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fitevit N ü s L 

Balık Sektöründe Dev Bir Yatırım! 

FATSA 
BALIK KOMBİNASI 

I — Giriş : 
Üçüncü Beş yıllık Kalkınma Plânının 

uygulamasında, Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından Karadeniz'de mevcut balık po-
tansiyelinden' en kısa zamanda yararlanarak 
ülkemizin protein ve hayvan yemi açığının 
kapatılması amaçlanmıştır. Bugün, Birleş-
miş Mi l let ler Gıda ve Tarım Örgütü tara-
fından hazırlanan istat ist iklere göre Türki-
ye'de nüfus başına hayvansal protein oram 
% 19'dur. Diğer memleketlerde ise bu oran, 
Avustralya'da %64'ü, Danimarka'da %69 u, 
ve Birleşik Amerika'da % 71'i bulmaktadır. 
Türkiye'deki süratl i nüfus artışı da dikka-
te alınırsa, beslenme için zorunlu proteinin 
sadece etle karşılanamayacağı ortaya çık-
mıştır. Halkın protein ihtiyacı eksikl iğinin 
balıkla karşılanması gereği, Fatsa'da tüm 
tesisler i havi bir balık kombinası yatırımı-
nı başlatmıştır (Şekil : 1). 

Bu suretle, tarım sektöründe beslen-
me dengesi açısından su ürünlerinin insan 
gıdası olarak tüket i lmesi öncel ik kazan-
maktadır. Ayrıca, hayvan yemine ilâve edi-
lecek proteinin temini için balık unu üre-
t imi artacak ve dolayısıyla et üretiminin 
yükselmesine yardımcı olacaktır. 

Projenin gerçekleşt ir i lmesi ile, bir 
yandan üretici emeğinin değerlendir i lmesi 
ve korunması, diğer yandan tüketicinin pro-
tein ihtiyacının karşılanmasına, hizmeti 

Orhan KARAATA 
Et ve Balık Kurumu 

Balıkçılık Müessesesi Müdürü 

ayağına götürmek suretiyle kalite ve değer 
fiatla katkıda bulunulması; bir diğer taraftan 
da projenin ihracata dönük yönü ile mil l i 
döviz rezervinin yükselt i lmesine olanak 
sağlaması mümkün görülmektedir. 

II — Doğu Karadeniz'de balık durumu : 

Karadeniz sahil lerinde bölgelere göre 
av miktarı (1967- 1969 yılları ortalaması) 
bir grafik halinde gösteri lmişt ir . Bu duru-
ma göre, Ordu ilimiz 30 bin tonun üze-
rinde olan bir üretimle ilk sırayı almaktadır. 
Bunu, 5'er bin tonluk farkla Trabzon ve Rize 
i l leri takip etmektedir (Şekil : 2). 

Gıda ve Tarım Bakanlığı Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğünün «1972 yılı Türkiye Su 
Ürünleri Ekonomik Araştırması» adlı kita-
bında 1972 yılında Türkiye'nin 171554 ton 
elan balık üret iminin 146085 tonunun Ka-
radeniz Bölgesine ait bulunduğu kaydedil-
mekte ve hamsi olarak avlanan 112382 ton 
balığın bölgeler it ibariyle 106155 tonunun 
Karadeniz'e, 6202 tonunun Marmara ve 25 
tonunun da Ege Denizi'ne ait bulunduğu be-
l i r t i lmektedir . 

1972 yılında Türkiye Balıkçılığının ge-
l işt i r i lmesi konusunda Birleşmiş Mi l let ler 
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samsun FATSA, BARINAĞI 

Şekil: 1 — Fatsa Barınağında Balık Kombinasının yeri. 

Gıda ve Tarım Teşkilatı tarafından gönde-
rilen uzmanlar grubu, çeşit l i konular me-
yanında Karadeniz'de hamsi ve istavrit stok 
miktarının tespit i çalışmalarında bulunan 
K.A. Johannesson ve G.F. Losse'nin tanzim 
ett ik ler i «SOME RESULT OF OBSERVED 
ABUNDANCE ESTIMATIONS OBTAINED İN 
SEVERAL UNDP/FAO RESOURCE SURVEY 
PROJECTTS» adlı raporda; Doğu Karadeniz'-
de 990.000 ton hamsi ve 679.000 ton istav-
r i t sürüsüne raslandığı bel i r t i lmişt i r . Bah-
si geçen hamsi sürülerinin mahaller 
itibarıyla Samsun'da 383.000 ton, Sinop'ta 
269.000 ton, Ünye'de 303.000 ton ve Ordu'-
da 35.000 ton olduğu tesbit edi lmişt i r . 

Bu durumlar karşısında, Karadeniz'de-

ki bu protein stokunun insan gıdası olarak 
değerlendir i lmesi gereği duyulmuştur. Bu 
amaçla Fatsa Balık Kombinası projesinin 
hazırlanmasına gir iş i lmiş ve yatırıma alın-
mıştır. 

Uzun yıllar günde 100 tor,- kapasite ile 
balık yağı ve unu üreten Trobzon işletme-
mizden başka, Karadeniz'de hamsi balığ1-
nı değerlendirecek kamu ve özel sektöre 
ait herhangi bir kuruluş mevcut değildi. 
1972 yılında özel sektöre ait DEMAS 100 
toh/gün kapasite ile balık endüstrisi konu-
sunda faaliyete geçmiştir. Gerek Deınas'-
ın ve gerekse Trabzon işletmemizin ham 
madde alımı, mevcut stokun avlanabilir 
miktarını kullanmaya kâfi değildir. Nitekim, 
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Şekil : 2 — Doğu Karadeniz'de i l lere göre av ver imi 

1970 - 1973 yıllarında işletmemizin iskele-
sine yanaşan motorların çok defa getirdik-
leri balıkların ancak bir kısmını satın alma-
mız mümkün olabi lmişt ir . Geri kalanını de-
nize dökme mecburiyetinde dalmışlardır. 
Aynı sebeple, -kapasitenin azlığı- bazen de 
av yapmamaları kendilerine bi ld ir i lmişt i r . 

Bu itibarladır ki, mevcut ham madde-
nin daha iyi kullanılması için Trabzon iş-
letmemizin kapasitesinin 3'00 ton/gün'e çı-
karılarak arttırılmasına ve Fatsa Balık Kom-
binasının kurulmasına başlanmıştır. 

III — Yer Seçimi : 

Türkiye için büyük bir balık işleme ka-
pasitesini ihtiva edecek olan balık kombi-
nasının inşaası için 30-40 dönümlük bir 
alan gerekliydi. Böyle bir kombinaya yer 
seçimi gayesiyle Hopa'dan Sinop'a kadar 
olan bölge gözden geçiri ldiğinde, ir i l i ufak-
lı balıkçılık tesisi kurulmasına müsait bir 
kaç yer dikkati çekebil ir. Ancak, bugün 
için sadece Fatsa; barınak, yol, su, elektrik 

bakımından bir balık kombinasının' kurul-
masına hazır durumdadır. Bunun yanı sıra, 
bir yandan Trabzon işletmesinin kapasitesi 
artırı lırken Fatsa'da mevcut 100 tonluk-De-
ınas'a ilaveten balık kombinamızın' buraya 
kurulmasının alım ve satışa kolaylık ve et-
kenlik sağlayacağı düşünülmüştür. 

IV — Fttsa Balık Kombinasının tartımı : 

a) Fatsa Balık Kombinası 80 milyon 
lira yatırımla 40 bin metrekare bir saha 
üzerinde bir çok tesisleri ihtiva etmek üze-
re Fatsa Barınağı içerisinde kurulmaktadır. 

1974 yılında yapımına başlanılan ve 
inşaatı süratle devam eden (Şekil : 3,4,5) 
bu kombinanın yurt dışından getiri lecek 
makine ve teçhizatının % 80'inin ithali ger-
çekleşmiş durumdadır. Bu senenin sonuna 
doğru montaj faaliyetine geçilecek ve 1976 
yılının Kasım ayında da tecrübe işletme-
sine başlanacaktır. 

b) Tesisin üretim kapasitesi, özellik-
le Karadeniz'den avlanabilmesi mümkün 
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Şskiî : 3 — Fatsa Balık Kombinası inşaatının Kuzey - doğu'dan görünüşü. 



cıöriilen- 172.500 ton Hamsi ile 9000 ton 
Camgöz balığından 45.620 ton Hamsi ile 
3000 ton Camgöz'ün Kombinaya gelebile-
ceği dikkate alınarak : 

— Konserve Fabrikası 2500 ton/yı l 
—. Balık işleme yeri 8120 ton/y ı l 

1. Tuzlama 2500 ton/y ı l 
2. Dondurma 2500 ton/yı l 
3. Tüt'süleme 120 ton/y ı l 
4. Camgöz 3000 ton/y ı l 

— Balık yağı -unu Fabrikası 32.000 ton/y ı l 

ham madde işleyebilecek şekilde tesbit 
edi lmişt i r . Tesisin ayrıca 40 ton/gün kapa-
siteli buz fabrikası "olacaktır. Dondurma ka-
pasitesi de 100 ton/gün olarak düşünülmüş-
tür. Tesise gelebilecek Hamsi'den işleme 
dışında kalan 6.000 torııı ela taze olarak tü-
ketime tahsis edilecektir. 

Bölgede av döneminin ancak 150 gün 
olacağı kabul edildiğinden özellikle taze 
olarak işlenecek Camgöz işleme kısmı için 
gi'ın sayısı 150, diğer kısımlarda balıkların 
dondurıılup-çözüldükten sonra da işlenmesi 
mümkün olduğundan bu kısımların- çalış-
ma gün sayıları 250 olarak tesbit edilmiş-
tir. 

Kombinaya gelecek 48.620 ton balık-
tan : 

1.462 ton balık konservesi 
2.500 ton tuzlama 
2.137 ton dondurma (bir kısmı 

temizlenmiş) 
90 ton tüt'süleme 

2 560 ton balık yağı 
7.680 ton balık unu 
6.000 -ton taze tüket im 

120 ton camgöz karın lobu 
1.380 ton camgöz gövde 

olarak değerlendir i lecektir. 

Balık konserveleri, 2.030.000 adet 360 
gramlık ve 4.570.000 adet 160 gramlık ku-
tularda hazırlanacaktır. Bu konservelerden 
bir miktar kutunun 360 gramlık yapılması-
nın nedeni, ekonomik olması ve çok nü-

fuslu ailelerin beslenmelerine yardımcı 
olunmasından ileri gelmektedir. 

c) Balık bol protein ihtiva eden bes-
leyici ve doyurucu bir besindir. Fakat, ça-
buk kokan ve bozulan, muhafazası, taşınma-
sı ve işlenmesi özen isteyen bir maddedir. 
Tezahürü mevsimsel olduğu gibi, tezahür 
miktarı ve yeri de yıldan yıla değişir. Sa-
hil lerimizde av veren balıklar belir l i bir 
büyüklüğe erişt iklerinde avlanmaları ve av-
lanan balıkların derhal tazeliklerini ve ka-
l i teler ini kaybetmiyecek şekilde muhafaza-
ya alınarak limana getir i lmeleri ve bekle-
ti lmeden kıymetlendiri l ıneleri gerekmekte-
dir. 

Bu itibarla, sadece modern tesislerin 
kurulmasıyla her şeyi halletmek mümkün 
değildir. John Hubmle'nın «başarı hatta iş-
letmenin varlığı, bir pasçası olduğu pazar-
daki ve cemiyetteki değişen ihtiyaçları vak-
tinde sezmesine bağlıdır» prensibine uy-
gun olarak hareket edilmesi lazımdır. 
(Amaçlara yönelmiş sevk ve idare - Çevi-
ren : Faiz Poray). Maliyet hesapları göz 
önüne alındığında, memleketimizin en bol 
balığı olar,- hamsi ve istavrit in kilogramının 
halka mal oluşunun et ve diğer proteinl i 
besinlerden çok daha ucuz olduğu görülür. 
Ancak burada çok önemli bir husus vardır. 
.0 da,, taze ve donmuş balık ile çeşit l i ba-
lık mamullerinin, iyi bir organizasyon için-
de üretim mahallinden tüketicinin ayağına 
bir dağıtım planı uygulayarak gitmek ve 
pazarlamanın bütün kurallarım dikkate al-
mak gerekir. Nitekim, Müessesemiz daha 
şimdiden bu konuda pazarlama ve dağıtım 
plânı çalışmalarına başlamıştır. Bunu da ba-
şardığımız takdirde, daha fazla balık ve ba 
lık mamulleri insan gıdası olarak kulla-
nılmış olacaktır. 

d) Bugün halkımız yılda fert başına 
200 kilogram buğday yemesine karşılık, 
yine yılda fert başına 14 kilogram et ve 3 
kilogram balık yemektedir. Görülüyor ki. 
balığa isabet eden miktar çok düşüktür 
Şu halde dalıa fazla balık yedirmek için 
sadece taze balığın satışına güvenmemek 
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lâzımdır. Balığın bol olduğu mevsimde ba-
lığı mutlak surette dondurmak (iç organ-
ları ayıklanmış veya ayıklanmamış olarak] 
gerekir. Halkımız daha henüz donmuş balık 
tüketimine alışamamıştır. Ancak bu husus 
tamamen psikolojik bir keyfiyett ir . Nitekim, 
Müessesemize bağlı Ankara ve İstanbul'da 
bulunan 4 balık satış mağazamızda elde 
mevcut imkânlarımıza göre (iç organları 
ayıklanmış) 1 kilogramlık paketler halinde 
yaptığımız donmuş hamsi, istavrit ve mer-
sin balıkları satışları büyük alâka görmüş-
tür. Esasen bizim görüş ve kanaatimiz odur 
ki, taze balık ile taze iken hemen dondu-
rulmuş bir balık arasında en ufak bir fark 
bulunmamaktadır. Hattâ, taze balığın av-
landıktan sonra tüketicinin eline geçince-
ye kadar kaybolan zamandan daha evvel 
muhafazaya alınmış olacağından, donmuş 
balık daha tazedir. Nitekim, bugün Avru-
pa'nın pek çok ülkesinde balık tüket iminin 
% 70-80' in i donmuş balık teşkil etmekte-
dir. Kezalik bugün memleketimizde balık 
mamulleri de hiç denecek kadar azdır ve 
çeşit bulunmamaktadır. 

İşte bu iki amacın gerçekleşmesi; gör-
gü ve bilginin artmasına ve dolayısıyla bu 
konularda ihtisas sahibi olacak bir teknik 
kadronun kurulmasına ihtiyaç göstermek-
tedir. 

Bu çok önemli konu da, Alman Teknik 
yardımından faydalanılmak suretiyle halle-
di lmişt i r . Hükümetimizle Alman Hükümeti 
arasında varılan anlaşmaya göre; 10 kişi-
lik teknik bir kadron-un 4 ay kadar Türkiye'-
de Alman lisan kurslarına iştirak ettiri l-
mesine, bunu takiben Almanya'nın kuzey 
doğusunda bulunan ve balık endüstrisinin 
her çeşit tesisler ini ihtiva eden Bremenha-
ven şehrinde her elemanın 6 -12 ay süre 
ile bir yandan bir «counterpart» la çalış-
masına ve bir yandan da geri kalan süre 
içinde Alman lisanını i lerletmeye devam 

olunmasına ve buradaki görgü ile bilgi ça 
lışmaları b i t t ik ten sonra bu elemanları-
mız ile bir ikte orada çalıştıkları Alman uz-
manlarından 5 kişinin Türkiye'ye gelerek 
F&tsa Balık Kombinası'nda en aşağı iki yıl 
süre ile Fatsa'da çalışmalarına karar ve-
ri ldi. G f e k Almanya'ya gidecek bizim ele-
manların vo gerekse memleketimize gele-
cek Alman uzmanlarının bütün masrafları 
Alman Teknik yardımından sağlanacaktır. 
Bukararların ışığı altında 1974 yılında he-
men tatbikata geçildi ve lisan kurslarını 
bit iren 10 kişi l ik teknik ekibimiz şu aylarda 
Almanya'da bulunmaktadır ve çalışmaları-
nın bu yılın sonuna kadar süreceği umul-
maktadır. Bilâhare de bu ekibimizle birlik-
te 5 Alman uzmanı da memleketimize ge-
leceklerdir. 

Böylece, bu ekip Fatsa balık Kombi-
namızın çekirdek kadrosunu teşki l edecek 
ve Almanya'dan gelen uzmanlar ekibi ile 
bir l ikte çalışarak Avrupa standartlarına uy-
gun, halkımızın damak zevkine göre çeşit-
li donmuş balık f i lotaları ve balık mamul-
leri yapacaklardır. Aynı zamanda, Alman 
uzmanlar Kombinamızda daha fazla sayıda 
elemanımıza konularında mesleki eğit im 
göstererek yetişmelerine yardımcı olacak-
lardır. 

V — Sonuç : 

Balık sektöründe dev bir yatırım olan 
Fatsa Balık Kombinası; bir yandan tüketi-
cinin protein ihtiyacını karşılayacak ve di-
ğer yandan üreticinin emeğini değerlendi-
rerek ekonomik durumuna güç katacaktır. 
Ay r ı zamnda o havalide büyük bir istihdam 
gücü de yaratacaktır. 

Kârlı bir proje olan bu Kombinanın fa-
aliyete geçmesi ile, kârların bir ik imi so-
nunda, Kurumumuz balık sektöründe buna 
benzer yeni tesisler yatırımına gir işme 
olanağını bulmuş olacaktır. 
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Balık Stoklarında Nümunelendirme, Yaş tayini, Büyüme 

Oranı ve Stok Miktarının Saptanması * 

| — BALIK STOKLARININ 
POPULASYON DİNAMİĞİ NEDİR? 

Balıkçılık İlmi İki bölüme ayrılır. Bi-
rincisi balık stoklarının biyoloj isiyle uğ-
raşan bölümdür ki, meselâ balıklar nasıl 
ve ne zaman yumurt lar, nasıl büyür, nasıl 
ve neyle beslenir ve hangi ortamlarda ya-
şar. Bu bölümün asıl gayesi çeşit l i balık 
stok veya cinslerini sınırlandırmak veya 
ayırmaktır. İkinci bölüm ise bu stokların 
populasyonlarının dinamiğiyle uğraşır. Ya-
ni balığın büyüme nisbeti, ölüm ve yumurt-
lama, yavru verme nisbeti. stok miktarı-
nın saptanması, bu stokların en faydalı bir 
şekilde avlanması ve amenejmanıdır. 

Bu günkü balıkçıların çoğu bu balık-
çılardaki balık stoklarının tesbit; ve bu stok-
ların dinamiğinden ibarettir. Biyoloj i leri 
de stokların dinamiğini saptamak için bir 
yardımcı vasıta olarak kullanılır. Diğer 
yardımcı i l im dallarıda matematik ve is-
tat ist ikt ' r . 

Balık stoklarının o andaki durumu ve 
meselâ avlanmanın' o stoklar üzerine et-
kisini saptamak için alınan bi lgi lerin ra-
kamlanması ve forınüllend,İrilmesi lazim-
dır. Bunun için çalışan kişi matematik 
kullanmaya mecburdur. Meselâ bir balığ-
ın burun ucundan kuyruk yüzgecinin so-
nuna kadar olan uzunluğu şu kadar cm. dir 
şeklinde ölçeriz. Bu ölçülen balığın o an-
daki duruma gelmesi için rol oynıyan fak-
törlerin göz önüne alınmasıyla yapılan bir 
kıstastır. O balığın sazan'mı veya alaba-
lık'mı, şişmanını, zayıf mı gibi hususlarla 
ilgilenmez, ama populasyonun dinamiği 

Dr. Ali OZCAN ( * * ) 

analizlerinde çok yardımcı bir bilgi olur. 
Meselâ avlanan balıkların uzunluk distri-
büsyonu hakkında bilgi vermiş olur. 

Kullanılan matematiksel modelin uy-
gunluğu hakkında, basitl iği ve alınan ne-
ticenin bir kaç nümunede müşahade edi-
len neticeye yakın netice vermesi bakı-
mından karar veri l i r . İyi bir formül basit 
ve incelediğimiz balık stoğuna etki eden 
ir i l i ufaklı bütün faktörleri nazarı itibare 
alan formüldür. 

