ülkeye Uzman yolla-
mış oluyor Sözü edilen f i lonun bütün per-
soneli Hindl'idir. Araştırma ve uygulama 
bir yıl sürecek. 

Bir Norveç gırgır gemisi battı: 

500 ton balıkla avdan dönmekte olan 
bir Norveç gırgır gemisi 9 kişi l ik tayfa-
sıyle batmıştır. Tekne Neufundland'dan ge-
liyordu. Limana 17 mil kala bir kayaya 
çarptı. Gemici lerin hepsi kurtarıldı. 

Mantar yetiştiricileri balık suyu kullanı-
yor: 
Amerika'da mantar üretimi yılda % 10 

artış gösteriyor. Geniş bir konserve sa-
nayii bulunan bu bitkinin üzerinde yapılan 
çalışmalar balık suyu (fish soluble) nun 
randımanı ve mantarların ebadını artırdığı-
nı gösterdi. Önceleri bu amaç için saman 
ve at gübresi kullanılırdı. Bitkiye ayrıca 
azot verebilmek için balık suyunun da ka-
tılması gerektiği anlaşıldı. Bu madde, pa-
muk çekirdeği küspesinde % 7, bira fab-
rikasyon artıklarında % 4, Kakao tohumu 
kabuklarında % 3, balık unu fabrikaların-
daki pres sularından yoğunlaştırma sure-
t iyle elde edilen balıksuyunda (fish solub-
le) % 5-6 oranında bulunur. Hâlen Ameri-
ka mantar yet işt i r ic i ler i bira fabrika artık-
ları ile balık suyu karışımı kullanıyorlar. 
Bâzı ç i f t l ik ler ayrıca bir miktar balık sa-
nayi yağı da katmaktadırlar. Bu cins yağ 
diğer bitkisel yağlara göre daha çok oran-
da doymamış yağ asit leri ihtiva eder. Man-
tar gübresinde balık yağı tercihinin bu hu-
sus olduğu bi ldir i l iyor. Piyasada bitkisel 
yağların ve küspelerinin f iyatı da devamlı 
artmaktadır. Bu da bir diğer tercih sebebi 
oluyor. 

Norveç balık unu üretimi: 

1973 yılındaki Norveç balık unu üreti-
mi 100 milyon ingiliz lirası değerindedir. 
Bu ist ihsallerin 200 bin tonu ihraç edil-
mişt i r . 

Japon karides ithalleri: 

Japonya 1974 nisanına kadar 30 mil-
yon dolar değerinde 7372 ton donmuş ka-
rides ithal ett i . Bu ithallerin çoğu Hindis-
tan, sonra Endonezya ve Çin'den yapıl-
mıştır. 
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Sayın Abonelerimiz 

Yeni yı!înızı kutlar, sattık dolu mutlu yarınlar dileriz. 

Bugüne kadar dergimize gösterdiğiniz yakın ilgi; bizleri | 
sizlere daha fazla hizmet edebilmek ve daha yararlı olabilmek | 
yarışına sevketmiştir. 

Bu maksatla 1975 yılında da aynı şekil ve aynt bedelle | 
huzurlarınıza çıkmağa karar verdik. 

1975 yılı abone bedellerinizi ve adres değişikliğinizi en geç | 
20 • Şubat 1975 gününe kadar, 

«EBK Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğü Yayın Kurulu 
Beşiktaş. İstanbul» 

i 
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A N K A R A İ S T A N B U L 

ET VE BALIK KURUMU, YURT İÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARA TAZE VE 
PONMUŞ ET, DERİ, BAĞIRSAK, ET /AĞLARI, ET MAMULLERİ DİĞER 
HAYVANİ ÜRÜNLER İLE BALIK, BALIKUNU VE BALIK YAĞI ARZETMEK-
TEDİR. ET VE DİĞER ÜRÜNLER İÇİN ANKARA: BALIK, BALIKUNU, BA-
LIKYAĞI İÇİN İSTANBUL ADRESİNE MÜRACAAT EDİLMELİDİR. 

ET VE BALIK KURUMU OFFERS FRESH AND FROZEN MEAT, HIDES AND 
SKINS, SHEEP AND BEEF CASINGS, FATS, MEAT PRODUCTS AND OTHER 
ANiMAL BY PRODUCTS; ALSO FISH, FISH MEAL AND FISH OIL, TO 
THE DOMESTiC AND FOREIGN MARKETS. FOR MEAT AND OTHER PRO-
DUCTS. PLEASE CONTACT OUR ANKARA HEAD OFFICE, FOR FISH, 
FISH MEAL, FISH OIL OUR ISTANBUL ADDRESS MUST BE CONTACTED. 

L'OFFiCE DE LA VIANDE ET DU POISSON OFFRE AUX MARCHES IN-
TERIEUR ET EXTERIEUR DE LA VIANDE FRAICHE ET CONGELEE, DU CUIR, 
DES BOYAUX DE LA GRAISSE D'ORIGINE ANIMAIÎE, DES PRODUITS 
CARNES, ET D'AUTRES PRODUITS, DU POISSON, DE LA FARINE ET DE 
L'HUILE DE POISSON. POUR LA VIANDE ET LES AUTRES PRODUITS D'O-
RIGINE ANIMALE PRIERE DE S'ADRESSER A NOTRE BUREAU CENTRAL, A 
ANKARA POUR LE POISSON, LA FARINE ET L'HUÎLE DE POISSON, SE 
METTRE EN RAPPORT AVEC NOTRE ADRESSE D'iSTANBUL. 