Populasyonların dinamiği çalışmaları 
bir sürü ölçüler ve çok miktarda balık 
numunelerinin analizlerini kapsadığı için, 
meselâ nümunelerin yaş kompozisyonu, 
balıkların ortalama ağırlığı ve uzunluğu 
gibi k.;, bunlar için populasyonun bütün fert-
lerini tek tek yakalayıp ölçmeğe imkan 
yok, dolayısiyle istat ist ik kullanmaya mec-
buruz. Burda kullanılan ana istat ist iksel 
metodlar ne gaye ile kullanılırsa kullanıl-
sınlar değişmez. Gerek bu istatist ik mo-
delleri ve gerekse populasyonun dinami-
ğinde kullanılan ana matematik kaideleri 
bir sürü tekst kitaplarında bulmak müm-
kün. Ben burada bu metodlaıdan konuyu 
fazla dağıtmamak için bahsetmeyeceğim 
ve bil indiği gibi populasyon dinamiği bir 
sürü formül, matematik, istatist ik ve biyo-

( * ) : 9-13 Eylül 1974 tarihleri arasında Elazığ'daki 
Elazığ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Kür-
süsü ile Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün müş-
terek hazırladığı seminerde verilen ders 
notu. 

( * * ) : Eiazığ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri, Ba-
lıkçılık ve Av Hayvanları Kürsüsü. 
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lojiden oluşmuş bir metoddur, Bu meto-
dun nümunelendirme, yaş tayini, büyüme 
oranının ve stok miktarının ölçülmesi ko-
nularını anlatırken mümkün olduğu kadar 
basit leştir ip anlaşılabilir bir seviyede izah 
etmeye çalışacağım. 

Populasyon dinamiği metodlanının 
temelini numüne alma teknik, konusu teşki l 
eder. Bütün formül ve sistem incelediği-
miz balık stoğundan devamlı olarak alı-
nan nümunelerden elde edilen bilgiler 
üzerine kurulmuştur. Onun için ben işe 
stoktan nümune alma tekniğinden ve nü-
rîıuna almaktaki gayelerden başlıyacağıırı. 

II — NÜMUNELENDİRME : 

Arzu ett iğimiz bi lgi leri elde etmek 
için incelediğimiz bütün populasyonun 
fert ler ini tek tek ölçmemize veya incele-
memize imkan yoktur. Onun için populas-
yonun ufak bir bölümü veyahut populas-
yondan aldığımız nümuneldr {incelenerek 
istedimiz bi lgi leri , meselâ cinsi olgunlu-
ğa erişmiş balıkların % miktarı, ortalama 
uzunluk veya ağırlık gibi elde ederiz. Bu 
incelediğimiz nümunen'in bütün populas-
yonu temsil ett iğini farz ederek bu bilgi-
ler bütün populasyona adapte edilebil ir. 
Kullanmaya karar verdiğimiz nümune al-
ma sistemi eğer iyi bir sistemse numu-
neden aldığımız değerler gerçek değerle-
re çok yakın olur. 

Bir nümunenin iyi bir nümune olması 
için rastgele alınmış olması lazımdır. 
Buradaki gaye incelediğimiz balıkların 
bütün fert ler inin nümunede temsil edil-
mesid'r. Meselâ devamlı balık yakalayıp 
tanklarına koyan bir gemide veya kayık-
ta en son yakalanan balıklar en üstte olur. 
Buradan alınan bir nümunede çoğunlukla 
bu balıklarlardan oluşur. Elle seçilmeye 
gidildiğinde insan gayri ihtiyari daha 
çok iri balıkları seçer ve dolay isiyle ince-
lenecek nümune bütün stoğu temsil etmez. 
Bu durumları ortadan kaldırmak için için-
den nümune alacağımız balıklar daha kü-

çük bölümlere ayrılır. Bu bölümlerden ayrı 
ayrı numuneler alınarak hepsinin ortala-
ması alınır veya hepsi ayrı ayrı incelenir 
ve değerlendiri l ir . 

Pazarlarda balıklar genell ikle gemi-
den çıkarılıp sepet veya kutulara konulur. 
Bu sepetlerden birisindeki bütün balıklar 
incelenebil ir. Dolayısiyle incelenen balık-
lar az çok bütün stoğu temsil edebilecek 
bir durumda olur. Alınan nümunelerin bü-
tün populasyonu temsil edebilmaleri ve 
elde edilecek bi lgi lerin gerçeğe mümkün 
olduğu kadar yakın olması için çeşit l i is-
tat ist iksel metodlar vardır, bunlar başariy-
le kullanılabil ir. 

Nümune alındıktan' sonra (Bir nümu-
nenin 100 tane balık olması faydalıdır. 
İlerde bilgi ler değerlendiri l i rken çeşit l i 
hesaplamalarda bir çok kolaylıklar sağ-
lar.) balıklar teker teker numaralandırılır. 
Uzunluk, ağırlık, cinsiyet ve olgunluk de-
recesi, yaş tayini için iki pul veya her iki 
otol i t alınır. Dişi lerin yumurtaları sakla-
nır (İlerde yumurta verimini saptamak 
için.) Eğer yapılacaksa yağ ve kuru madde 
tayini için etten nümune alınır. Biyomet-
rik karekterler inceleniyorsa omurlar, so-
lungaçlardaki yarıklar, sırt, kuyruk ve ka-
rın yüzgeçlerindeki ışınlar sayılır. Eğer 
parazitler üzerinde bir araştırma yapılacak-
sa solungaçlara, deri, kaslara., mide ve 
barsaklara bunlar içinde bakılır. Bu konuda 
kullanılan, istat ist iksel ımetorf l jr, formül-
ler, alınan bilgi lerden ortalamaların hesap-
lanması, varianslar v.s. gibi şeyleri izah 
etmek istemiyorum. Tahmin ederim çok 
özde olsa bu hususta sizleri aydınlatabil-
dim. Onun için hemen populasyon dina-
miğinin diğer önemli konularından olan 
yaş tayini büyüme oiranının hesaplanma-
sı konusuna geçmek istiyorum. 

III — YAŞ TAYİNİ VE BÜYÜME 
ORANININ SAPTANMASI 

1 — Yaş Tayini : Bir balık stoğunun 
populasyon dinamiğinin analizlerini yapar-
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ken c stoğu meydana getiren fert ler in yaş-
larını bilmemiz gerektir. Yaş tayini ve bü-
yüme oranının saptanması populasyon di-
namiği teorisinin temel taşlarından biri-
dir.. Yaş tayini için pullar, otol i t ler, omur-
lar ve balıklardaki diğer kemiksel dokular 
kullanılır. Bunlardan balığın kaç yaşında 
olduğunun saptandığı gibi, senelik büyü-
me oranı, içinde yaşadığı ortamın besle-
yici değeri ve hatta meselâ göçünü sal-
monoidaelarda olduğu gibi kaç defa yu-
murtladıklarım saptamak mümkündür. 

a) Pullardan Yaş Tayini: Balık vücu-
du hayvanın çarpmalardan ve dış parazit-
lerden azçok koruna bilmesi için pullarla 
kaplıdır. Bu pullar bildiğimiz balığın vücu-
dunu kiremit ler gibi kaplar. Bir pulun he-
men hemen üçte ikisi balığın derisi ve 
kaslarına gömülüdür. Diğer üçte biri ise 
dışardadır. Bu dışarda kalan kısım (Şe-

Şekil : 1 
Bir -balığın pulu 

L1 — Balığın birinci senede, 
L2 — Balığın ikinci senede, 
L3 — Balığın üçüncü senede, 
LA — Balığın dördüncü senede eriştiği uzunluk. 

sageldiği için mikroskop veya büyüteçle 
baktığımızda saydam mika benzeri bir 
görünüştedir ve yaş tayini için hiç bir 
önemi yoktur. Kas ve deri altında kalan 
diğer üçte ikisi asıl incelenen bölümdür. 
Bu bölüme baktığımızda ağaçlarda her se-
ne teşekkül eden bir görünüşü vardır. İlk-
bahar, yaz ve sonbaharda balık bol bol 
beslendiği için bu meydana gelen halka 
geniş ve koyu renkli; kışın balık beslen-

mediği veya kış uykusuna yattığı için te-
şekküleden halka dar ve daha saydam 
renkli olur. Bu kış halkalarının miktarlarını 
sayarak kaç kışın geçmiş olduğunu ve 
balığın yumurtlama zamanı da nazarı iti-
bare alınarak kaç yaşında olduğu kolay-
ca hesaplanabilir. 

Salmonlar tatlı sularda ürer ve belli 
bir büyüklüğe varınca denize göç eder. 
Cinsel olgunluğu (Takriben 3 yaşında.) 
erişince tekrar tatlı sulara döner ve yu-
murtlar. Yalnız bu dönüş zamanında yu-
murtlama işi bit ip tekrar denize dönün-
ceye kadar hiç beslenmez, dolayısiyle 
pullarında dar ve parlak halkalar teşek-
kül eder. Bunlardan da bu balığın bütün 
ömrü boyunca kaç defa yumurtladığını an-
lamak mümkündür. 

Her sene teşekkül eden halkaların ge-
nişliğine de bakılarak belli senelerdeki 
büyüme durumunu arrlamak mümkündür. 
Aynı zamanda bu balığın içinde yaşadığı 
ortamın besleyici durumunu anlama hu-
susunda geniş bilgi verir ve farklı sularda 
büyüyüp birbirine karışan aynı cins balık-
ları ayırmada biyometrik bir karekter ola-
rak kullanılabil ir. Bu, senelik halkalardan 
faydalanarak ayrıca balığın her sene sonun-
da erişt iği uzunluğu hesaplamak müm-
kündür. 

Balığın Toplam Uz. X L l 

1. Sene Uzunluğu 
Pulun Toplam Uz. 

TEKNİK : Pullar yaş tayininde kullanı-
lırken yapılacak muamele gayet basit bir 
muameledir. İnceleyeceğimiz pullar sırt 
yüzgeci ile kafa arasındaki bölgenin yan 
taraflarından (Şekil. 2 .) alırsak pullar da-

Şekil : 2 

Balıktan yaş tayini için pulların alındığı bölge 
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ha büyük ve düzgün olduğundan üzerlerin-
deki halkaları görmek daha kolaydır. Bu-
radan iki pul alınır su altında baş ve işa-
ret parmağı arasında yıkanarak üzerinde 
kalan deri ve diğer dokular temizlenir. 
Sonra bunlar konkav yüzleri üzerine bil-
diğimiz bir lam üzerine bastırılarak ya-
pıştırılır. Lam üzerine numunenin alındığı 
tarih ve nümune numarası yazılır, kuru-
maya terk edil ir. Konkav yüzü üzerine ya-
pıştığı için kuruduktan sonra pullar hiç 
-ouusnp uepeui|e>| uınzn| eÂıouı;sıdeÂ Jiq 
den yapışık kalır. 

¡'ki pul almaktaki gaye, eğer birisin-
deki halkalar okunmiyacak durı^mdaysa 
veya şüpheye düşülürse diğer pulla mu-
kayyese edil ir. Bunlar mikroskop altına 
konur hafifçe alttan aydınlatılır. Alışmış 
bir göz balığın kaç yaşında olduğunu ra-
hatlıkla okuyabilir. Yalnız dikkat edilecek 
husus pullardaki senelik halkalar diğer 
halkalarla karıştırılmamalıdır. 

b) Otol i t ler ve diğer kemiklerle yaş 
tayini : Gerek otol i t ler le gerekse omur ke-
mikleriyle yapılacak yaş tayininde, biraz 
evvel anlattığım gibi bunlar üzerindeki se-
nelik halkalara bakılır. Burda yalnız de-
ğişen teknikt ir . 

Bilindiği gibi otol i t ler balıkların ku-
lak boşluklarındaki sıvı içinde serbestçe 
yüzen ve balığın dengesiyle i lgi l i olduğu 
sanılan kemiklerdir. Bunlar ya balığın ba-
şının uzunluğuna yarılıp veya kafatasının 
kesil ip kaldırılmasiyle ortaya çıkarılır. Bir 
penseyle alınıp suyla üzerlerindeki doku 
parçalan ve kulak sıvısı yıkanır. Omur-
larda, balık uzunlamasına ikiye bölünür. 
Omurga meydana çıkarılarak alınır. Her-
hangi bir omurun kesiti yapılarak suyla 
temizlenir. 

Gerek otol i t ler ve gerekse omur ke-
sit ler i kuruduktan sonra bu gaye için kul-

lanılan siyah pilastikten yapılmış, kemik-
lerin yerleşmesi iç in çukurluklara sahip 
kare şeklindeki lamlara düzülür (Şekil.3.). 
üzerlerine hem kemikleri tesbit etmesi ve 
hem de halkaları daha iyi bir şekilde mey-
dana çıkarması için otoplaks konur ve bir 
lamel kapatılarak kurumaya terk edilir. Pul-
larda oduğu gibi nümunenin tarih ve nu-
marası yazılır. Mikroskop altına konarak 
üstten hafif bir ışıkla aydınlatılır ve yaşla-
rı okunur. 

Yaş tayini yapıldıktan sonra yaşa te-
kabül eden uzunluk ve ağırlıklar da ölçü-
lür ve bunlar cetveller halinde yazılır. Böy-
lece incelediğimiz balık türünün fert leri-
nin 1 yaşındayken kaç gram ve kaç cm., 
2 yaşındayken kaç gram ve kaç om. v.s. 
olduğu hakkında bilgimiz olmuş olur. 

2 — Büyüme Or&mmn Saptanması : 
Nümunelerden elde ett iğimiz bu balıkla-
rın belli yaşlardaki uzunluğu ve ağırlığıyle 
i lgil i bi lgi leri stok populasyonlarının dina-
miği analizlerinde kullanabilmek için ma-
tematiksel formüller haline getirmek la-
zımdır. Fonmüllendirme yapılırken aranan 
hususlar formülün belli bir yaşta balığın 
uzunluk ve ağırlığını verebi lmesi ve formül 
neticesinde elde edilen değerin gerçeğe 
uygun olması, gerek stokun ölüm derece-

Şekii : 3 
Özel Otolit lamları (Otolitlerle beraber) 
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sinin ve gerekse prodüktivite hesaplama-
larında kolaylıkla kullamlabilrnesidir. Bü-
yüme denklemlerinin önemi bir balık tü-
rünün kısa bir zaman zarfında, bütün ha-
yatı boyunca ve hatta parça parça hayat 
safhalarında büyüme oranını vermesidir. 
Kültür balıkçılığında olsun, vahşi balık 
stoklarını değerlendirmede olsun önemli 
olan, balığın kaç kilo veya kaç cm. uzun-
lukta olduğu değilde, balığın yakalanabile-
ceği çağdaki veya avlanan sürüye katıldığı 
yaştan yakaladığımız andaki uzunluğa eri-
şebilmesi için ne kadar zamanın veya kaç 
serenin geçtiğini bi lmemizdedir. Aşağıda 
izah edeceğim formül ler le bunu yapmak 
mümkündür. 

Bugün büyüme hızı ile i lgi l i bir sürü 
denklemler vardır. Bunlar içinde en çok 
kullanılan Von Bertalanffy 1938 ( * * * ) ' i n 
bulduğudur ki,- hem diğerlerine nazaran da-
ha basit ve hem de balık stokunun prodük-
t iv i te ve diğer analizlerinde rahatlıkla kul-
lanılabilir. 

Von Bertalanffyin original denklemi 

l t = (1 — e K « l o > ) tur. Burda; 

l t = Balığın t yaşındaki uzunluğu 

L 00 = Balığın ulaşabileceği maksimum 
uzunluk 

K ' = Balığın maksimum uzunluğa eri-
şebilmesi için gösterdiği büyüme hızının 
konstantı 

'o = Balığın uzunluğunun sıfır olduğu 
kabül edildiği teorik yaştır [Burda bunu 
kullanmaktaki gaye büyüme hızının sıfır-
dan başlayıp maksimum uzunluğa erişin-
ceye kadar olan devreyi incelediğimiz için-
dir.) 

Ayrıca balığın ağırlığı uzunluğunun 
kübıı ile orantılıdır. Dolayısiyle yukarda 
bahsettiğimiz formül; 

W t = W 00 (1 — e~K(t _ 1o))3 şeklinde de 
balığın belli bir yaştaki ağırlığı için de ya-
zılabilir. Burda; 

W t = Balığın t yaşındaki ağırlığı 
W 00 = Balığın ulaşabileceği maksi-

mum ağırlıktır. 

Büyüme denkleminde!'.; bu parametre-
lerin hesaplanması da şöyle olur: 

Senelik büyümeyi O t+Ht ) Y ekseni 
ve belli yaşlardaki uzunluğuda x ekseni 
olarak kabül edip büyüme eğrisini çizersek, 
eğrinin x eksenini kestiği nokta L 00 yi 
verir. Eğrinin eğimi I — e~K ye.eşi t t i r . Bur-
dan K hesaplanır. 

lo i hesapamak için; 
| t = l_oo n _ e - K ( t - 1 0 ) ) den I em i her 

iki tarafı L 00 ye bölmekle; 
Loo-'t 

e -Kd- ı 0 ) _ selinde yaZllabi-

Loo 
lir. Buradanda, 

1 <Loo-'t> 
t 0 = t + |og e hesapla-

K Loo 

nır. Yalnız burda t, ortalama t ve (Loo-'t) de 
ortalama değerler olmalıdır (Şekil 4.). 

y 

Şekil : 4 

Büyüme konstantlarının hesaplanmasına yarayan eğri 

W m ise Y ekseni balığın ağırlığı, x 
eksenine balığın yaşı yazılır ve büyüme 
eğrisi (Şekil. 5.), ağırlık için çizil ir. 

( * * * ) Von Bertalanffy, L, 1938. A quantitative 
theory of organic growth. Hum. Biol. 10 (2): 
181-213. 
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Şekil 5. teki eğriden W°o de hesapla-
nır. Bunun için eğrinin asimtot olduğu nok-
tasından x eksenine bir paralel çizil ir. Bu 
paralelin Y eksenini kestiği nokta Woo yi 
verir. 

y 

Ağırlıkla elde edilen büyüme eğrisi 

IV —BALIK STOKLARI HACMİNİN 
SAPTANMASI. 

Göllerde, göletlerde, baraj ve nehirler-
de balıkçılık yönünden çalışılmaya başlan-
dığında çoğu zaman bu konu ile i lgilenen 
i l im adamlarının ilk yaptığı iş burda bulu-
nan balıkların türler ini , bunların birbirine 
olan oranı ve her türün stok miktarını sap-
tamaktır. Göller ve akar sularda yapılacak 
deneysel avlamalarla burda bulunan balık 
tür ve oranlarını tes'bit etmek basitt ir. On-
dan sonra bu türlerden ekonomik değere 
haiz veya avlanacak miktarda olanların 
stok miktarlarını tesbit yoluna gidi l ir. 

Balıkların bulundukları doğal ortamda 
sayılmaları olanaksızdır. Onun için stok 
miktarlarının saptanmasında bilinen çeşit-
li töknik ve metodlara baş vurulur. Bu me-
todların uygulanması ve değerlendiri lme-
sinde çeşit l i zorlukların olacağı şüphesiz-
dir. Meselâ markalama büyük ölçüde balı-
ğın hareket ve büyüme oranını etki lediği 
gibi hatta bazen markalamadan dolayı veya 
markalama esnasında fazla hırpalamadan 
dolayı ölümler olabil ir. Dolayısiyle çeşit l i 
hatalara yol açılabilmektedir. Mamafi ista-

t ist ik kullanarak bu hataları mümkün ol-
duğu kadar azaltmak veya hatamızın dere-
cesini anlamak mümkündür. 

Göl, gölet, rezervuar ve nehirlerde 
kullanılabilecek bir sürü metodlar vardır. 
Bunlar içinde en uygunu Markalama Meto-
dudur. Ayrıca Rotenon Metodu da bugün 
çok kullanılan bir ırıetoddıır. Şimdi bunla-
rı özlü bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 

a) Markalama Metodu ile Stok Tayini: 
Balıkların markalanıp suya konulmalarından 
bir süre sonra tekrar yakalanıp sayılmala-
rı, dediğim gibi tatlı su balıklarının popıı-
lasyonunu tahminde kullanılan metodlann 
en uygun olanıdır. Bu teknikle balıkların 
büyüme hızı, balıkçılıktan ve tabii olarak 
meydana gelen ölüm derecesini türler ve 
bunların birbir ine olan oranları da saptana 
bilir. 

Markalama metodunda balıkların mar-
kalandıktan bir süre sonra tekrar yakalan-
masıyle yapılan populasyon tahmini düzen-
siz bir şekilde yakalanıp markalanan balık 
sayısının ikinci kez yakalanan markalı ba-
lık sayısına olan oranına dayanır. Burda M 
markalanan balık sayısı olup ikinci kez 
alınan örnekteki markalı balıkların buna 
oranı ile yakalanan markasız balıkların tüm 
populasyona olan- cranı doğru orantılıdır. 
Yalnız ikinci kez yakalamada birden fazla 
nümune alınır ki, ortalama ve gerçeğe 
mümkün olduğu kadar yakın netice alına-
bilsin. Bu oldukça basit bir metoddur ve 
kullanışlıdır. 

Örneğin 100 balık markalayıp bırak-
mış olalım. İkinci kez yakaladığımızda mar-
kalı olarak sadece 50 balık yakaladığımızı 
farzedersek: 

R 50 
U ~ = = 0,5 sayısını elde 

M 100 

ederiz ki, buna explcitation oıanı denil ir. 
Markalanan balıkların yarısı yakalandığına 
göre gölde varolan balıkların yarısı yaka-
lanmış demektir. Eğer ikinci kez yakaladı-
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ğımız balıklar arasında 50 markalıya ek 
o l a r a k 200 markasız balık yakalamışsak 

M x C 

N a burda, 

R 

N = Varolan tüm balıklar 

M = Markalanmış tüm balıklar 

C = Yakalanan1 markalı ve markasız 
tüm balıklar 

R — yakalanan Markalı balıklar. 
100 x 200 

N • = 400 
50 

Denîek'ki gölde tahminen 400 balık 
vardır. 

Eğer markaladığımız balıklar her yaş-
tan balıkları ihtiva ediyorsa ve bu marka-
lanan balıkları bir sene sonra yakalamış-
sak Von Bertalanffy'ın büyüme denklemi, 
incelediğimiz balık stokunun büyüme ora-
nını saptamakta kullanılabil ir. Ford - Wol-
ford eğrisi olarak bilinen ve Y eksenine 
t-|-l yaşındaki, x eksenine de t yaşındaki 
balıkların uzunluğu yazılarak eğri çizi l ir 

(şekil: 6). Buraadnda L. co ve l< hesapla-
nabilir. 

Y 

Ford - Walford eğrisi 

Markalama metodu vasıtasiyle avlan-
ma ve tabii nedenlerle meydana gelen ö-
lüm oranının (F + M = Z. Burda F = avlan-
madan meydana gelen ölüm nisbeti; M = 
Tabii nedenlerden meydana gelen ölüm 
miktarı ve Z = Toplam ölüm nisbeti.) he-
saplanabileceğini de söylemişt im. Bu da 
şöyle olur: 

Eğer yakalanan balık miktarını T pe-
riyodu boyunca eşit zaman aralıklarına bö-
lersek bu zaman aralıklarında yakalanan 
markalı balık miktarındaki azalmadan T pe-
riyodu için ortalama ölüm nisbeti hesap-
lanabilir. 

R t 

7T = log 
R t + T 

ZT = T periyodunda total ölüm (F + M) 
nisbeti 

R t = t periyodunda yakalanan -marka-
lı balık miktarı 

Rt-T = t-T periyodunda yakalanan mar-
kalı balık miktarı 

Markalama metodu ile stok miktarı, 
ölüm ve büyüme nisbetinin hesaplanma-
sında hatalı netice alınmasında rol oynı-
yan etkenler şöyle sıralanabilir: 

1) Markalar markalamaz salındıktan 
hemen sonra balıkların ölmesi 

2) Avcılar tarafından yakalanan mar-
kalı balıkların bi ldir i lmemesi 

3) Balıklara eğer madeni markalar kon-
ırıuşsa bunların kopup kaybolması, 

4) Markalı balıkların deneme boyunca 
tabii olarak ölmesi (Kuşların yemesi, yaş-
lılık v.s.) 

5) Akarsularda ise balıkların başka 
bir yere göç etmesi 

6) Markalı balıkların homojen bir şe-
kilde bütün stokla karışmaması 

Bu hususlar da son analizler yapılır-
ken göz önünde bulundurulmalıdır. 

Göl, gölet, baraj ve akar sularda stok 
miktarının saptanması için kullanılan di-
ğer metodlarda şöyle sıralanabilir: 
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b) Balıkların Direkt Sayımı: Bu metod-
da balıklar teker teker sayılır. Meselâ sal-
monlar her zaman yumurtladıkları akar su-
lara döndüklerinden bu akar suların önüne 
konan merdiven ve setlerden atlayan ba-
lıklar sayılır. Fakat güçtür ve doğru sayım 
yapmak için 24 saat nöbet tutmak lâzım-
dır. 

c) Alan Yoğunluk Tekniği: Burda bel-
li bir alanda bulunan balıklar sayıldıktan 
sonra tüm alanla çarpılarak populasyonun 
miktarı saptanır. Bu metod daha çok ne-
hirlere uygulanır. Burda balık faunası bakı-
mından en zengin veya en zayıf yer seçil-
miş olabileceğinden hata yapılabil ir. Bu-
nu önlemek iç in akar su bir kaç bölüme ay-

rılır ve her bölümden örnek alınarak orta-
lama alınır ve bütün alanla çarpılır veya 
her bölüm için ayrı ayrı hesaplanıp topla-
nır. 

d) Rotenon Metodu : Rotenon tropi-
kal bir bitki olan Derris ağacının kökünde 
bulunan ve balıklara karşı zehirleyici veya 
bayıltıcı bir etki gösteren kimyasal bir 
maddedir. Bu metoddada belli bir alan se-
çil ip ağlarla çevri l i r . Rotenon bu bölgeye 
homojen olarak (Imgr./ l t .) veri l i r . O alanda 
kalan bütün balıklar toplanıp sayılır. Tür-
lere görede ayrıca ayrılır. Bütün alanla bur-
daki balık miktarı çarpılırsa stok hacmi 
saptanmış olur. 

W 

TALİHİNİZ iki İM A AÇIMI <HXIX î 
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Fenollerin ve Yağların 
B A L I K L A R I N T A D I N A T E S İ R L E R İ 

Nisan 1964 Monaco, Pollutions Marines Par Les 

Microorganisme Et Les Produits Pétroliers; Sim-

pozyumunda H. Mann'in «Effects on The flavour 

of fishes by oils and phenols» konulu tebliğinden. 

Çeviren: 
Rikâp YÜCE 

Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü 
Deniz Kısmı 

Senelerden beri balıkların tatsız ol-
ması, balıkların kendilerine has fena ko-
kularından veya lezzetlerinin fena olması 
sebebiyle şikayetlere yol açmaktadır. Bazı 
maddeler balıkların vücutları tarafından ab-
sorbe edil ir ler, bu maddeler balığın muh-
tel i f yerlerinde bilhassa yağlı kısımların-
da depolanırlar. Böylece balık etinin lez-
zetsizliğine sebep olunur. Arasıra bu mad-
deler tabiî sulardanda meydana gelebilir-
Meselâ, yosunlar ve onlardan hasıl olan 
yağlar etin bu lezzetsizliğine sebep olabi-
lir. (CORNELIUS ve BANDT, 19|3'3; CORNE-
LIIUS, 1934; BANDT, 1935; CZENSNY, 1935). 
Dolayısiyle tabiî halde tadına tesir edebi-
lir. Beslenme maddesinin uygunsuz olma-
sı da balığın tatsız olmasına sebep olabi-
lir. Eğer Sazan balıkları yanlız darı ile bes-
lenirlerse, balıklar bir zaman sonra t ipik 
darı lezzetinde olurlar. Bununla beraber 
endüstriel kir lenmenin hasıl ett iği tesir 
daha büyük önem taşımaktadır. Bilinen 
gerçektir ki balığın tadına tesir eden su-
daki erimiş maddeler, balığa deri ve so-
lungaçları yoluyla girer. Yiyecekle mide 
yoluyla girmesi çok nadirdir. Yağ gibi ve 
yağda eriyen maddelerin bugün lezzetsiz 
nahoş maddeler olduğu bi l inmektedir. Yu-

karıda izah edilen bu nahoş maddeler ba-
lıkların bilhassa; Alabalık, Yılan balığı gi-
bi yağlı türlerinde tadının lezzetsiz olma-
sıyla izah edi lmişt i r . Bunlar çok kıymetli 
balık tür ler i olmaları sebebiyle balıkçılık 
endüstrisi için mühimdir. Fenoller ve kat-
ranlar balığın tadına tesir eden kir l i su-
lar içinde önemli rol oynarlar. Bu durum 
çok zaman şikâyetlere sebep oldukları için 
bunların üzerinde pekçok araştırma yapıl-
mış olup bunlar çok iyi bi l inmektedir. Tan-
kerlerin yakıt yağlan ve diğer yağları ta-
şımaları esnasında bunların bir kısmı su-
ya geçer. Bundan başka, dizel makinala-
rıyla teçhiz edilmiş gemilerin artıklarını 
veya yağların kalıntılarını daima su içer-
sine bıraktıklarını unutmamak icabeder. 

Balıkların tatlarına, tok kjömürü ne-
batları ve hava gazındaki fenollerin tesir-
lerinin müşahade ve tetkikler i için büyük 
sayıda çalışmalar hâlâ devam etmektedir 
(Liebmann. 1960) 

Albersmeyer ve Erichsen (1959) tara-
fından' yakın zamana kadar yapılan çalış-
malarında balıkların tatlarına şimdi farze-
dildiği gibi vücutlarına bir ikmiş olan saf 
fenoller sebep olmamaktadır. Fökat kir l i 
sular içindeki fenollerin ikinci derecede 
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maddeleri daha büyük rol oynamaktadır. 
Buna rağmen az miktarı balığın lezzetsiz 
olmasına kâfidir. Bandt'a göre (1958) aşa-
ğıdaki maddeler balığın (Sazanbalığı) lez-
zetine tesir etmektedir ler. 

p — Chinon'dan 0.5 nrvg/1 =p.p.m. 
p — Toluidin'den 20.0 
Pyridin'den 5.0 
Chinolin'den 0.5—0.1 
Naphthalin'den 1.0 

a—Naphthol 'den 0.5 
P> — Naphthol'den 1.0 
Y — NaphthylamiıVden 3.0 

Xylenole'den 1.5 
Brenzcatechin'de 2.5 
Resorcin'den 30.0 
Pyrogallol'den 20.0-30.0 
Phloroglucin'den 100.0 

Fenol'in Cholcrin bi leşikleri hoş ol-
mayan ağır bir lezzete sahip olduğundan 
özellikle fena bir tesir gösterir ler. Schulze 
(1961) tarafından gösteri ldiği gibi Fenol 
o—Chloride' in 0.0015 p.p.m. veya Fenol 
p—Chloride' in 0.06 p.p.m. sazan balığı lez-
zet'nin farklı olmasına kâfidir (Cyprinus 
carpio). Şayet Fenol o—Chloride uzunca 
bir zaman yılan balığı ve ist ir idye'ye temas 
ederse 0.001 p.p.m.lik Fenol o—Chlorid' in 
dahi böyle bir tesir i olacağı söylenmekte-
dir. Fenol lezzetinin kaybolmasına kadar 2 
veya 4 hafta hayvanlar tatlı suda muhafa 
za edi lmelidir. (Boetıus, 1954). Koku mac 
delerin'n nerede depolandıklarının bilin 
mesi önemli bir meseledir. Yılan balıklar 
(Anguil la anguilla) ve kedi balıkların (A 
meirus nebıılcsus) da vücudun yan çizg 
ve karın nahiyesinden özellikle fena ko 
kuyu emdiği gösteri lmektedir. En az tesi 
ett iği bölgeler kaudal kısım ile başın he 
men arka kısmıdır (Mann. 1953). Fenolle 
rin daha kuvvetli tesir i olduğu takdirde, 
fenollerin bariz kokuları balığın karın boş-
luğu açıldığında hissedilmektedir (Mann. 
1953). Mann. 1953 ve Schulze. 1961 kedi 
balığı ve sazanlar ile yaptıkları tecrübeler-
de balıkta nskadar fenol toplanabileceği 

göster i lmişt i r . Sazan balıkları 10 p.p.m. fe-
nol ile 5 gün suda muhafaza edildiği za-
man aşağıdaki şekilde bulundu (Schulze. 
1961). 

ADALELER 
BÖBREKLER 
KARACİĞER 
TESTİSLER 
BAĞIRSAK 
SOLUNGAÇLAR 

Kg'da 10mg fenol 
» 12mg » 
» 19mg » 

Kg'da 9mg fenol 
>» 7mg » 
» 17mg ıı 

Bu tablodan da görüleceği gibi umumi-
yetle fenollerin toplandığı yerler solungaç-
lar ve karaciğerdir. Solungaçlar da zehirin 
hücumuna ilk maruz kalacak kısımlardır. 
Zehir tesir ler inin diğer bir yolu kan da-
marları yoludur. H'stoloj ik incelemelerde 
görüldüğü gibi zehirlenme ilerledikçe ka-
raciğer şiddetl i tesir altında kalır. Zehirin 
bu organa zarar, kan damarlarının şiddet-
li dolmasıyla ve dolayısıyla dokulardaki 
şişl ik ler iyle göster i lmişt i r (Reichenback — 
Klınke. 1962) 

Muhtemeldir ki fenoller balığa yanlız 
deri ve solungaçlarla nakil olunmaz. Yi-
yecekle ve balıkarın vücudunda fenol bi-
r ikt iren diğer hayvanları yemek suretiyle 
geçerler. Fenol ihtiva eden sulardan alı-
nan Tubif icid' ler balıklara yediri ldiğinde a-
lınan sonuçlar bunu göstermektedir (Mann. 
1951). Tüketimde insan için zararlı olan lez-
zetsiz balıklar, tavuk çi f t l ik ler ine ve ala-
balık tarlalarına satılır. Yapılan araştırma-
ya göre, güya onlar fenollü balıklara bes-
lenmiş oldukları zaman alabalıklarda da 
farklı bir fenol lezzeti varmış. Şimdi bun-
dan başka derinin altına ve karnın yağlı 
kısımlarına bilhassa tesir etm'şt i r . Kara-
ciğerde de fenolün farklı lezzeti görül-
müştür. Beslenme değişt ir i ldiği zaman fe-
nol lezzeti kaybolmuştur. Tavuklar ve ör-
dekler fenollıı balıklarla beslendiği zaman 
onlarda da fena fenol tadı görülüyor. Böy-
lece beslenme yoluyla bu lezzet yumurta-
larda dahi görülür (Mann. 1960). 
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Liman sularında yapılan tetkikler le ra-
f ineri lerin artık suları, mineral yağları ve 
petrolün (Gaz yağı] balıkların lezzetine 
yaptığı tesir ler bi l inmiş oldu. (Liebmann. 
1960). Meselâ, yılan balıkları bir zaman 
için Hamburg limanında muhafaza edil-
seydi onlar hemen yağ lezzetinde olurlar-
dı ve yağlı durumun kaybolması için 2 
hafta temiz suda balıkların muhafaza edil-
mesi icabederdi (Schnakenbeck. 1940; 
Mann. 1953/2). Yağ endüstrisinde, artık su-
larda ve mineral yağlarında tadın lezzetsiz-
liğini organik asitler taşır (Bant. 1946.). 
Yağ muhtevasının 5-14 p.p.m.'i (yağ gaz 
haline 0-12 — 0.8 p.p.m.'de geçer.) 8 gün 

lerle balıklara temas ederler. Deterjanlar 
suya nüfuz etme kabil iyetiyle karakterize 
edil ir ler. O demektir ki madeni yağları ve 
yağları eri t ici durumda muhafaza ederler. 
Deterjanların balıklar üzerindeki etkisi ko-
nusundaki gözlem ve tecrübeler, bu mad-
delerin ,yağ ve fenollerin balık vücuduna 
taşınmasını kolaylaştırdığını göstermekte-
dir. Sağlıkla i lgi l i konularda çalışan bi l im 
adamları bu problemi daha başka bir ko-
nu içinde işaret etmişlerdir (Reploh. 1960). 

Sazan balıkları ile yapılan tecrübeler 
göstermişt i r ki balık içinde fenollerin top-
lanmış olması erimiş fenollere deterjan-
ların i lâvesiyle artmaktadır. 

AKVARYUMUN SUYU BALIKTA FENOL 

1 — 5 p.p.m.fenol 
2 — 5 p.p.m. fenol 
3 — 5 p.p.m. fenol 
4 — 5 p.p.m. fenol 

± 0.5 p.p.m. Dodecylbenzosulfonat 
± 1.0 p.p.m. Dodecylbenzosulfonat 
± 2.0 p.p.m. Dodecylbenzosulfonat 

3.5 mg/Kg 
6.0 
7.0 
6.5 

Balıklar 3 gün 16°C'lik 
(Mann. 

içinde yılan balıklarının lezzetsiz olması-
na yeterl idir. Petrolde, balıkların lezzeti-
nin fena olmasına sebep olur. Unutmama-
lı ki yağlı, kir lenmiş sularda yaşayan Tu-
bif icidlerle beslenen balıklara bu yağ lez-
zeti geçebil ir (Mann. 1951/2, 1953/1.). Bu 
durum yağı kir l i suların boşaltıldığı geniş 
limanlarda görülür. Fenoller ve yağlar di-
ğer kir let ici maddelerle olan münasebet-
leriyle zararlı tesir ler ini çoğaltırlar. Evvel-
ce fenollerde Chloride fenollerin önemi 
söyleni lmişt i . 

Son zamanlarda sentetikler geniş çap-
ta endüstri lere ve ailelere tamamiyle ya-
yılmıştır. Endüstr;el ve evsel artık madde-
ler sulara girerler, diğer kir let ici ırıadde-

suda bulunuyordu. 
1962.) 

Fena lezzet suda deterjanın mevcu-
diyetiyle artış göstermektedir. Rafineride 
yağ (6 p.p.m.) tarafından kir lenmiş sular-
da bir sazan balığı muhafaza edil irse 10 
gün sonra balıklar fazla yağ lezzetinde o-
lurlar. Aynı zamanda su deterjanları ihti-
va etmişse yağ lezzeti artmış olur (Mann. 
1S62.) Balıkları yağlardan veya fenol ler in 
bu nahoş kokularından arıtmak için yılan 
balığı gibi asgari 3 hafta temiz suda mu-
hafaza edilmeli. Yılan balıklarıyle yapılan 
tecrübeler göstermişt ir ki bu zaman için-
de ağırlıklarının asgari % 20 sini kaybe-
derler (Mann. 1960). Onun için temiz su-
da muhafaza edil ir lerken bu balıkları iyi-
ce temiz gıda ile beslemek gerekir. 
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ET ve BALIK KURUMU 

BALIKÇILIK MÜESSESESİ 

Yurt içi ve Yurt dışı Piyasalara 

• TAZE-DONMUŞ BALIK 

• BALIK YAĞI-BALIK UNU 

Perakende Sataş Mağazalarında 

• TAZE BALIK 

• TEMİZLENMİŞ PAKETLENMİŞ DONMUŞ BALIK 

• BALIK MAMULLERİ 

SATIŞLARI YAPMAKTADIR 

Soğuk Depolarımız Halkımızın 
Hizmetindedir 

Satış Mağazaları 

ANKARA : SIHHİYE — KAVAKLIDERE 

İSTANBUL : KADIKÖY — PANGALTI 
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a k D E N Î Z B A L I K Ç I L I K G E N E L K O N S E Y İ 
12 .Cl T O P L A N T İ S İ 

e) Kaynakların smenejmanı : 
27. Akdeniz ile Karaaeniz kaynaklarının işle-

t im durumu, mevcut ver i ler in tahl i l inden anlaşıla-
bileceği kadar, Kaynak Değerlendirme ve İşletme 
Çalışma Grubunun iki raporunda terkip ve te l i f 
edi lmişt i r . ABGK/X I /72 /6 işaretl i belgede Akdeniz 
batı havzasındaki stoklardan, ABGK/XI I /74 /5 işa-
retl i belgede ise bu denizin doğu havzasında bulu-
nan stoklardan bahsedi lmektedir. Mevcut veri ler 
nitel ik ve nicelik yönlerinden eksik olmalarına rağ-
men, tahl i l ler in hepsinden Avrupa kıyıları boyun-
ca demersal stokların açıkça fazla iş let i ld ik ler i 
sonucu çıkarılmaktadır. Bu durum birçok balıkçı-
lığın karşılaştığı artan ikt isadi güçlüklerde yansı-
maktadır. Keza, genel kural olarak, pelajik stok-
ların henüz aynı duruma gelmedikleri ve binaena-
leyh mezkûr stokların avın sürümünde güçlükler 
azaltı labildiği ölçüde, fazla av kapasite için bir 
seçenek olabi lecekleri kabul edi lmişt i r . 

28. Akdeniz Balıkçılık Genol Konseyi Onbirin-
ci genel kurul toplantısında Akdeniz havzasındaki 
demersal stokların durumu ile meşgul olmuştu. 
O tarihte, kaynakların korunmasını sağlamaya ve 
iş let imler inin rantabi l i tesini rasyonel leşt irmeye öz-
gü usulleri ve tedbir ler i bölgesel bir esas üzerin-
den tanımlanmak için, batı Akdeniz ülkeleri yüksek 
balıkçılık memurlarının bir toplantısının düzenlen-
mesini önermişt i . 

29. Bu isteme uygun olarak, Batı Akdeniz-
deki Balıkçılığın Amenejmanı toplantısı nisan 1973'-
de yapıldı. Bu toplantıda, 

— Amenejman tüzüklerin her zaman uygu-
lanmadığına ve bölgesel bir esas üzerin-
den hâlâ ahenkleşt i r i lmediğine; bu durumun 
yeni tedbir ler plânlamadan önce, bunların 
tatbikinin gerçek olanaklarının teminat al-
tında bulundurulmasının gerekmekte oldu-
ğunu gösterdiğine, 

— Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin On-
birinci toplantısında öneri lmiş (Toplantı ra-
Poru sahife 52, Karar XI I /72/2, ii paragrafı) 
olduğu gibi gözleri açık vaziyette 40 mil i 
metreden küçük olan trol ağlarının kulla-
nımının hemen yasaklanmasına ve iş let im 

Şadan BARLAS 

oranını stokların potansiyel ine ayarlamak 

amaciyle av eforunu sınırlayan tedbir ler in 

hemen alınmasına 

karar ver i ld i . — 
Keza toplantıda, sözü edilen tedbir ler in ahenk-

leş tmlmesine ve batı Akdeniz kaynaklarının tümü-
ne uygulanmasına veri len önem kabul edildi. 

30. Mezkûr toplantıda yapılan önerinin ışı-
ğında Sekretarya, ulusal yasalarda yer alan muhte-
lif düzenleme tedbir ler in in bir sinoptik tahl i l in i 
hazırladı (ABGK/EC/74/G işaretl i belge). 

31. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, Batı 
Akdeniz'deki Balıkçılığın Amenejmanı Toplantısın-
da ver i lmiş olan kararları onayladı. Özell ikle, «ge-
rekl i ve temenniye şayan addedeceği her tür l i i 
öneri projeler ini , Konsey yararına, hazırlamakla gö-
revli» bir Kaynak Amenejman Komitesinin Akde-
niz Balıkçılık Genel Konseyi çerçevesinde ihda-
sına dair öneriyi uygıın bııldu. Konsey, ayrıca, 
kaynakların ni tel ik ler indeki benzerlikler ve A!:clnn':-'-
irı muhtel i f kesimler indeki balıkçılık aras ında mev-
cut i l işki ler sebebiyle amenejman iht iyaçlarının 
bölgenin tümünde cari olduğu mütalaasında bu-
lundu. 

32. Sekretarya,- Kaynak Amenejman Komite-
sinin idarî ve malî icapları hakkında Balıkçılık Ge-
nel Konseyine beyanda bulundu. Bu beyandan anla-
şıldığına göre Komitenin çalışması için gerekli kre-
di ler, FAO'nıın kabul edilecek bütçesinin i lgi l i 
faslında hazır bulundurulacak. 

33. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi aşağı-
daki kararı aldı : 

X I I /74 /3 Sayılı Karar 

Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Onikinci Toplantısı, 
18-19 Nisan 1973 tarihler i arasında Roma'da 
düzenlenmiş olan Batı Akdeniz'deki Balıkçılı-
ğın Amenejmanı toplantısında yapılan öneriyi 
hesaba katarak, 

Sözü edilen toplantıda müzakere edilen so-
runların bütün Akdeniz ile bit iş ik sularda cari 
olduklarını gözönünde tutarak, 
Sekretaryanın işbu kararın idarî ve malî sonuç-
ları hakkında yaptığı beyanı kaydederek, 
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Akdeniz Balıkçılık Geneİ Konseyini kuran 1949 
Anlaşmasının III. maddesi ve İç Tüzüğün X-
maddesi gereğince Kaynak Amenejman Komi-
tesi adı altında ve statüleri şunlar olacak olan 
bir komitenin ihdasına karar verdi : 

KAYNAK AMENEJMAN KOMİTESİ 

Komitenin oluşumu : 
Komite, Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Üye-

si Devlerin hepsine açık tutulacaktır. 
Komitenin görevleri 
Komitenin görevleri şunlardır : 
a) Çeşitli matlup amenejman tedbirlerini ve 

bunlar'n önceden tahmin edilecek etki-
lerini incelemek. 

b) Üye Devletlerce münferiden alınan ted-
birleri ahenkleştirmek ihtiyacı, icabında, 
hesaba kaiılarak, Üye Devletlerce mez-
kûr amenejman tedbirlerinin uygulanması 
için en münasip tedbirleri önermek. 

c) Ulusal ve bölgesel düzeylerde amenej-
man tedbirlerinin uygulanmasını kontrol 
ötme olanağını verecek en etkin yöntem-
leri önermek. 

d) Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyince ve-
rilebilecek kaynakların amenejmanına 
ilişkin başka işleri yapmak. 

Raporlar : 
Komite, Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyine 

raporlar sunacak. 
34. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin öne-

rilerinin daha etkin surette uygulanması İçin ön-
görülmesi gerçekten gereken idarî veya hukuki 
tedbirleri bildirilen bir etüdün Sekretarya tara-
fından işbu toplantı için hazırlanmasının Balı Ak-
denizdeki Balıkçılığın Amenajmanı toplantısında 
önerilmiş olduğu Konseye haber verildi. «Balıkçı-
lığın amenejdanının halihazır Mekanizmasının Et-
kinliği» hakkındaki söz konusu Etiid, ABGK, 
XI1/74/10 işaretli belgede yer almıştır. Keza Akde-
nizdeki Biolojik Kaynakları ve Balıkçılığı Kir-
lenmeye karşı Koruma Konsültasyonunun 19-23 
şubat 1973 tarihleri arasında Roma'da yapmış oldu-
ğu toplantıda aşağıdaki metni kabul ettiği Akdeniz 
Balıkçılık Genel Konseyine haber verildi : 

«Konsültasyon, Akdenizdeki balık kaynakları, 
nın aşırı işletimi sonuçlarından duyduğu kay-

gıdan ötürü, mezkûr kaynakları mükemmel 
amenejmanı için, bir sözleme çerçevesinde, 
kurallar hazırlanması olanağını incelenmek 
amacıyla hükümetlerce, yetkili müesseselerin 
yardımiyle, her türlü girişimlerde bulunul-

ması arzusunu izhar eder.» 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, Akdeniz'-

deki biolojik kaynakların işletiminin rasyonel ve 
adil bir esas üzerinden yapılması için Üye Devlet-

ler arasında işbirliğini pekiştirmenin zaruri oldu-
ğunu kabul etti. Keza yalnız bir optimum randıman 
idame ettirmek için değil, fakat, aynı zamanda 
bazı hallerde, aşırı derecede işletilen stokların ye-
niden oluşması için daha sıkı uluslararası işbirliği 
ve kontrol şekillerine ihtiyaç olduğu zikredildi. 

35. Durum ivedilik arzettiğinden, Akdeniz Ba-
lıkçılık Genel Konseyi, kuruluşuna ait 1949 An-
laşması ile kendi iç tüzüğünün XV-1, XIV - 4 mad-
deleri gereğince, başlangıçta ve hiç olmazsa ge-
çici olarak, emrindeki usul araçlarının hepsinden 
tamamiyle yararlanmanın uygun olacağı fikrinde-
dir. Binaenaleyh Konsey, Üye Devletler tarafından 
doğrudan doğruya şu usule göre uygulanabilecek 
tarzda kaleme alınacak olan öneriler şeklinde 
muhafaza tedbirleri beyan edebilecek : FAO' Genel 
Müdürü önerileri, Üye Devletlere intikal et-
tirecek, onlardan, kendisine, belli bir süre içersin-
de, almış oldukları veya uygulanmak üzere almak 
niyetinde oldukları tedbirler hakkında Akdeniz 
Balıkçılık Genel Konseyine rapor verecek. Bu hu-
susta Konsey, İtalya'nın Batı Akdeniz'deki Balık-
çılığın Amenejmanı Toplantısında yapmış olduğu 
itirazları geriye almış olduğunu büyük bir memnu-
niyetle kaydetti. 

36. Bununla beraber, Konsey, aynı zamanda, ku-
ruluşuna ait 19499 Anlaşmasının hükümlerini gecik-
meden tekrar gözden geçirmenin FAO çerçevesi 
dışındaki balıkçılığı düzenleme kurumlarınca ikti-
sap edilen tecrübenin ışığında açık denizler dahil, 
muhafaza tedbirlerinin kabulü uygulanması ile uy-
gulamanın kontrolü hususunda Akdeniz Balıkçılık 
Genel Konseyine daha etkin bir rol oynamasına ola-
nak verecek olan Anlaşmada söz konusu tadilleri 
önermenin gerektiğini kabul etti. Akdeniz Balıkçı-
lık Genel Konseyi bunun çapraşık ve ayrıntılı bir 
iş olacağını anlayarak Üye Devletlerden mezkûr so-
runla ilgili komite toplantılarındaki delegasyonları-
nın oluşumunun sorunun bütıin idarî, hukukî, teknik 
ve diğer veehlerinin etraflıca incelenmesine ola-
nak vermesini sağlamalarını ısrarla rica etti. 

37. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi aşağıdaki 
kararı aldı : 

XII/74/4 sayılı Karar, 

Akdeniz Balıkçılık Genci Konseyi Onikinci Toplantısı, 
Batı Akdeniz'deki Balıkçılığın Amenejmanı 
Toplantısında (1G-19 nisan 1973 Roma) ya-
pılan önerileri vo Sekreteıynca ABGK/XII/ 
74/10 işaretli belgede sunulmuş olan balık-
çılığın amenejmanının halihazır makanizma-
sını etkinliği hakkındaki etüdü hesaba kata-
rak, 
Akdeniz'deki biolojik kaynakları ve balıkçı-
lığı kirlenmeye karşı koruma Konsültasyo-
nunun mezkûr kaynakların mükemmel ame-



nejmanı ¡çin bir sözleşme çerçevesinde ku-
rallar hazırlanması hususunda izhar et t iğ i 
arzuyu kaydederek, 
Akdeniz Balıkçılık Konseyinin, başlangıçta, ve 
hiç olmazsa geçici olarak, Üye Devlet lerce 
doğrudan doğruya şu usule göre uygulana-
bilecek tarzda kaleme alınacak olan öneri ler 
sekl inde muhafaza te r l e r l e r i bevan etme-
nin gerekt iğini kabul e d e r : FAO Genel Mü-
dürü öneri ler i Üye Devlet lere intikal etti-
recek ve onlardan, kendisine, bell i bir süre 
içersinde, almış oldukları veya uygulanmak 
üzere almak niyetinde oldukları tedbir ler 
hakkında rapor vermeler in i rica edecek; Ge-
nel Müdür, bilahara, Üye Devlet ler in vere-
cekleri cevaplar hakkında Akdeniz Balıkçı-
lık Genel Konseyine rapor verecek, 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin kurulu-
şuna ait 1949 Anlaşmasının gecikmeden 
tekrar gözden geçir i lmesinin ve balıkçılığı 
düzenlemekle görevlendir i len başka kuru-
luşlarca ikt isap edilen tecrübenin ışığında, 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin kendi-
sine teret tüp edebi lecek yeni görevler i daha 
iyi yapmasına, ve özell ikle, açık deniz dahil, 
muhafaza tedbir ler in in kabulü uygulanması ile 
uygulamanın kontrolü hususunda daha etkin 
bir rol oynamasına olanak verecek olan 
Anlaşmada söz konusu tadi l ler i önermenin 

gerekt iği f ikr indedir . 
Üye Devlet lerden sözü edilen sorunla i lgi l i 
Komite toplantı larındaki delegasyonlarının 
oluşumunun sorunun bütün teknik idarî hu-
kukî ve diğer veçheler inin etraflıca incelen-
mesine olanak vermesini sağlamalarını ıs-

rarla rica eder. 

d) Akdeniz'deki balık kaynaklarının rasyonel 
işletiminin yarattığı İktisadî sorunlar 

38. Gündemin bu maddesini sunarken, Akde-
niz'deki Balık Kaynaklarının Rasyonel İş let iminin 
Yarattığı iktisadî Sorunlar Sempozyum'u (Varna, 
7 - 9 mart 1974) Başkanı A. Demetrepoulos önü-
müzdeki 10 ilâ 15 yıl içinde Akdeniz balıkçılığının 
gelişmesinde ortaya çıkacak olan başka sorunla-
n gözden geçirdi . Bu soruların hepsi, bölgede 
çoğalmaya devam e d e ^ k baltk'a alt olmak üzere 
İhtiyaç duyulacak esa i mesele ile esasından İlgi-
li bulunuyorlar, fakat çoğal stoklardan tedarik edi-
en balık artış olanakları g i t t ikçe daha fazla prob-
! < ; m t®?1'11 edeceklerdir. Bir çok ülkelerde, özelllk-
e güney Ve doğu Akdeniz'de, balık av eforunda 

büyük bir aıtışla i fadesini bulacak olan balıkçılık 
endüstr i ler inin gel iş t i r i lmesi için İstekl i planlar bu-
luncugu hususuna referans yapı lmıştır . Mamaf ih 

1IZ i l e Karadeniz'deki kaynakların rasyonel 

kullanımı sağlandığı takdirde başka alanlarda ter-
leme lüzumlu bir hal alacaktır. Sempozyum tedbir-
ler alınması münasip olacağı üç ana ola" , â y , n 

t i : yetiştirme, amenejman ve pazarlama. Bu alan-
larda diğerlerinde olduğu gibi, Üye Devletler ara-
sında büyük bir İşbirl iği ve dalıa iyi bir koordinas-
yon öneri ldi . Müzakerede, keza, İktisat ve pazar-
lama alanlarındaki faal iyet ler in s ü r d ü r ü l m e s i tel-
kin edi ldi ve Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi 
Sekretaryadan yukarıda zikredilen üç alana ilâve-
ten Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri için özel bir 
önem arz eden av ürünlerinin üret imi tüket imi ve 
pazarlanması perspekt i f le r i üzerinde incelemeler 
yapmasını isteyen bir önermeyi onayladı. 

39. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, balık-
çılık hizmetler inde özell ikle yönet ic i ler, iktisatçı-
lar, araştırıcılar ve teknologlar olmak üzere orta ve 
yüksek düzeydeki personelin yet iş t i r i lmesi İçin 
bir bölgesel proje hazırlanmasını öneren bir karar 
üzerinde durdu. Bu karar Sempozyum tarafından 
kabul edi lmişt i . Karar geniş çapta desteklendi. 
Birkaç delege bu tür personel yet iş t i rme ihtiya-
cının ülkelerinde şimdiye dek duyulduğunu İfade 
ett i ler ve mezkûr yet iş t i rmenin akikültür, balık 
işlenmesi, istat ist ik ler, v.s. dahil, çok çeşit l i konu-
ları zikredildi. Bununla beraber toplantıya katılan 
bazı delegasyonlar, başlangıçta yüksek personel 
yet iş t i r i ld iğ in i z ikret t i ler , fakat tecrübe orta dü-
zeydeki personeli yet iş t i rmenin belki daha iyi ola-
cağını bilâhare göstermişt i . 

40. Bu tür bir karşılıklı yardım projesinin uy-
gulanmasını hangi makanizmanın müsaade ede-
ceğini bi lmek sorunu ortaya çıktı ve her şeyden 
önce, bölgede yet iş t i rme alanında şimdiye dek 
mevcut vasıtaların gözden geçir i lmesinin, bilâhara 
bölgesel enst i tülere dönüştürülebi lecek olan ulu-
sal merkezler in bir değerlendirmesinin yapılma-
sının lâzım geldiğine işaret edildi. Ayrıca yet iş t i rme 
programlarının esnek olması tâzımgeldlğl kabul 
edildi. Uygun düştüğü hallerde, ulusal ve bölgesel 
bir esas üzerinden yüksek düzeyde ve kısa süreli 
entansif özel kurslar düzenlenerek uzmanlar yetiş-
t i r i leb i l i r . Bu kurslar burslar ver i lmek suret i le ta-
mamlanacaktır. Sempzyum'da yapılan önermenin 
müzakeresinden sonra aşağıdaki karar kabul edil-
di : 

— Orta ve yüksek personel olanaklarının 
ulusal düzeyde ıslahının Akdeniz ve Kara-
deniz'de balıkçılığın rasyonel gel işmesinde 
önemli bir etken olduğunu gözönünde 
tutarak, 
Ayrıca yet iş t i rme ihtiyaçlarının, sevk ve 
yönet im dahil, özel balıkçılık faal iyet ler i -
nin hepsini kapsadığını gözönünde buîun-
durarak, 
Bölgedeki bir çok ülkelerin, teker teker 
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alındıklarında, balıkçılık alanındaki yetiş-
t irmenin bütün veçheleriyle aynı zamanda 
meşgul olmak vasıtalarına malik olmadık-
larını ve bölgesel veya alt bölgesel bir 
esas üzerinde programlı yetiştirmenin, fay-
dasız tekerrür risklerini önleyerek, daha 
rasyonel ve etkin olacağını kaydederek, 

Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin, 

— Ulusal veya bölgesel bir esas üzerinden 
düzenlenmiş ve özel kurslarla tamamlana-
rak bölgesel ve alt böglesel bir (mevcut 

bulunan kolaylıklardan en iyi şekilde fay-
dalanarak) yetişt irme merkezleri ağının ku-
rulması olanaklarını değerlendirmesini ve 
incelemesini; keza balıkçılığın çeşitli alan-
larındaki orta ve yüksek düzeydeki perso-
nelin yetişt ir i lmesi için ortak bir burs fonu 
ihdas etmek olanağını incelemesini, 

— Üye Devletleri mezkûr bölgesel yetiştir-
me projelerine katılmaları ve aktif olarak 
vardım etmeleri, özellikle iktisat istatistik 
ile veri leri işleme alanlarındaki personel 
için yenileme kursları geliştirmeleri husu-
sunda teşvik etmesini, 

— Entansiv yetişt irme projelerine bölgesel 
ölçüde gelişme olanağını vermek için, Bir-
leşmiş Mil letler Kalkınma Programı ile Bir-
leşmiş Mil let ler Çevre Programı dahil, tek 
yönlü veya cok yönlü yardım müessesele-
rinin aracılığıyla finansman kaynakları ve 
başka yardım şekilleri araştırmasını, 

önerir. 
41. Bilâhara Akdeniz Balıkçılık Genel Konsevi, 

kendisinden Akdeniz balıkçılığında rasyonel bir 
ameneimen rejiminin hazırlanmasını güden girişim-
lerini sürdürmesini isteyen Sempozvum'un bir baş-
ka kararını inceledi. Bu istemi kabul etti ve top-

lantıda bilâhara cereyan eden müzakereler sonucu 
aşağıdaki kararı aldı : 

XII /74/6 sayılı Karar 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konsevi Onikinci Toplantısı, 

— Av eforunu aşırı derecede isletilen bazı 
bölgelerde sınırlandırma zaruretini, 

— mevcut düzenleme tedbirlerinin ııvnulama-
sının ıslahını ve pekiştirmenin faydasını, 

•— Akdeniz havzası ölçüsünde gözlere ait tü-
zükler ve lüzum görüldüğü takdirde stok-
ların işletim durumuna ve bazı alt bölge-
ler için özel tüzükler uygulama ihtiyacını, 

— bu husustaki tüzüklerin ahenkleştiri lmesi 
ve ağ gözlerinin ölçülmesi ile gereçlerin 
muayenesi için uygun yöntemlerin tanım-
lanması ihtiyacını, 

— ayrıca uluslararası sularda balıkçılık yap-

mak için eş bir tüzüğün kabul edilmesinin 
yararlılığını 

kabul ederek, 

— bu tür tedbirlerin uygulanmasından doğa-
cak pratik zorlukların, dünyanın başka böl-
gelerinde bu alanda kazanılmış tecrübelere 
dayanılarak daha kolaylıkla bertaraf edile-
bileceklerini bilerek, 

— Sekretaıyadan, ağ gözlerini ölçme yön-
teminin tanımlanması dahil, Akdenizde ağ 
göz büyüklüğüne ilişkin yasaların hazırlan-
masına esas teşkil edebilecek izahlı bir 
proje hazırlamasını rica eder, 

— Kaynak Amenejman Komitesinden, Sekre-
tarya tarafından hazırlanacak projeyi ince-
lemesini ve Üye Devletler tarafından doğ-
rudan doğruya uygulanabilecek öneri şek-
linde kabul etmesini rica eder, 

— FAO Genel Müdüründen, mezkûr öneriyi 
Üye Devletlere intikal ett irmesini ve on-
lardan, kendisine, tâyin edeceğj bir süre 
içersinde, öneriyi uygulamak için almış ol-
dukları ve almayı tasarladıkları tedbirleri 
bildirmelerini rica eder, 

— Ayrıca Genel Müdürden, alınacak cevaplar 
hakkında Akdeniz Balıkçılık Genel Konse-
yine rapor vermesini rica eder. 

III. ŞOR SULARDA AKİKULTÜR VE BALIKÇILIK 

42. F. Lumare, Ortak Akikültür Araştırma Prog-
ramına katılmış olan araştırıcıların toplantısına 
ilişkin raporu, Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi 
Şor Sularda Akikültür ve Balıkçılık Çalışma Gru-
bunun 8 - 1 0 mayıs 1973 tarihleri arasında İtalya'nın 
Lesina kentinde yapmış olduğu beşinci toplantı-
sına sundu. 

43. Rapor (ABGK/XX/74/11) kabul edildi. 
44. Birçok delegasyonlar, Lesina toplantısını 

müteakip ülkelerinde akikültür alanında yapılmış 
olan araştırmalarda kaydedilen gelişmeler hakkında 
bilgi verdiler. Bu münasebetle Tunus, Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı/FAO projesinin yardımıy-
le. Tunus gölünde ve bazı doğal gölcüklerde kefal 
kültürü üzerindeki araştırmaları sürdürmektedir; 
bu çalışma balık yavrularının beslenmesi üzerin-
deki araştırmaları kapsamaktadır; keza sazan kültü-
rüne de gir işi lmişt ir. Fransa'da sürdürülen çalış-
malar istiridye kültürünü, alabalığın deniz çevresi-
ne alıştırılmasını, yetişt ir i lmesini ve karides ye-
t işt ir ic i l iğini kansamaktadır; derin sularda yavru 
yassı istiridye (Ö'strea edulis) toplama denemeleri 
memnun edici surette tamamlanmış ve bu tekni-
ğin 1974'den itibaren t icari ölçüde kullanılması ka-
rarına yol açmıştır; bazı kıyı lagunalarda alabalı-
ğını alıştırma ve tecrübî mahiyette yetişt irme şim-
di endüstriyel bir esasa sokulmuştur; karides kül-
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tü lü üzerindeki tecrübî çalışmalar bir tlareceye 
kadar yavaşlamıştır; bununla beraber bir şirket, At-
lantik sahilindeki suni yuvalardan gelen larvalar 
kullanarak, 1973'de dikkat olunacak bir Ponaeus 
kerathurus üretimi elde etmişt ir ; krüstaselorln kül-
türünün sorunları olduğu görülmektedir: yılan ba-
lığının ekstansiv kültürü hakkındaki çalışmalar ve 
yüksek t icari değeri haiz cinslerin beslenmesi ile 
büyümesi üzerindeki temel araştırmalar sürdürül-
mektedir. İspanya'da kefal ve çipura balıklarının 
beslenmesi üzerindeki çalışmalar sürdürülmekte-
dir; laboratuvara yakın kıyı sularının kirlenmesi 
nedeniyle Penaeus keratherus cinsinin yumurtala-
rının elde edilmesi güç olmakla beraber bu cins ile 
Palaemon serratus'un kültüründe olumsu sonuçlar 
elde edilmiştir; sözü edilen krustaselerln beslen-
mesi üzerindeki tecrübeler sürdürülmektedir. Yu-
goslavya'da istir idye ve midye larvalarının yapış-
ması, ketallerin doğal ortamda büvümesi ve akvar-
yumda cioura ile yılan balığı kültürü üzerinde araş-
tırmalar yapılmaktadır; tilania halıaının iılkeve so-
kulması öngörülmüştür. Mısır'da dil balığının alış-
tırılması için bazı şor sulu lagıınalarda yapılan ça-
lışmalardan ivi sonuçlar elde edilmiştir: keza ka-
rides ve sazan yetişt ir ici l iği üzerinde çalışılmakta-
dır. İsrail'de araştırmalar yetişt irme havuzlarının 
viiksek stoklama yoğunluğu üzerinde temerküz et-
t i r i lmişt ir . 

45. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, Şor Su-
larda Akikültür ve Balıkçılık Çalışma Grubunu kal-
dırmaya karar verdi. Grııo. gerçekten, kendisine 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Onuncu top-
lantısında (1969) ver i lmiş olan görevleri, özellikle 
akikültür alanında Konsevin programlarını uygula-
yacak olan bir ortak Akikültür Araştırma Programını 
aeliştirmek görevini realize etmiştir. Tamamiyle 
ihtiyarî bir esas üzerinden tanzim olunan ve sek-
reterl iğini FAO'nun yaptığı bu proarama halen tak-
riben otuz müessese katılmıştır. Bununla beraber 
arzuya şayan bir etkinlik düzeyine erişmesi için 
Programın, kendisine bazı projelerini daha kolayca 
uygulamasına ve koordine etmesine müsaade ede-
cek asgarî bir desteğe malik olması lâzımgelmek-
tedir. Sekretarya, hem tek yönlü ve hem de çok 
yönlü böyle bir finansman olanaklarını, özellikle 
Uluslararası Tarım Araştırma Grubu Teknik Danış-
ma Komitesinin akikültür alanında araştırma Icin 
yardım fonunun verebileceği olanağı araştırmakla 
görevlendiri lmiştir. 

46. Sekretarya, Akdeniz bölgesinde akikül-
türe elverişli yerler hakkındaki anketten bugüne 
dek elde edilen sonuçlardan toplantıya haber ver-
di. Söz konusu anket, Akdeniz Balıkçılık Genel 
Konseyinin Şor Sularda Akikültür Sempozyum'unda 
[Atına 1972) önerilmişti. Ankete verilen cevaplar 
kısmî olmakla beraber çok büyük şor su yüzeyle-

rinin akikültür için kullanılabileceklerini göster-
mektedir. Bu hususta termik santralların boşalttık-
ları sıcak suların akikültür için önemli olabilecekleri 
kaydedildi. Akikültüre elverişli yerlerin etüdünün 
sentezi hazırlanırken bu husus hesaba alınmalıdır. 

47. Toplantı sırasında şor sularda akikültür 
sorunları ¡le ilgilenen iştirakçiler için özel bir top-
lantı düzenlendi. Kıbrıs, Mısır, İspanya, Fransa, 
İtalya, Tunus ve Türkiye'de geliştir i lmekte olan 
akikültür programları hakkında bilgi verildi. Sözü 
edilen bilgiler, bazı hallerde, genel kurul toplantı-
sında verilen bilgileri tamamlayıcı mahiyettedir. 
Bu bilgiler Sempozyum'un önermiş olduğu bir çok 
eylemlerin kısmen gerçekleşme yolunda olduğunu 
teyit ett i ler. Mezkûr bilgiler akikültürün plânlastı-
rılmasına, balık krustase ve yumuşakça hastalık-
larına, kompoze yiyeceklere müteall iktir ler. Bu son 
konuya gelince, yapma beslenmenin küitüve edilen 
cinslerin organoleptik niteliklerini değiştirebilece-
ğine işaret edildi. Binaenaleyh yiyecekler, balığın 
lezzetine hâlel getirmiyecek tarzda imal edilmeli. 

48. Toplantıda, Şor Sularda Akikültür ve Ba-
lıkçılık Çalışına Grubunun beşinci toplantısında Ak-
deniz için özel bir önem arz eden balıklarla (Dicen-
trarchus labrax, Sparus auratus ve Mugil spp.) pe-
neid karideslerin yetişt ir i lmesi ve kontrol altında 
yumurtlamaları konusunda toplantı düzenlenmesine 
dair alınan karar kaydedildi. 

49. Toplantıda, Ortak Akikültür Araştırma 
Programının Akdeniz bölgesinde akikültür alanın-
daki araştırmaları koordineli gelişmesini nasıl sağ-
layabileceğine işaret edildi. Toplantıda mezkûr 
Programa katılanların toplantılarının, masraflar Üye 
Devletlere ait olmak üzere, düzenli tarzda ve ola-
nak nisbetinde her yıl devam etmesi arzusu izhar 
edildi. Sekretarya, gelecek toplantının hazırlığını 
incelemekle görevlendirildi. 

50. Özel toplantıya katılanlar, Uluslararası Mal-
ta Oseanografi Enstitüsü Direktörünün hazırlamış 
olduğu ve muhtemel görüşler için toplantıya sunul-
muş «Akdeniz Canlı Kaynakların Geliştiri lmeği için 
çok yönlü disiplinli Proje» başlıklı rapordan h ' l ı | 
edindiler. Bu proje, Akdeniz'deki biolojik kaynakla-
rın ıslahı için uluslararası bir laboratuvarın kurul-
masına müteall iktir. Laboratuvarın görevlerinden 
bir tanesi genç balıkların ölümlerinin çok yüksek 
olduğu yaşın ötesinde yetişt ir i lmelerine ve açık de-
niz veya azçok kapalı bölgelere boşaltılmalarına 
ait etüdü geliştirmek olacaktır. Toplantıya katılan 
delegasyonlardan birkaçı dünyanın başka yerlerin-
de sınılarını ve zorluklarını göstermiş olan bu tür 
bir tekniğjn Akdeniz'de yakında uygulanmasına İti-
razlarda bulundular. Bununla beraber, bu temel 
ekolojik araştırmaların okyanuslardan çok yönlü ya-
rarlanma çerçevesi içinde uzun vadeli bir önem arz 
edebileceklerini ve mezkûr projenin Ortak Akikültür 
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Araştırma Programının faaliyetlerine yardımcı ola-
bileceği ölçüde kaydedeceği gelişmeden bilgi edi-
nilmesinin yararlı olduğuna inandılar. 

51. Genel kurul toplantısı, şor sularda akikül-
tür özel toplantısının kararlarını onayladı. 

IV. DENİZ KİRLENMESİ VE CANLI KAYNAKLARLA 
BALIKÇILIK ÜZERİNDE ETKİLERİ 

(a) Biolojik kaynaklarla balıkçılığı Akdeniz'-
deki kirlenmeye karşı Horuma Konsül-

tasyonu 
52. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin FAO 

Genel Müdüründen Akdenize biolojik kaynaklarını 
etkileyebilecek kirletici lerin boşaltılmasının kon-
trolü hakkında bir Sözleşmenin ihzarını müzakere 
edecek konsey üyesi hükümetlerin bir toplantısı-
nın yapılması amacıvle mezkûr hükümetlerin fikri-
nin alınmasını istediği XI /72/1 sayılı Karar sonucu 
olarak Sskretaryaca alınmış olan tedbirlerden Ak-
deniz Balıkçılık Genel Konseyi haberdar edildi. 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konsevi, Genel Müdürün 
anketine cevap vermiş olan hükümetlerin hemen 
hemen hensinin ,teklif edilen toolantı lehinde ol-
duklarını ve bir Bioloiik Kavnaklarla Balıkçılını Ak-
denizdeki Kirlenmeye Karşı Koruma Konsültasyo-
nunun 19-23 şubat 1974 tarihleri arasında Roma'-
daki merkezinde yapılmış olduğunu memnuniyetle 
kaydetti. Keza Akdeniz'deki kirlenmenin kontrolü-
ne ilişkin bir veya birkaç sözleşmenin gelecekte 
tasarlanması için nazarı dikkate alınabilecek olan 
bir dizi rehberlik esaslarının incelenmesine baş-
landığını bildirdi. Konsültasyon'un çalışmalarını 
Roına'da 27 mayıstan 1 haziran 1974'e kadar 
sürdüreceğini öğrenmekle memnun oldu. Bu hu-
susta FAO Genel Müdüründen Konsültasyonun ilk 
toplantısında hazır bulunmamış olan Akdeniz hü-
kümetlerine, sonraki toplantılarda temsil edilmeleri 
için çağrıda bulunmasını rica etti. 

53. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, Akde-
niz'in yarı kapalı niteliğinin özel sorunlar çıkardı-
ğına ve bioloiik kaynaklarla balıkçılığı bütün kir-
lenme kaynaklarından korumak için uluslararası 
alanlarda tedbirler almanın ivediliğine dair görüşü-
nü tekrarladı. Daha hususi olarak, cıemilerin sebe-
biyet verdikleri kirlenmeyi önlemek ve azaltmak 
gavesile özel tedbirler almanın elzem olduğu inan-
cını anıkladı. Bu hususta Gemilerden Gelen Kirlen-
meyi Önlenme için 1973 Uluslararası Sözleşmenin 
bazı veçhelerini pekiştirmenin gerekli olduğuna 
işaret etti. 

54. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, Akde-
niz'de deniz çevresinin korunması için FAO ömü-
tünün gösterdiği çabaları Birleşmiş Mil let lerin bü-
tün kalifiye mütheassıs müesseselerinin ve ulus-
lararası yetkil i kurumların özellikle Birleşmiş Mil-
letler Çevre Programının desteklemeleri hususun-

da Konsültasyonun izhar ettiği arzuyu onayladı. 
55. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, Kon-

sültasyon çalışmalarını sürdürürken ve teklif edi-
len tedbirler hususunda bir mutabakata varılması-
na intizaren, deniz ortamının bütünlüğünün ve özel-
likle Akdeniz'de biolojik kaynaklarla balıkçılıktan 
fayadlanmayı veya aınenejınanı ciddi surette teh-
likeye düşüren kirlenmenin sebebiyet vereceği va-
him olaylardan veya müterakim etkilerden ileri ge-
len acil hallerde bölgesel işbirliğini ve karşılıklı 
yardımı kolaylaştırmak için gerekli tedbirlerin ge-
cikmeden alınmasının gereklil iği üzerinde durdu. 

56. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi günde-
min bu maddesi üzerinde yaplığı müzakereler so-
nunda aşağıdaki kararı aldı : 

X11 /T4/7 Sayılı Karar 

Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Onikinci Toplantısı, 
XI /72/1 sayılı Karar sonucu FAO Genel Mü-
dürü tarafından alınan tedbirleri şükranla 
kaydederek, 
19 ilâ 23 şubat tarihleri arasında Roma'da 
düzenlenmiş olduğu toplantısında Biolojik 
Kaynaklarla Balıkçılığı Akıde^niz'deki Kirlen-
meye karşı Koruma Konsültasyonu'nun elde 
etmiş olduğu sonuçları memnuniyetle kar-
şılayarak, 

Konsültasyon'un ilk toplantısına katılmamış 
olan bütün Üye Devletlerden 27 mayıs - 1 
haziran 1974 tarihleri - arasında Roma'da ya-
pılacak olan yeni toplantıda hazır bulunma-
larını talep eder, 
Konsültasyon'dan biolojik kaynaklarla balık-
çılığı Akdeniz'deki kirlenmeye karşı koru-
mak için bir veya birkaç sözleşmeye esas 
teşkil edebilecek olan rehberlik esaslarının 
formülasyonunun bit ir i lmesini ısrarla rica 
eder, 
Biolojik kaynaklarla balıkçılık hususunda Ak-
deniz'deki deniz çevresinin korunması için 
FAO örgütünün gösterdiği çabaları Birleşmiş 
Mil let lerin bütün kalifiye mütehassıs mües-
seselerinin ve uluslararası yetkil i kurumla-
rın özellikle Birleşmiş Mil letler Çevre Prog-
ramının desteklemeleri lâzımgeldiği arzusunu 
izhar eder. 
Akdeniz'e sahildar ülkelere, yalnız Gemiler-
den gelen Kirlenmeyi Önlemek için 1973 
Uluslararası Sözleşmeye katılmalarını değil, 
fakat, aynı zamanda, Sözleşmenin III, IV ve 
V sayılı ihtiyarî eklerini bağlayıcı olarak ka-
bul etmelerini önerir, 
Bu ülkelerden, dökme halinde taşınan zarar-
lı sıvı maddelerle i lgi l i olarak, mezkûr Söz-
leşmenin hükümleri gereğince, Akdeniz'in 

24 



Özel Bölge ilân edilmesi için çabalarını bir-
leştirmelerini ısrsrla rica eder. 

(b) Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin 
deniz kirlenmesi alanındaki diğer faali-

yetleri 

57. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, kendi 
Canlı Kaynakların Korunmasile il işkili Deniz 
Kirlenmesi Çalışına Grubunun 14-18 ocak 1974 ta-
rihleri arasında Roma'da yapmış olduğu ilk toplan-
tıya ait raporu gözden geçirdi ve kabul etti. Gru-
bun bölgede numune ve tahli l alanlarında göster-
diği faaliyetler hakkında mevcut bilgilerin bir ilk 
değerlendirmesini hazırlamış olduğunu kaydetti. 
Bu, ilgil i müesseseler arasında plânlı bir işbirliği-
nin temelidir. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, 
keza, Çalışma Grubunun Akdeniz'de ulusal ve böl-
gesel devamlı gözetme programlarını etüd etmeye 
başladığını, müstakbel araştırmalar için genel ça-
lışma planını ve ihtiyaçları kısaltılmış olarak tarif 
ettiğini kaydetti. Bu, balıkçılığın ve akikültürün ko-
runması için gerekli veri leri sağlaması lâzımgelen 
Akdeniz'de devamlı gözetme için genel bir progra-
mın tedrici surette uygulanmasını kapsamaktadır. 
Bu münasebetle Çalışma Grubu, FAO Balıkçılık 
Veriler Merkezini, Akdeniz biotoplarındaki kirleti-
cilerin düzeylerine ait veri lerin stoklanması derlen-
mesi ve mübadelesi için bölgesel merkez olarak 
kullanmayı önerdi. Kirletici lerin ırmaklardan Ak-
deniz'e dökülmelerine ait bazı ön malûmat tel i f 
edilmiş ve bilâhara tamamlanacaktır. 

58. Delegeler, hususile kıyı sularda artan kir-
lenmeden ve bunun balıkçılık kaynaklariyle ürün-
leri üzerindeki etkilerinden duydukları endişeyi tek-
rar ifade ett i ler. Buna binaen Biolojik Kaynaklarla 
Balıkçılığı Akdeniz'deki Kirlenmeye Karşı Koruma 
Konsültasyonumun 19 - 23 şubat 1974 tarihleri 
arasında toplanmış olduğunu memnuniyetle kaydet-
t i ler. Bu konsültasyonun sonucu olarak yararlı ko-
ruma ve amenejman tedbirlerine bilimsel bir te-
mel teşkil etmek için, genişleti lmiş koordine araş-
tırına programları ortaya koymak ve veriler top-
lamak gerekli olacaktır. 

59. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, bio-
loiik kaynaklarla balıkçılığı -diner etkenler arasında-
ortamın bozulmasından ve kirlenmeden korumak 
için FAO'nun merkeziyetçi rolünün farkında olarak, 
bnlnede araştırma pronramlarının oelistiri lmesine 
ve koordinasyonuna yardım etmenin gerektiğini ka-
bul etti. Sözü edilen programlar kirlenmenin bio-
toplar üzerindeki etkilerini değerlendirmeye ve su-
da yaşayan organizmalarla topluluklardaki kirletici-
leri devamlı bir gözetmeye tabi tutan bir yöntemin 
bil imsel esaslarını temin etmeye müsaade etmeli-
dirler. 

60. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, başlan-

gıçta biotoplarda, suda ve sedimentlerda az sayı-
da, fakat dünya ölçüsünde çok manalı kir letici leri 
kapsayan Akdeniz için devamlı genel bir gözetme 
programına duyulan ihtiyacı önemle ifade ett i . Bu 
programın Uluslararası Deniz İstikşaf Konseyinin 
himayesinde gerçekleştir i lmiş Kuzey Denizi etüdü-
nün hatlarına göre plânlaştırılmasını tekl i f etti. 
Program bölgedeki tecrübeyi, yöntemleri ve kolay-
lıkları esas almalıdır. Bu sonuncular lüzumu halin-
de pekiştir i lecektir. Ancak bu işbirliği sayesinde-
dir ki, keza Evrensel Devamlı Çevre Gözetme Yön-
temi çerçevesi içinde öngörülmüş Evrensel De-
vamlı Gözetme Programına iştiraki temin edecek 
olan, münasip bir bölgesel örtü meydana getirile-
bilecek. 

61. Deniz kirlenmesiyle meşgul olan kurum-
ların sayısındaki artış nedeniyle, Akdeniz Balıkçı-
lık Genel Konseyi kendi faaliyetlerinin Hükümetler 
arası Oseanografi Komisyonu ve Akdeniz İlmî Araş-
tırmalar Beynelmilel Komisyonunun faaliyetleri 
arasındaki koordinasyonu takdirle karşıladı. Bu iş-
birl iğinin sürdürülmesini, 1974 eylülünde Monako'-
da yapılacak olan Akdeniz deniz kirlenmesi hakkın-
da bir uluslararası etüd karşılaşmasının düzenlen-
mesi amaciyle, teşvik etti. 

62. Toplantıda deniz kirlenmesi eksperlerin-
den oluşmuş bir grup özel bir toplantı yaptı. Bu 
toplantıda Üye Devletlerdeki halihazır programlarla 
faaliyetler kısaca gözden geçirildi. Keza Akdeniz 
Balıkçılık Genel Konseyinin gelecekte kendi faali-
yetlerinde işbirl iği yapabileceği kirlenme alanında 
faaliyet gösteren müesseselerin bir l istesi ince-
lendi. 

63. Bu özel toplantıda yapılan önermeleri 
sonucu olarak Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, 
Canlı Kaynakların Korunmasiyle i l işkil i Deniz Kir-
lenmesi Çalışma Grubunun, aşağıdaki faaliyetlere 
öncelik veri lerek çalışmalarını sürdürmesi gerek-
tiğine karar verdi : 

i) kir let ici lerin suda yaşayan organizmalarla 
topluluklar üzerindeki etkileri hakkında 
bir ortak araştırma programının gerçekleş-
t ir i lmesine özgü ön tedbirlerin plânlaştı-
rılması ve geliştir i lmesi, 

ii) civaya öncelik verilerek, deniz organizma-
larının birkaç kirleticisi için devamlı bir 
pi lot gözetme projesinin tanımlanması ve 
uygulanması. 

64. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, Çalış-
ma Grubunun oluşumunun kendisine yeni veri len 
görevlere göre gözden geçirilmesinin gerektiği ve 
haberleşme yolu ile hazırlıklar yeter derecede iler-
lemiş olduğu takdirde, Grubun Akdeniz'de kirlen-
me konusunun tartışılacağı münasip bir bölgesel 
buluşmanın hazırlıklar! için 1974 yazında toplana-
bileceği f ikrindedir. 
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65. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, kendi 
Çalışma Grubunun raporuna ve toplantıda cereyan 
eden görüşmelere dayanan aşağıdaki kararları 
aldı : 

XI I /74/8 Sayılı Karar 
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Onikinci Toplantısı, 

Akdenizde balıkçılığın ve akikültürün önemi 
gözönünde bulundurularak, 
Kirlenmenin bölgedeki biolojik deniz kay-
nakları üzerindeki artan etkilerini kaygı 
ile kaydederek, 
Akdenizde Müşterek Etüd'ıin 'geliştiri lmesi 
ve Akdeniz'de genel bir devamlı gözetme 
programının esaslarının vaz'ını hedef alan 
Akdeniz'de kirlenme konusunda bir buluş-
manın düzenlenmesi maksadiyle Akdeniz 
Balıkçılık Genhl Konseyi, Müküınet/erarası 
Oseanografi Komisyonu ve Akdeniz ilmî Arsa-
tırmalar Beynelmilel Komisyonu arasındaki 
işbirl iğini takdir ederek, 
— Bununla beraber koordlne programların 

özellikle deniz organizmalarının kirleti-
cilerine ve kirlenmenin canlı kavnaklar 
üzerindeki etkilerine ait pronramların ne-
nel olarak bulunmamasını ve Üve Devlet-
ler arasında işbiri iği ile Akdeniz'de ae-
nel bir devamlı gözetme programının 
nerceklesmesini kolaylaştırmak gereğinin 
farkında olarak, 

— Kirletici lerin deniz tonlı ılııkları ve orga-
nizmaları üzerindeki etkileri hakkında bir 
işbirl iği nm-cıramının uygulanmasını. 

— ticarî cinslerde civanın d e v a m l ı olarak 
nezaretine öncelik verilerek, Akdeniz'de 
genel bir devamlı gözetme oronramınq 
vardım olarak, ornanizmaların senilnvs 
birkaç kir letici lerinin devamlı bölnesel ne-
zareti inin bir pi lot projenin düzenlen-
mesini, 

— Ic Sularda Balıkçılık için Avrııoa Istisari 
Konıi.svonıı ve Afrika Kı tası Ralıkrılık 
Komitesi ile isbirlif i i vanı|ara|< Akdeniz'e 
dökülen kir let ici lerin etüdünün' sürdürül-
mesini 

— vııkarıdaki nnrevlero özel h'r öneın ven. 
lerek Canlı Kasnakların Komnmşsı ile 
i l işkil i Deniz Kirlenmesi Çalısına Gru-
bunun faalivetler'ni sürdürmesini, 

— Ih/p Devletlerle ilrıili müesseselerin FAO 
Balıkçılık Veriler Merkezini Akdeniz böl-
nesel merkezi nibi kullanarak s u d a vnsa-
van oraanizmaların kir let ici leri hakkında-
ki veri leri çabucak mübadele etmelerini, 

önerir, 
Sekretarvadan. Birleşmiş Mil let ler Çevre 
Pragramının, Akdeniz Balıkçılık Genel Kon-

seyinin bu bölgesel faaliyetlerine bölgedeki 
gelişme halindeki ülkelerin ulusal program-
larına bu ülkelerin bu ortak faaliyetlere ta-
mamiyle katılmalarına müsaade edecek 
tarzda, getirebileceği yardımı araştırmasını 
talep eder. 

V. ONÜÇÜNCÜ TOPLANTI İLE İLİŞKİLİ SEMPOZYUM 

66. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi, «Balık-
çılık verileri : pratik ve bil imsel uygulamalar» te-
masının, onüçüncü toplantı ile i l işkil i olarak dü-
zenlenecek olan sempozyum için münasip bir ko-
nu teşkil edebileceğini bildiren ABGK/XII/74/14 
işaretli belgeyi inceledi. Bununla beraber mezkûr 
konunun Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin top-
lantılarında vn kendi vetki l i çalısına gruplarının 
toplantılarında daha etkin bir tarzda ele alınabile-
ceği düşünüldü. 

67. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi başka 
olanaklar inceledi. Tunus delegasyonu, işbu top 
lantıda söz konusu soruna gösterilen ilgiden dolavı 
mesleki yetişt irmenin öngörülebileceğini telkin 
etti: Sekretarya, son sempozyıım'da kısaca temas 
edilmiş fakat, önemleri nedeniyle, daha avrıntılı 
olarak müzakere edilmesi gereken gelişmenin mü 
esseselerle ilgil i problemlerine ve kaynakların ras-
yonel işletimlerinin problemlerine dikkati çekti. Bu 
genel başlığa bil imsel araştırmanın düzenlenmesi 
araştırmalardan elde edilen sonuçların balıkçılık 
sanayiine ve yönetimine ulaştırılması problemi, 
balıkçılar, araştırıcılar ile yönetici ler nibi balıkçılık 
sektöründeki çeşitl i unsurlar arasındaki ulaştırma 
sorunu dahil edilebilir. Keza hükümetler tarafından 
balıkçılık sanayiine yardımffı ne şekilde yapıldığı 
ve bunun etkinliği daha ayrıntılı olarak incelene-
bilir. 

68. Keza, son yıllarda içinde gelişmeler kay-
dedilen bir alan olan bilhassa akustik teknikleri 
kanssıvan stok değerlendirme yöntemlerinin, onüçün-
cü toplantının seımozvum'unun temasını teşkil et-
memekle beraber, Akdeniz Bahkcılık Genel Kon-
seyi tarafından müzakere edilebileceği telkin edil-
di. Bununla beraber sorunun 1978'den önce Akde-
niz Balıkçılık Genel Konseyinin önüne gelmemesi 
talihsizliktir ve bununla meşgul olunması için 
başka çareler telkin edildi. .Örneğin, sorunun On-
üçüncü toplantının gündemine dahil edilmesi. 

69. Müzakerenin sonucu olarak, Başkana öyle 
geldi ki, bir sempozyum için öngörülen yukarıda 
zikri geçen iki konu -meslekî yetişt irme ve mües-
seseler- tamamlayıcıdırlar ve muhtemelen kabule 
şayan tek bir konu haline getir i lebil ir. Buna binaen 
Sempozyum'un balıkçılığın geliştiri lmesinde mües-
seselere müteallik veçhelere hasredileceği ve uy-
gun düştüğü hallerde, bütün düzeylerde ulusal ve 
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bölgesel yetişt irme problemleri ile olanakların mü-
zakere edileceği kabul olundu. 

70. Keza Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin 
önümüzdeki Onüçüncü genel kurul toplantısının 
düzenlenmesi konusu nazarı dikkate alındı. Toplan-
tının, kısa bir genel kurul toplantısından sonra, 
genel kurullara bilahara hesap verecek olan çalış-
ma veya müzakere gruplarının toplantısı ile devam 
etmesi kararlaştırıldı. Bir müzakere grubunun 7 ve 
68'inci paragraflarda referans yapılmış olan akus-
tik sürveyler ve başka değerlendirme yöntemleri 
meselesini incelemesi telkin edildi. 
VI. AKDENİZ BALIKÇILIK GENEL KONSEYİNİN 

MUAVİN ORGANLARININ TOPLANTILARINA 
EKSPERLERİN KATILMASI 

71. Akdeniz Balıkçıılk Genel Konseyinin çe-
şitl i alanlardaki sorumlulukları ile faaliyetleri Üye 
Devletlerin yetkil i eksperlerinin artan bir iştiraki-
ni gerektirecektir ve bu durum da FAO'nun Akdeniz 
Balıkçılık Genel Konseyine verdiği bütçenin topye-
kün kaldırabilemiyeceği seyahat masraflarında mu-

vazi bir artış İntaç etmekten hali kalmayacaktır. 
Bundan dolayı Üye Devletler kişisel kabiliyetlerine 
göre seçilen eksperlerin seyahat ve ikamet mas-
raflarını temin etmeye çalışacaklar. Akdeniz Balık-
çılık Genel Konseyi ise, mevcut krediler ölçüsün-
de, Üye Devletlerce ihtiyar edilemiyecek olan se-
yahatleri finanse etmeye çalışacaktır. 
VII. BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİMİ 

72. Konsey oybirl iğiyle C. Martin' i Başkan, 
D. Nedev ve A. Demetrepoulos'u Başkan vekil leri 
seçti. 
VIII. ONÜÇÜNCÜ TOPLANTİNİN TARİHİ VE YERİ 

73. Türk delegasyonu Akdeniz Balıkçılık Ge-
nel Konseyinin 1976'da yapılacak olan Onüçüncü 
toplantısının İstanbul'da düzenlenmesini önermede 
bulundu. Konsey bu davet nedeniyle memnuaiyetini 
izhar ett i ve samimi teşekkürlerini sundu. 
IX. RAPORUN KABULÜ 

74. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin On-
ikinci genel kurul toplantısı raporu 15 mart 1974'de 
kabul edildi. 

(Devamı var) 
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California'dakı Akvaryumlar 
Seaquarium (Deniz akvaryumu) ve Oceanarium 

(Deniz Sirki) 

— 8 — 

5 — Los Angeles'deki deniz hayvanlar, 
sirki (MARİNELAND OF PACİFİC). 

Yeri ve tarihçesi : 

insanlar yirminci asra gelinceye kadar 
en tehl ikel i köpek balıklarını, katil balina-
ları, en yırtıcı barrakudaları veya Piranha-
ları, en korkunç zehirl i balıkları veya Mü-
ren balıklarını herhalde gözlerinin bir kaç 
santimetre ötesindeki bir cam arkasında 
tabii hayatları içinde yaşarken seyretme-
mişlerdir. Bugün dünyanın birçok memle-
ketlerinde olduğu gibi Birleşik Amerikada 
da Atlas Okyanusu balıkları için Florida da 
MARİNELAND OF THE ATLANTIC ve Pasi-
fik balıkları için de Kalifornia'da MARİNE-
LAND THE PASIFIC tesisler i yapılmış ve 
halkın ziyaretine açılmıştır. Bittabi bunlar-
dan başka memleketin çeşit l i yerlerinde 
evvelce de bahsettiğimiz gibi onbinlerce 
balığı veya su hayvanını azametli tanklar 
veya akvaryumlar içinde teşhir eden Sea-
quariumlar, Akvaryumlar veya Seavvorld'-
ler vardır. Bu büyük tanklara Oceanarium 
adı da veri lmektedir. Bu tankların etrafın-
da insan boyu yüksekliğinde büyük pence-
reler mevcut olup ziyaretçi ler balıkları bu 
pencerelerden tabii yaşantıları içinde bütün 
özell ikleriyle seyir edebi lmektedir ler. 

MARİNELAND OF THE PASIFIC: Güney 
Kalifornia'da Los Angeles şehrinin 25 ki-
lometre mesafedeki PALOS VERDES yarım 
adasının yarları üzerindeki geniş bîr sa-
haya kurulmuştur. Çok eski tarihlerde bu-
rası birtakım kaçakçıların ve korsanların 
uğrak yeri iken sonradan buraya bir balina 

Şeref KARAPINAR 
Emekli Koramiral 

iş letme istasyonu kurularak civardaki 
ÇATALINA kanalında avlanan GRAY WHA-
LE türü balinalardan yağ istihsali için kul-
lanılmıştır. Daha sonra Birleşik Amerika, 
Kanada ve Meksika hükümetleri fazla avlan-
maları yüzünden nesil leri tükenmeğe yüz-
tutan bu balina türünün avlanmasını yasak 
ett iğinden balina istasyonunun faaliyeti 
durmuş ve nihayet 1954 senesi burada bü-
yük bir akvaryum yapılmasına karar veri-
lerek PARINELAND OF THE PASIFIC tesis-
leri inşa edi lmişt i r ' Bugün sayıları tekrar 
çoğalmağa başlayan GRAY VVHALE türü dev 
balinalar senenin muayyen mevsimlerinde 
Kuzey kutbunun soğuk demzleriyle güney 
Kalifornia'nın ılık suları arasında yaptıkla-
rı 12000 mil l ik mutad göçleri esnasında 
MARİNELAND açıklarından gözle görülebi-
lecek mesafede geçtiklerinden ziyaretçiler 
tarafından alâka ve heyecanla izlenebilmek-
tedir. 

MARİNELAND OF THE PASIFIC, aynı 
ismi taşıyan' bir şirket tarafından işleti l-
mekte olup dünyanın en büyük Oceanar-
yumu olarak kabul ve ilan edilmekte ve de-
niz hayvanlarının en fazla çeşidinin burada 
olduğu söylenmektedir. Vaktiyle yedibu-
çuk milyon dolarlık bir yatırım yapılarak 
halkın kültür ve eğlencesini temin maksa-
diyle kurulmuş olan bu tesisler her sene 
ortalama iki milyon kişi tarafından ziyaret 
edi lmektedir. 

Kuruluşundan beri devamlı bir prog-
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famla tevsi edilen MARINELAND, dünyanın 
en uzak denizlerinden suretimahsusada 
gönderi lmiş ajanlar ve ekipler tarafından 
yakalanan veya satın alınan yeni yeni na-
dir hayvanlarla takviye edilmektedir. Gü-
ney Amerikanın Amazon nehri havzasından 
Kuzey Kanada'daki Hudson Bay Körfezine, 
Meksika sahi lk rinden Hawaii adalarına, 
Güney Pasifik den'zinden Bering boğazına 
ve Sovyet Sibiryasına pek yakın bulunan 
St Lawrence adasına kadar ve daha bunun 
gibi bir çok değişik ikl imlerdeki denizler-
den ve tatlı sulardan görülmemiş, alışılma-
mış nadir hayvanlar canlı olarak buraya 
getir i l ip yer leşt i r i lmekte ve MARINELAND 
sakinleri arasına karıştırı lmaktadırlar. 

Gezilecek yerleri: 

MARINELAND'ın sahip olduğu bütün 
balıklar ve hayvanlar müessesenin çeşit i i 
tank ve havuzlarına yer leşt i r i lmiş bulun-
maktadır. Her birine ayrı isimler veri lmiş 
olan bıı tanklar ve havuzlarla gördükleri iş-
ler şöyledir, 

1 —GIANT FISH TANK kapalı binanın 
içindeki en büyük balık tankı olup 22 kadem 
derinl iktedir. 640.000 galon deniz suyu alan 
bu tankın içinde Pasific okyanusundan ya-
kalanarak canlı olarak get ir i lmiş binlerce 
balık bir arada yaşamaktadırlar. Burada çok 
acaip is iml i bir çok balık türü görülmek-
tedir. MOSQUITO FISH (sivrisinek balığı), 
SERGENT FISH (Çavuş balığı) SAMSON 
FISH, HAWK FISH (Atmaca balığı), CAN-
DLEFFISH (Kandil balığı), GRUNT (Horla-
yan balık) PORK FISH (Domuz balığı), 
MONKEY-FACE EEL (Maymun suratlı yılan 
balığı), vesaire gibi münferi t yüzen veyp 
sürüler halinde dolaşan binlerce peiajik 
balıklardan başka Gümüş renkli büyük TAR-
PON balıkları dalgalanarak uçuyormuş gibi 
yüzen çeşit l i tür lerde RAY (vatoz) balık-
ları, Şeytan görünüşlü (BAT RAY yahut 
DEVIL RAY) Kulaklı fulyalar, Çok bati hare-
ketlerle yüzen büyük deniz kaplumbağaları 
bazı tür zararsız dip köpek balıkları, dev 

cüsseli YELLOW TAIL, GROÜPER, SEÂ 
BASS (Levrek) ler ve daha yüzlerce çeşit 
dip balıkları da bir arada yaşamaktadırlar. 
MARINELAND'in dalgıçları günde bir kaç 
defa bu büyük tankın içine dalarak balık-
ları kendi el leriyle beslemektedirler. Balık 
adamlar tankın içinde yüzerken balık sürü-
leri etrafını almakta ve verdiği balıkları 
yemektedirler. Ziyaretçiler bu beslenme 
olayını isterlerse yan pencerelerden veya 
isterlerse tankın üst kenarında durarak alâ-
ka ile seyretmektedir ler. Buna mukabil da-
na gözlü çok iri balıklar cama burunlarını 
dayayarak ağızlarını ve kulaklarını munta-
zam hareketlerle açıp kapayarak seyircile-
-e bakmaktadırlar. Sürüler halinde küçük 
b o k l a r ise devamlı olarak camın önünden 
geçmektedirler. 

2 — JEVVEL TANK Kapalı binanın için-
deki ikinci büyük tank olup 15 kadem derin-
liktedir. Bu tank ayrı ayrı bölmelere ayrıl-
mış ve her bölme münferi t bir akvaryum 
haline get i r i lmişt ' r . Güney Pasifik ve Ha-
waii adalarının tropikal denizlerinden veya 
Amerika kıtasının Tropikal tatlı sularından 
get ir i lmiş çeşit l i , muhtel i f renkli balıklar, 
Büyük Okyanusun derinl iklerinde yakalan-
mış Ahtapot, Yırtıcı MORAY EEL (Müren) 
Evvelce bahsettiğimiz PIRANHA, rengârenk 
deniz yıldızları, muhtelif boy ve şekilde de-
niz kestaneleri Çiçek tarlalarını andıran 
Deniz lâleleri (SEA ANEMONE) en ufağın-
dan oldukça iri boylularına kadar deniz ay-
gırları (SEA HORSE), bu akvaryumlarda ay-
rı olarak teşhir edi lmektedir. Uzak deniz-
lerden getir i len bu hârikulâde güzel renkli, 
füsûnkâr görünüşlü veya çok yırtıcı ve kor-
kunç görünüşlü hayvanlar parlak ve aydın-
lık akvaryumlardaki berrak suların içinde 
yüzmekte ve ziyaretçiler 400 den fazla su 
altı penceresinden her iki tanktaki hayvan-
ları tabii yaşantıları İçinde çok yakından 
seyredebilmektedir ler. 

Tanklardaki camekânların ve pencere-
lerin altında mevcut bütün balıklar ve hay-
vanlar hakkında yazılı olarak muhtasar fa-
ka i tatminkâr bi lgi ler veri lmektedir. 
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Marineland'de büyük deniz hayvanlarının gösteri yaptıkları havuzlar 

3 — KİLLER WHALE COLISEUM. Ma-
rineland'in sahil kısmında bulunan üç bü-
yük havuzdan' bir incisi olup içinde iki adet 
kutup denizlerinin en yırtıcı ve tehl ikel i 
hayvanı olan Kilier Whale vardır. SNORKY 
ve GORKY adı ver i lmiş olan bu iki katil 
balinaya bakıcıları tarafından marnlamaya-
cak kadar mükemmel ve merhametli oyun-
lar yaptırılmaktadır. 

4 — SEA SİDE STADIUM. Bu ikinci 
havuzda sureti mahsusada terbiye edilmiş 
BUBBLES ismindeki bir PİLOT WHALE (Kla-
vuz balina) türü balina kendisine arkadaş-
lık eden STRİPED DOLPHİN türü yunus ba-
lıkları ¡|e bir l ikte harikulade maharetli 

oyunlar yapmaktadırlar. Bu balinanın dün-
yadaki yegâne sirk balinası olduğu söylen-
mektedir. ;; j i 

5 — SEA ARENA, ismindeki üçüncü 
havuzda FLİPPER adında gayet akıllı ve ze-
ki bir BOTTLENOSE DOLPHİN türü yunus 
balığı yine kendi türünden bir kaç yunus 
balığı ile ve SEA LİON (deniz aslanı) türü 
fok balıklarıyla bir l ikte şayanı hayret oyun 
lar ve çeşit l i gösteri ler yapmaktadırlar. Bu 
zarif vücutlu ve çevik hareketli yunusların 
ince, tiz sesler çıkarmaları, Base-Bail oyna-
maları, ateş çenberinin içinden atlamaları, 
fok balıklarının top oynamaları yüksek at-
lamaları, yarış etmeleri ve bir takım can-
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bazlık gösteri leri yapmaları cidden görül-
meğe değer nitel iktedir. En tehl ikel i numa-
ralardan birisi havuzun kenarında yüksek 
bir pletformda ayakta duran bakıcının ağ-
zındaki sigarayı bakıcının bir işareti üzeri-
ne FLIPPER ismindeki yunus balığının su-
dan fırlayarak kaplamı ve kuvvetl i çenele-
ri ve keskin dişlerine rağmen bakıcının yü-
züne en ufak bir temasta dahi bulunmadan 
ağzından sigarayı almasıdır. 

Bütün bu gösteri ler üç havuzun etra-
fında amfiteatr biçimindeki yerlerde otu-
ran 3000 kadar seyircinin huzurunda yapıl-
maktadır. Her şey seyirci ler in rahatça gö-
rebileceği şekilde planlanmış ve hazırlan-
mıştır. Duhuliye bileti alarak içeri giren her 
ziyaretçiye bütün bu gösteri leri görebilecek 
şekilde muayyen fasılalarla program tekrar-
lanmaktadır. 

6 — PCEAN PLAZA. adında büyük 
lank şeklindeki bir başka havuzda SEA LION 
(deniz aslanı) foklarıyla Yunus balıkları 
gösteri ler dışındaki günlük hayatlarını ya-
şamaktadırlar. 

7 — WA LRUS TANK ismindeki havuz-
da dünyanın en büyük hayvanlarından olan 
3000 libre ağırlıktaki Morslar (VVALRUS) ya-
şamakta ve vakt in in büyük kısmını suyun 
dışında geçiren bu hayvanlar seyirciler ta-
rafından çok yakından açıkta görülebilmek-
tedir. 

8 — UPPER PLAZA Bu havuzda da ku-
tup PENGUİN'leri, çeşit l i su kuşları, deniz 
samurları (SEA OTTER), Deniz f i l ler i 
ELEPHANT SEAL), ve bazı diğer fok tür-
leri bir arada yaşamaktadırlar. Bütün bu 
halka açık havuzlardaki hayvanlar tam an-
lamı ile ehl i leşt i r i lmiş olup seyirci ler bun-
lara kendi el leriyle yiyecek vermekte ve 
bazlarını okşayabilmektedirler. 

9 — SHARK'S TANK Marinelaı-vdin birde 
MAN EATER) cinsi adam yiyen en tehlikel i 
köpek balıkları için dünyanın en büyük kö-
pek balığı tankı özel olarak dizayn ve imal 
edilmiştir. Büyük bir havuz şeklinde olan 
bu tank umumî eğit im havuzunun yanında-
dır. Özel bir temizleme sistemi ile tankın 
32. 

suyu mütemadiyen değişt i i r lmekte ve taze 
deniz suyu veri lmektedir . Bu suya köpek 
balıklarına zarar verecek hiç bir kimyevî 
madde karıştırılmamaktadır. Bu sistem sa-
yesinde berraklığını muhafaza eden deniz 
suyunun içindeki muazzam ve korkunç kö-
pek balıkları yan pencerelerden bakan se-
yirci ler le burun buruna gelmektedirler. Ma-
rineland bakıcıları günde bir kaç defa bu 
canavarları da bizzat beslemektedirler. 

Marineland'deki eğit im havuzuna fok-
lar, yunuslar ve diğer sirk hayvanlarının 
nasıl nakledildiklerini öğrenemedim. Bu 
havuzlar arasında yeraltı su kanalları mev-
cut olduğunu ve hayvanların bu kanallar-
dan geçiri lerek havuzdan havuza nakledil-
diklerini zannediyorum. 

GİRİŞ ŞARTLARI : 

Marineland'e giriş tabiatı ile ücrete 
tabidir. Bilet ücreti büyüklere (3,5) dolar, 
çocuklara (1,5) dolardır. 5 yaşına kadar olan 
çocuklardan para alınmaz. Okul talebelerine 
ve gruplara tenzilât yapılır. En büyük ten-
zilât senelik bi let lerde görülmektedir. Bir 
senelik bilet (7,5) dolar olup ayrıca senelik 
bi letleri olanların refakatinde gelen ziyaret-
çilere (50) cent ve küçüklere de (25) cent 
tenzilât yapılmaktadır. Marineland senenin 
bütün günleri sabah saat 10.00 dan akşam 
güneş batıncaya kadar açıktır. 

Diğer tesisler: 
Müessese dahilinde ziyaretçi lerin ilgi-

sini çeken ve kolaylık sağlayan başka şey-
lerde vardır. Meselâ, Ana giriş kapısı ya-
nında SKY TOWER adında 344 kadem yük-
seklikte kalın, beyaz ve çelik bir kule var-
dır. Bu kulenin tepesine her biri 60 kişi l ik 
2 asansörle çıkılır. Bu asansörler gayet 
yavaş hareket etmekte ve böylece içinde-
dekiler asansörün cam duvarlarından Mari-
nelandin ve Pasif iğin- umumî manzarasını 
seyretmek imkânını bulmaktadırlar. Kule-
ye parasız çıkılmaktadır. 

ASRO SLIDE denilen çocuklar için ol-
dukça yüksekten aşağıya doğru kaymak 
için yapılmış bir eğlence yeri büyüklerin-



PIRANHA 

Tropikal Amerika tatlı sularının en korkunç balığı 

de hoşuna gitmekte ve kadın erkek burada 
şen kahkahalar atarak kaymaktadırlar. 

Marineland de COASTAL SERVİCE de-
nilen bir servis daha vardır. Sahildeki iske-
lede bekleyen hususî motorlarla muayyen 
bir ücret mukabilinde civar sahillerde 50 
mil l ik bir mesafe dahilinde geziler yapıl-
maktadır. Bu servis yaz aylarında (Haziran 
Eylül) her gün ve diğer aylarda yalnız haf-
la sonu ve tati l günleri çalışmaktadır. Ge-
ziye müsait olmayan fırtınalı havalarda ya-
pılmaz. Bu gezilere bilhassa Amerikanın 
ve dünyanın başka taraflarından gelmiş 
olan tur ist ler Pasifik Okyanusunda dolaş-
mış olmak için rağbet göstermektedir ler. 

Marineland'in ziyaretçiler için faali-
yette bulundurduğu üç SNACK BAR Kafe-
terya vasfında olup ucuz fiyatla karın do-
yurmak isteyenlere Amer ikal ı lar ın meşhur 
nazır sıcak yemeği Hamburger ile çeşit l i 

sandviçler ve tostlar dondurma, sıcak ve 
soğuk meşrubat vermektedir. 

Buna mukabil GALLEY WEST adındaki 
lokantalarında her çeşit yemek ve bilhassa 
deniz mahsulleri yemekleri günün her saa-
tinde seyahat veya spor kıyafetle fas i f i -
ğin açık deniz manzarasına karşı yenile-
bi lmektedir. 

Marineland'in birde moteli vardır. Yol-
lardaki traf ik sıkıntısı ile aynı günde iki 
defa karşılaşmak istemeyen ve vaktim mü-
sait olan ziyaretçiler geceyi oldukça kon-
forlu ve müsait f iyatlı olan bu motelde ge-
çirerek ertesi günü yola çıkmaktadırlar. 

Marineland' in danışma ilk yardım, ka-
yıp eşyalar servisi, emanet (vestiyer) gibi 
servisleri ile parasız özel oto park yeri var-
dır. , ; ', J 

İdarî işler: 
Marineland'in deniz suyu ihtiyacı üze-

rinde kurulu bulunduğu PALCE VERDES ya-
rım adasının burnunu yıkayan Büyük Ok-
yanusun akıntılı berrak sularından temin 
edilmektedir. Marineland'in tank ve havuz-
larına buradan günde 15 milyon galon taze 
su basılmaktadır. 

Marineland'deki balıklar ve hayvanlar 
senede 235 ton taze veya dondurulmuş ba-
lık eti yemektedir ler. 

Trop'kal denizlerden getir i len ve genellik-
le mercan banklarında yaşayan tabiatın ti-
t izl ikle renklendirdiği ve acaip şekil ler ver-
diği balıklar devamlı olarak ancak muayyen 
dereceli hararette sıcak sularda yaşaya-
bi lmektedir ler. Bu yüzden Marineland ida-
recileri bunları ısıtıcı tert ibatı olan özel 
havuzlarda muhafaza etmekte ve suyun ha-
raretini da ma istenilen seviyede bulun-
durmaktadır. 

Bütün itinalara rağmen akvaryumlarda 
veya Oceanarium tankları içindeki balık 
ve hayvanlar tabii hayatlarından daha az ya-
şamaktadırlar. 

— Devam edecek — 
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Millî Parklar Üzerine ... 

Geçerr yıl Münih'te bir gazetede çıkan 
ilan pek dikkatimi çekmişt i : «Kenya'da 
amatörler için balık avcılığı. Gidiş geliş da-
hil 9 gün fulpansiyon 900 Mark.» 

Bu ilân beni çok düşündürmüştü. Da-
ha dün sömürgelikten kurtulan Kenya'nın 
içsıılarında amatörlere balık avlama yerleri 
yapılmış .olanaklar hazırlanmıştı demek. Bıı 
yolla da turizm gelir leri sağlanıyordu. 

Maledivya, Hint yarımadasının Hint 
Okyanusu tarafında 2000 adadan kurulu bir 
sultanlıktır. Halkının tümü Müsiümandır. 
Taassup çok kuvvetl idir, içki ve domuz eti 
katiyen yasaktır. 

Bütün bu kısıtlamalara rağmen sultan-
lığın adaları arasındaki kanallarda balık av-
lamaya koşan Avrupalı amatörler var. Gi-
denler o kadar çok ki buraya Çarter uçak-
ları çalışıyor. 

Demek ki Kenya içsularında zararlı ba-
lıkçılığı önlemiş. Bölge bölge balık üretme 
yerleri yapmış. Bu bölgeleri tur ist ler in be-
ğeneceği hale getirmiş. 

Maledivya Sultanlığı kanal denizlerinde 
değil zararlı balıkçılık yaptırmak, bu kanal-
larla koy ve körfezlerinde balıkların üre-
melerini sağlıyor. 

Bu iki memleketin balık avcılığı yoluy-
la sağladığı dış turizm gelir lerini düşünür-
ken bir de kendi yurdumu gözümün önüne 
getirdim. 

Açık denizlerimiz, iç denizlerimiz, ölü 
denizlerimiz, Marmara denizimiz, bir çok 
koy ve körfezlerimiz var. Ama balık nere-
de? 

Şahane içsularımız var. Istranca or-
manlarımızdaki dereler, Rize çevresindeki 
nehirler, içi balık dolu göllerimiz yüzlerle 
sayılır. Fakat bütün bu içsularımızdaki de-

İbrahim BİLGE 

ğerli balıkların değil çoğalması, her gün bi-
raz daha azaldığını görüyorum. 

Bir tarafta yüzde sekseni okur yazar 
olmayan bir Kenya, yüzde doksanı cahil bir 
Maledivya, diğer tarafta yüzde 72'si okur 
yazar bir Türkiye'nin oalnaklarının mukaye-
sesi beni çok düşündürdü. 

Finikeye akan üç suyumuzun adları 
balıkları kadar güzel : Akçay, Gökçay, Kara-
çay... Bu üç su çam ormanları içinden gürül 
gürül akar. Her üçünün de üst taraflarında 
alabalık, denize yakın yerlerinde kefal, lev-
rek ve yılan balığı vardır. 

Akçay'ın denizden 35 ki lometre yuka-
rısında Çatallar mevkiinde bir vatandaş ip-
tidai şekilde de olsa toprak havıtzalrda ala-
balık üretmektedir. Kendisini tebrik ederim. 
Bu çam ormanlariyle üç akarsu rahatlıkla 
millî park olabil ir. 

Rize'nin, denizden Çamlı Hemşin'e 
uzanan İyidere, İkizdere, Uluderelerinds 
alabalık doludur. Çevrenin yeşi l l iği , doğal 
güzelliği di l lere destandır. Mil l î park olmak 
için himmet beklemektedir. 

Bafa gölü, Köyceğiz gölü de rahat mil-
lî park olabil ir. Amatörlere açılabilir. Bu 
iki gölümüzden o kadar çok ve çeşit l i balık 
yakalanır ki, mültezimler bile istifade ede-
bil ir . 

Küçük Çekmece gölü turna ve kefal 
yatağıdır. Göle akan Baruthane deresi de-
r in bir yataktan akar ve çok uzaklardan ge-
lir. Bıı çevre zaten tur ist ikt i r . Gölün blti-
mindeki Altın Şehrin bir iki ki lometre iç 
taraıfnda beş tane tarihi mağara vardır. Bu-
gün koyun ağılı olan bu mağaraların soyul-
muş mezar yerleri ile senatörlerin oturduğu 



basamaklar henüz kaybolmamıştır. Birinin 
sonuna henüz ulaşılamamıştır. Eskilerde bu 
mağaralardan elde edilen küherçile ile Os-
manlı İmparatorluğunun yarı barut ihtiyacı 
sağlanırmış. 

Mağaraların yanı başında bir mağara 
suyu vardır ki, Tuna'dan geldiği efsanesi 
herkesçe söylenir. Bu yeraltı suyu çevre-
nin ihtiyacını rahatlıkla sağlar. 

Derede turna, kızılkanat, akbalık, kara-
balık, tatlısu kayası ve kerevides doludur. 

Büyük Çekmece gölünde kefal, çok iri 
kaya balığı ve pisi çok avlanır. Bu göle 
akan Kestanelik (Bahşayiş) deresi de ve-
r imli bir deredir. Derede bol ve iri turna 
balığı, çok miktarda kızılkanat ve kerevides 
vardır. 

Küçük Çekmece gölünde amatörler 
için levrek (sudak) mı üretilmez? Yüzme 
yarışları, yelken yarışları mı yapılmaz? 

Büyük Çekmece gölünün denizle ilgi-
si kesilerek arkasındaki bataklık kazanıla-
rak daha faydalı bir hale mi getiri lemez? 
Meydana gelecek hakiki gölde sudak ve 

-diğer balıklar üreti lerek amatörlere bir eğ-
lence mi olmaz? 

Nerede?... 

Şu anda Küçük Çekmece gölünün et-
rafı mezbele halindedir. Göle akan Barut-
hane deresinin iki yakası parsellenerek sa-
tı lmıştır. Şimdiden bi riki fabrika kurulma-
ya başlamıştır. Bir kaç sene sonra bu dere-
nin Kâğıthane deresinden, gölün de Haliç'-
ten farkı kalmıyacaktır. İ lgi l i lerin dikkatini 
çekerim. 

Yukarıda bahsettiğimiz ve yurdumuzda 
daha bir çok yerlerin mil l i park yapılma-
sını engelleyen müeyyideler nelerdir? Biz-
ce hiçbir şey... Yalnız biraz ilgi ve bir iki 
arazi kamulaştırması... 

Bu gün Türkiye'de adetleri dokuzu bu-
lan mil l i park vardır. Bildiğimce en sonun-
cusu Ovacık kaymakamının eseri olan Mun-
zur millî parkıdır. Bunlardan yanlız Yedi 
Göllerde ve Munzur suyunda balık avlana-

bil ir. Bu parklardaki avlanmalar da tahdit-
l idir. Halbuki yerl i ve yabancı balık amatör-
lerinin üşüştüğü Aband ve Eymir gölleri 
bize bir şeyler söylemelidir. 

Mil l î parklarda üç amaç gözet i l i r : 
1 — Çevre halkının hafta sonlarını ra-

hat geçirebiecekleri yerler, 
2 — Korunması istenen hayvanların 

toplandığı ağaçlık alanlar, 
3 — Tüm sularında avlanma olanak-

ları sağlanarak tur ist çekecek 
şir in av yerleri . 

Birinci gaye halkın sağlığı ile i lgi l idir. 
İkinci gaye de çok önemlidir. Değerli 

hayvan nesil leri korunur ve üreti i l r . Mese-
lâ muhafazası istenen kara hayvanlarından 
başka deniz ürünleri arasında kaplumbağa-
larımız vardır. Havyarı dünyaca meşhur 
mersin balıkları, bütün içsularımızda gittik-
çe azalmakta olan alabalıklarımız vardır. 

Kaplumbağalar için Akdeniz kıyıların-
da, mersinler için Karadeniz'e akan üç neh-
rimizin ağızlarında, alabalıklar için bütün 
sularımızda birer bölgenin kontrol altına 
alınması, bel ir l i mevsimlerde avlarının ya-
sakanması şarttır. 

Üçüncü maddeyi dikkatle ele almak 
lâzımdır. Bu tür millî parklar evvelki iki ga-
yeyi de bir yolla tahakkuk ett i r i r . Hem üret-
me yapılır, hem de amatörlere paralı balık 
avlandırılır. 

Buralarda avlanacak amatörlerin her 
yı l yenileyecekleri ücretl i avcılık ruhsatları 
olacaktır. Mil l î parklarda avlandıkları za-
manlar bir ücret ödeyecektir. Ayrıca millî 
parklara balık avına gelecek yerl i ve ya-
bancı amatörler iç turizmi sağlayacaktır. 
Çevredeki' köy ve şehirlerin otel ve motel-
lerinde kalarak millî ekonomiye büyük bir 
katkıda bulunacaktır. Bütün mil let ler in ba-
lık üretme yerlerinde amatörlere balık av-
latmalarında gözettikleri amaç dış turizmi 
kazanmaktır. 

Afr ika'da bir Kenya, Hint Okyanusun-
da bir Maledivya bu işi beceriyor da biz ne-
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Millî Park olabilecek Yene Suyu'ndan 

bir görünüş. 

ye yapamıyoruz? Denizlerimizdeki balıkla-
rın çeşit leri bir çok ülkede yoktur. Akarsu-
larımızda tüm tatlısu balıklarını bulmak 
mümkündür. 

Göl ve barajlarımız denizlerimizden de 
verimlidir . Sarıyar barajında günde bir ton 
yayın avlanır. Eğridir gölümüzde yılda 600 
ton sudak elde edil ir. Hırfanlı barajındaki 
balıkları yayın, sazan, akbalık, kefal olarak 
sıralayabiliriz. Eyırıir gölündeki turnalar 
10-12 kilo, kızılkanatlar bir iki ki loluktur. 

Van gölümüzde yılda avlanan inci ke-
falı 1950 tondur. Bu miktara insanın ina-
namıyacağı gelir. Fakat bu rakam 1971 yılı 
miktarıdır. Van gölü balığının avlanması 
Mayıs başından Haziran sonuna kadardır. 

Bu aylardan sonra bu balıklar nereye gider? 
Maalesef henüz tetkik edilmiş değildir. 

Van gölü balıklarının amatörler tarafın-
ran avlanma olanaklarının mevcut olduğu 
bil indiği gün Türkiye için büyük bir avcılık 
düşünmek mümkündür. 

Bir kelime ile Türkiye, denizlerinde ve 
içsularındaki balıkları avlatmak için yurda 
tur ist çekemezse hiç bir ülke çekemez. Bu 
işin sonu organizasyon ve propagandaya, 
iyi bir çalışmaya ve ilgiye dayanıyor. 

Bir memleketi yalnız altın madeni değil 
bu tür kaynaklar da servete ulaştırır. Geç 
kalıyoruz, yukarıda sıralanan ve daha bir 
çok benzerleri olan bölgeleri Mil l î Park yap-
mamız zorunludur, buna mecburuz. 
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G e ç e n yıl ın s o n l a r ı n d a 
m i l y o n u n c u b u z d o l a b ı n ı 
ürett i A r ç e l i k . 
Bir m i l y o n y u v a d a b a ş a r ı y l a 
verdiği bir s ınavı . . . b ü y ü k 
k i t l e l e r i n şaşmaz g ü v e n i n i 
s i m g e l e y e n ve şimdi d a h a da 
aş ı lan b u d e v say ıy la , 
l ıeın sat ışta h e m de k a l i t e d e 
değ i şmez b ir ö n d e r o l d u ğ u n u 
bir k e z d a h a or taya koydu. 
Buzdolab ı y a p ı m ı n d a m i l y o n u 
aşmış o lmas ı bir ras lant ı 
d e ğ i l d i r A r ç e l i k ' i n . O, 
k ü ç ü k bir a t e l y e o lmadığ ın ı , 
b u z d o l a b ı gibi y a p ı m ı 
ç o k d ikkat v e özen i s t e y e n 
b ir c ihazı h i ç bir z a m a n 
b a ş t a n savma b i ç i m d e değil , 
azami t i t iz l ik le ü r e t m e 
ç a b a s ı n d a o lduğunu, e n iy iy i 
e lde e t m e k için m a l z e m e n i n 
e n iy is ini k u l l a n m a k t a n 
k a ç ı n m a d ı ğ ı n ı d a h a y ı l l a r ö n c e 
kanı t lamış t ı . Bugün vardığ ı 
n o k t a , i ş t e b u i ler i h i z m e t 
a n l a y ı ş ı n ı n b ir sonucudur . 

B i l i n ç l e y a r a t ı p usta e l l e r i y l e 
b i ç i m l e n d i r d i ğ i , uzun y ı l l a r ı n 
t e c r ü b e s i y l e pekiş t i rdiğ i 
kalitesinin b ir sonucudur . 
Ulusa l endüstr i a ç ı s ı n d a n 
ç o k ö n e m l i bir a ş a m a y ı 
b e l i r l e y e n b u mut lu o lay , 
üs tün ka l i t e l i bir k o n f o r a r a c ı n ı 
e n h e s a p l ı şek i lde b ü y ü k 
k i t l e l e r e m a l e t m e k a m a m d a 
o l a n y a r a t ı c ı T ü r k z e k â s ı n ı n , 
T ü r k e v ı e ğ i n i n k ı v a n ç v e r e n 
b ir sonucudur . 
Şimdi, A r ç e l i k ' l e 
i k i n c i m i l y o n a doğru ! 

Genel Satıalaıı: 
I , i niiKO Ticaret A. Ş. 
| ; Tel.: 
: KURLA Makinn Tkmcli 
ve Ynhnııı A. Ş. 

. - Tel.: İh 52 01) 
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TRABZON BALIKHANESİNDE RASTLANAN BAZİ BALIK PARAZİTLERİ ÜZERİNDE 
ARAŞTIRMALAR 

— II — 
Penisilin, Streptomisin, Potasyum sülfat, 

Sodyum Sülfür, Sodyum Sülfit ve 
Sodyum Sitrat'in tesiri 

Bundan önceki bir yazımızda (1) Trab-
zon balıkhanesinde bilhassa istavrit ve 
mezgitlerde rastlanan balık parazitleri üze-
rine ısı, su tuzluluğu gibi faktörlerin tesir i 
incelenmişti . Bu yazımızda da moleküler 
yapıları belli bazı bi leşiklerin bu parazitler 
üzerine olan tesir ler i incelenecektir. Peni-
si l in Squibb firmasının çıkardığı peni-
si l in G potasyum (1.000.000 ünite) lik pre-
peratıdır. Bu iki ayrı yoğunlukta kullanıl-
mışt ı r . Birisi 1/5 diğeri ise 1/10 yoğunluk 
oranıdır. Streptomisin Abbot f irmasının 
streptomisin sülfat (1 gr.) preparatıdır. Bu 
da penisil inde olduğu gibi 1/5, 1/10 yo-
ğunluklarda kullanılmıştır. Potasyum sülfat, 
sodyum sülfür ve sodyum sülf i t üniversite-
miz kimya laboratuvarından alınmış ve 
1/100 çözeltisi hazırlandıktan sonra bu çö-
zeltide 1/5, 1/10 oranında kullanılmıştır. 

Sodyum sitrat % 3,8'lik çözeltisi keza 
1/5 ve 1/10 oranında kullanılmıştır. Para-
zitler bundan önceki araştırmada olduğu 
gibi balıkhaneden temin edilen istavrit ve 
mezgit lerin karın boşluğundan ve bura-
da bulunan organlardan toplanmıştır. 

Bütün deneyler 23 derecelik ısıda ya-
pılmıştır. 

Deney sonuçları Tablo l'de belirt i lmek-
tedir. 

Yukarda adı geçen maddelerden para-
zitler üzerine en fazla etki edenleri peni-

Sayı 6, Sayfa 1 (1974) 
(1) Bak. Balık ve Balıkçılık : Cilt XXII, 

Ahmet Karagüzel - Arif Baysal • 
Ayten Kırmız 

si l in in iki ayrı yoğunluğu olmuştur. Bilhas-
sa istavrit lerden elde; edilen parazitler 
penisi l in içersinde ancak 22 veya 28 
saat yaşayabi lmelerdir . Buna mukabil kul-
lanılan yoğunluklarda 1/10 oranındaki po-
tasyum sülfatta 20 gün 1/10 oranındaki 
sodyum sülf i t te 13' gün, 1/10 oranındaki 
streptomisinde 15 gün yaşamışlardır. Sod-
yum sitrat ve sodyum sülfür içindeki yaşa-
ma süreleri yukarda adı geçen penisil ine 
nazaran çok fazla olmakla beraber diğer 
bi leşiklere nazaran çok azdır. 

Mezgitten elde edilen parazitlerin bu 
çeşit l i bi leşiklere karşı gösterdikleri reak-
siyon incelendiği vakit oran olarak istavrit 
parazitlerinin benzeri bir davranış göze 
çarpar. Yani, bunlarda en az penisil in için-
de ve en çok potasyum sülfat içinde yaşa-
mışlardır. Sodyum sülfür ve sodyum sitrat 
penisil inden sonra parazitlerin en az da-
yandıkları bi leşiklerdir. Fakat iki parazit 
türünün bu değişik yoğunluklara dayanma 
kabil iyetleri birbir inden farkıldır. Mesela 
istavr i t paraziti penisil inde 22 saat, yani 
takriben bir gün yaşadığı halde mezgit pa-
raziti aynı yoğunluktaki penisil in karışı-
mında 4 ile 5 gün yaşayabilmekte, istavrit 
paraziti 1/10 yoğunluğundaki streptomi-
sinde 15 gün yaşadığı halde, mezgit pa-
raziti 26 gün yaşayabilmektedir. Buna mu-
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TABLO : 1 

kabil potasyum sülfat'ın -1/10 yoğunluğun-yaşayabildikleri halde 1/10 yoğunluğunda 
da her iki balık paraziti 20 gün yaşamakta-iki çeşit balık paraziti 20 gün yaşayabilmek-
dırlar. tedirler. 

Tablonun gözden geçirilmesi bazı bi- Bir başka araştırmada bilhassa bu ba-
leşiklerde yoğunluk farkının çok büyük rollıklar yenirken çok kullanılan bazı yiyecek-
oynadığını ortaya çıkarmaktadır. Meselâ lerin (soğan, sarımsak gibi) tes.rleri söz 
potasyum sülfat'ın 1/5 yoğunluğunda istav-konusu olacaktır, 
rit parazitleri 11, mezgit parazitleri 15 gün 
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Küçük Ansiklopedi -

İZMARİT B. (Smaris alcedo).: Mae-
nidae familyasının bir balığı da izmarit 
balığıdır. Aynı familyadan olan İstrongi-
los balığının yaşadığı denizlerde yaşar. 

İzmarit ' in vücudu pullu, yassı ve ge-
nişçedir. Başı da vücudu gibi yassı olup 
burun kısmı birdenbire sivr i leşir. Göz-
leri ir idir. Sırt (Dorsal) yüzgeci sert di-
kenlidir. Yakalandığı zaman Hemen bu 
sert yüzgeçler diki l i r . Yan çizgide (L. 1) 
aşağı yukarı 70 pul bulunur. Boyu 20 
cm. kadardır. İzmarit balığı daha ziyade 
boyuna değil, enine büyür. 

İzmarit balığı gezici balıklardandır. 
Yazın kıyılara sokulur. Kışın da derin 
sulara çekil ir . Daha ziyade dipleri taşlı 
ve yosunlu denizleri sever. 

İzmaritin sırt kısmı yeşil karışımı 
koyu tahini renktedir. Yan çizgi ise göze 
batacak şekilde koyu renktedir. 

Üremesi, aynı familyadaki istrongi-
los balığı gibidir. 

Ülkemizin bütün denizlerinde bulu-
nur. 

Avlanması : İzmarit balığı her mev-
simde bulunur. Amatör balıkçıların ilk 
tanıdıkları bir balıktır. Muhtel i f beden-
lerle yakalanırsa da asıl bedeni, dip be-
deni yani iki veya üç köstekli beden-
lerle tel bedendir. Takım ne kadar ince 
olursa av o kadar verimli olur. İzmarit 

iğneleri 10 veya 12 numara siyah sinek 
iğnedir. 

İzmarit ' i yakalamak için kullanılan 
yemler; Midye, Karides, Palamut ciğeri 
veya bağırsağı, deniz kurdu, Palamut 
etidir. Yemleri iğneye takarken dikkat 
edilecek hususta yemin çok ufak olma-
sı ve iğne ucunun yemin ortasına gele-
cek şekilde değil de hemen dışında kala-
bilecek şekilde yem takılmalıdır. 

İzmarit ' in bol olduğu mevsimlerde 
ve bilhassa derin sularda yemli İzmarit 
çaparisi kullanılır; Bu çapari 10-15 iğ-
nelidir. Çapari uygun yemle yemlen-
dikten sonra dibe indir i l i r ve olta hafif-
çe kaldırılıp indir i l i r . Kafi miktarda ba-
lık yakalandığına kanaat getir i l ince ça-
pari çeki l ir . 

İzmarit ayrıca Voli ağları ve diğer 
ağlarla da yakalanır. 

İzmaritin eti çok hafif ve lezzetlidir. 
Hazmı da gayet kolaydır. Yalnız kılçıklı 
bir balıktır. Kılçıkları inoe ve çoktur. 

İzmarit ' in tavası olur. Ekseriya üze-
rindeki kalın pullu derisi tulum olarak 
çıkarılarak tavası yapılır. İri İzmarit lerin 
ızgarası da olur. 

Amatör balıkçılar İzmarit balığını li-
varda tutmalıdırlar. Balık her bulduğu 
yemi yediğinden sıcakta kalır ve hemen 
içi temizlenmesse iç organları balığın 
etini kokutur. 
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D İ Ş H A B E R L E R : 

Urallarda beş bin yıl önceki balıkçılık : 
Ural dağlarındaki Bolşi göllerinde ar-

keolojik araştırma yapan uzmanlar, kaya-
lıklar üzerine hâk edilmiş (oyulmuş) re-
simler bulmuşlardır. En aşağı beş bin yıl 
önce çizildiği sanılan bu resimlerden, bu-
ralarda yaşayan toplulukların yaptığı ba-
lıkçılık usulü anlaşılıyor. Taş devrinde ya-
pılan bu avcılık bu gün de oldukça orij inal 
bulunuyor. O zamanki avlanma yöntemin-
de, gölün uygun bir yanı çit ile kapatılı-
yordu. Balıklar bu «kapanın» içine doğru 
kovalanıp yeteri kadar doldurulduktan son-
ra çubuklardan yapılmış çit in kapısı hızla 
yukarı kaldırılırdı. Bundan sonra kadınlar 
ve çocuklar balıkları el ile tutup kıyıya fır-
latıyordu. Bütün bu hareketler ayrıntılı 
olarak kayalar üzerine hâk edilmiş resim-
lerle tasvir edi lmişt i r . 

Rusya'da usulsüz avcılığa para cezası 
veriliyor: 
Sovyet hükümeti iç sularda ve deniz-

lerde tüzüğe aykırı olarak avlananlara pa-
ra cezası veriyor, Buna göre mersin balık-
ları için beherine 100-400, bir deniz ayısı 
için de 1000 Ruble ceza kesil iyor. Diğer ba-
lık tür ler inin rezervlerinin korunması için 
yeni hükümler getir i ldiği bi ldir i l iyor. 
Pakistan balıkçılık hareketi : 

Pakistan, Blücüstan kıyılarındaki Gwa-
dar'da bir balıkçılık limanı kuruyor. Balık-

çılık Bakanı Şeyh Muhammet Raşid'in açık-
lamasına göre daha bir çok balıkçılık tersa-
nelerinde inşa edilen Mahara balıkçılık 
araştırma gemisi hizmete girmişt i r . Balık-
çılık araştırma gemisi hizmete girmişt i r . 
Balıkçıılk idaresi Gvvader kıyı balıkçıları 
için 200 tekne motoru ve ağ yapım araçları 
satın almıştır. 300 motor da diğer bölgelere 
dağıtıldı. Polonya Ticaret ve Gemici l ik 
bakanı ile Karaşi'de yapılan anlaşmanın ba-
lıkçılık alanında yapılacak gelişmelerle 
i lgi l i olduğu bi ldir i l iyor. 

Yunanistan balıkçılığındaki kriz : 

Yakıt ve enerji krizleri yüzünden Yu-
nanistan balıkçılık sanayiinin uğradığı çık-
mazların düzelti lmesi için armatörler bir-
liği sendikası Başbakan Karamanlis'e bir 
muhtıra vermişt i r . Bir çok tedbir ler i öne-
ren bu memarandümde özell ikle uzun ve 
kısa vadeli kredilerin iki yıl süreyle takib-
sizl ikte kalması, fâiz hadlerinin % 4 olma-
sı, üret imi çoğaltacak gir iş imler için kre-
di açılması, diğer Avrupa ülkelerinde ol-
duğu gibi, balık avcılarına av miktarının 
% 60'ı kadar yakıt yardımında bulunulma-
sı hususları bulunuyor. Bundan başka balık 
ve sünger cinsleri için Bölgesel sâbit f iyat 
tesisi, taze, konserve, tuzlu, füme, dondu-
rulmuş haldeki balık idhallerinin durdu-
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rulması (hering hariç) da öneriler arasında 
bulunuyor. 

Meksika Sardaiya konserve fiyatları : 
On yıldan beri 425 gr.'lık bir kutusu 3,8 

dolardan satılan Meksika sardaiya konser-
veleri fiyatı Ticaret ve Sanayi odası tara-
fından artırılarak 5,6 dolara çıkarıldı. Bu 
suretle aşağı Kalifornia ve Guaymas eya-
leti içinde toplanmış olan Sardalye koope-
ratif leri % 40 oranında kazanç sağlamış 
oldu. Bu yeni fiyat sardaiya üretimi üzerin-
de de olumlu etkide bulunacaktır deniyor. 

Havadan çekilen fotoğrafla sardalye 
araştırıcılığı : 
Alman uzak deniz balıkçılık araştırına 

idaresi Afrika kıyıları üzerinde havadan 
çekilen fotoğraflarla sardaiya sürülerinin 
yerini tesbit ediyor. İki motorlu bir uçak-
tan alınan resimler ters renkli fotoğraflarla 
olduğundan özel yöntem sayesinde balık 
sürülerinin yeri bulunmaktadır. Kuzey de-
nizlerinin en popüler balığı olan heringin 
akrabası olan sardalyalardan alınan balık 
sanayiine ham madde ikmâli yapılması umu-
luyor. Afrika ülkeleriyle yapılan anlaşma 
gereğinde Fildişi sahili, Liberya gibi devlet-
ler de bu olumlu sonuçlardan yararlanabi-
leceklerdir. 

Sanayide hâsıl olan gürültü sağlığa 
zarar veriyor : 
Dünyanın her ülkesinde gün geçtikçe 

yoğunlaşan şehir gürültüsünün insan sağlı-
ğına verdiği zararlar kesinlikle anlaşılmış-
tır. Bu alandaki şikayetler yalnız ağır araç 
ve sanayi tesisleri değildir. Yiyecek, içe-
cek sanayi ile konserve fabrikaları da bir 
hayli yüksek perdeden ses dalgaları yayı-
yor. Almanya'da bu konu ile i lgi l i bir kong-
rede ilgi çekici misaller verildi. Meselâ, 
bir bira fabrikasında saatte beş bin şişenin 
doldurulması sırasında etrafa büyük bir gü-
rültü yayılır. Fabrikanın diğer makineleri de 
ayrıca gürültü yapar. Bunun gibi büyük ek-
mek fabrikaları, çukulata fabrikalarının san-
tr i füj, karıştırma, ambalajlama, hava boşalt-
ma makineleri de çıkarttıkları gürültü ile 
yüksek ses dalgaları ölçülerine ulaşırlar. 

uzeıımıe nunowv _ 
boş kutunun birbirine çarptığı zaman çıkart-
tığı gürültü uzun araştırmalara sebep olmuş 
ve bir çok uzman bir araya gelerek bu za-
rarlı hâli önleyici tedbirleri getiren tüzük 
hazırlamışlardır. 1975'de yürürlüğe giren bu 
tüzük hükümlerini bir çok Avrupa ülkesi 
kabul etmiştir. Bu amaçla yeni bulunan bir 
transportöre veri len boş konserve kutuları 
aralarında mesafe kalmış birhalde kapama 
makinelerine gönderiliyor. Böylelikle sinir 
bozan gürültü hemen hemen ortadan kalk-
mış oluyor. 

1975 yılında yapılacak Balıkçılık 
Sergileri : 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok 

ülke balıkçılıkla ilgili Sergiler düzenlediler. 
3 - 7 haziranda Tokyo'da milletler arası don-
muş besinler sergisi açılıyor. Bu fırsatla 
çeşitli donmuş yiyecekler ile, makineleri, 
anbalajları, temizleme araçları ve mağza 
levazımı gösterilecektir. 

6 -12 haziranda Münih'de kirli sular ve 
çöplerle ilgili mücadele araçlarının teşhir 
edileceği bir sergi tert iplenmiştir. 

20 temmuzdan 18 ocak 76'ya kadar Ja-
ponya'nın Okinawa şehrinde sürdürülecek 
olan milletlerarası Oşinografi sergisi çok 
ilgi çekici bir tema almış «görmek istediği-
miz gibi bir deniz». Motubu yarım adası üze-
rinde bir milyon metre karelik saha işgal 
eden sergi, 2,5 milyon kadar ziyaretçi bek-
lemektedir. 

6 - 2 0 Ağustosta Leningrad şehrinde 
açılacak sergi 14 bin metre kare üzerinde 
kurulmuştur. Sergide bir çok balıkçılık 
araç ve gereçleri gösterilecektir. Ayrıca 
Ladoga gölü limanına getirilecek çeşitl i ba-
lıkçılık araştırma gemilerinin de ziyaretçi-
lere açık tutulacağı bildiri l iyor. 

31 ağustos - 7 eylül arasında Kanada'-
nın Halifax şehrinde, ülkenin balıkçılığını 
yansıtan bir sergi açılıyor. 

13-18 Eylül'de Almanya'nın Köln şeh-
rinde her çeşit yiyeceklerin teşhir edilece-
ği mil letler arası bir sergi esnasında toplu-
mun beslenmesi üzerinde bir de kongre 
düzenlenmiştir. 
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\ 

ET VE BALIK KURUMU, YURT İÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARA TAZE VE g 

DONMUŞ ET, DERİ, BAĞIRSAK, ET YAĞLARİ, 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 
ANİMAL 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'OFFİCE 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 ANIMALE, 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'HUİLE DE POISSON, SE 
METTRE EN RAPPORT AVEC NOTRE ADRESSE D'İSTANBUL. 
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