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^ İstiridye Yetiştiriciliği . 
1. GİRİŞ: 

Dünyada ilk defa 17. yüzyılda Japon-
ya'nın Seto içdenizindeki Hiroşima'da isti-
ridye kültürü yapılmıştır. Burada sığ sula-
ra ist i r idyelerin hoşlanacağı kayalar ve 
bambu kamışları yerleşt ir i lerek bunların 
üzerine tutunup gelişmeleri sağlanmıştır. 
Halen dünyanın enbüyük istir idye üreticisi 
Japonya'dır. Bu ülkenin 1970 yılı ist ir idye 
üret imi toplam olarak ve kabuksuz 57.000 
tondur. Dünyada toplam üretim ise; 

1964'de 830.000 ton 
1966'da 760.000 ton 
1968'de 880.000 ton 
1970'de 730.000 ton'dur 
Çeşit l i ülkelerde değişik teknik ve 

sistemlerle birçok tür ist ir idye yetişt ir i l -
mektedir. Ticari önemi olan istir idyeler üç 
grup da toplanır. Bunlar; 

1. Pasifik ist ir idyesi — Crassostrea 
2. Yassı iki kabuklu — Ostrea 
3. İnci ist ir idyesi — Avicula'dır. 
Avrupada, Japon ist ir idyesi USA ve 

Kanada'da ise Pasifik ist ir idyesi olarak bi-
linen Crassostrea gigas THUNBERG, ger-
çek olarak kültürü yapılan yegane, istirid-
yedir. Bu ist ir idyelerin renkleri, kabuk ka-
lınlıkları, şeki l leri ve büyüme hızları birbi-
rinden farklı ve belir l i ekolojik şartlara 
adapte olmuş çeşit l i tür ler i gel işmişt ir . 
Bunlar arasında Japonya'nın değişik böl-
gelerine uymuş; kuzey ist ir idyeleri, güney 
ist ir idyeleri , orta güney ist ir idyeleri sayı-
labil ir. Çok yüksek ısılar dışında, kuzey is-

Süleyman SARIKAYA 
Ziraat Y. Mühendisi 

t i r idyeler inin büyüme hızı diğerlerine oran-
la en yüksektir. Fakat ölüm oranları da 
çok yüksektir. Güney ist ir idyelerinin et 
miktarı ve kalitesi yüksektir. 

Türkiye'de kurulacak ist ir idye yetiş 
t i rme işletmelerinde hangi türün yetişt i-
ri leceğine karar verebilmek için, önce ku-
rulacak araştırma enstitülerinde yet işt i rme 
denemeleri yapmak gerekmektedir. 

İst ir idye üretimi yapılacak en uygun 
yerler; adalarla çevri l i koy ve körfezlerle 
doğal engellerle çevri l i kıyıların 50 - 200 m. 
mesafeye kadar olan derinliği 10 - 20 m. yi 
aşmayan kısımlarıdır. Tabii ısı ve tuzluluk 
gibi faktörlerin de uygun olması gerek-
mektedir. Japonya'da 3600 ha. yet işt i rme 
sahası bulunan Hiroşima'da ikl im Akden:z 
ikl imi karakterinde olup, bu yerden Japon 
ya'nın toplam istir idye üretiminin % 60'ı 
elde edil ir . 

Crassostrea gigas'ın yavrulaması Ma-
yıs ile Ağustos ayları arasındadır. Yumurt-
lama ve yavru gel işimi için opti-mum sıcak-
lık 22 - 24°C olup, larva gel işimi için en-
az 15°C, ençok 30°C. ısıya ihtiyaç vardır. 
İstir idye yet işt i r ic i l iğ i için optimum tuzlu-
luk % 023 - 028 dir. Fakat % 015 - 035 
tuzlulukta da yaşarlar. Larvalar için e,ı 
uygun tuzluluk % 015 - 18 dir. İstiridyele-
rin klora toleransı % 017 - 021 arasında-
dır. 

Her ist ir idye 0,5 - 1 milyon yumurta 

1 



verir. Dişi ve erkekler yumurta ve sperma-
larını doğrudan suya bırakırlar. Döllenmeyi 
takibeden 24 saat içinde zigotlar yüzen 
planktonik larva haline gelir ler. Daha son-
ra D biçimini alırlar ve 60 mikron boya eri-
şir ler. Larvalar planktonlarla beslenirler. 
10 ila 14 günlük bir serbest yüzme devre-
sinden sonra genell ikle kayalara veya sert 
kabuklu deniz hayvanlarının üzerine tutu-
nurlar. 

Bu tutunma devresinde boyları 300 
mikron'a ulaşır. Bundan sonra genç istirid-
yeler yeni bir kabuk meydana getirerek ol-
gun ist ir idye haline gelir ler. Tutunmuş isti-
ridye yavrularına spat denir. Bu zaman 
tam kültüre alınma devresidir. 

İstir idye yet işt i r ic i l iğ inde toplayıcı 
(collector) olarak tarak ve midye kabuğu 
ile 10 - 15 cm. çapında plastik tabaklar 
kullanılır. Bunlar ortasından delinerek 16 
numara kalınlığında, 2 m. uzunluğunda gal-
vanizli tel 'e 2'şer cm. lik bambu kamışı ile 
birbirinden ayrılmış olarak dizi l ir ler. Bu şe-
kilde 2 m. lik bir ren'e 60 adet toplayıcı di-
zi lebil ir. Toplayıcıları ihtiva eden tele ren 
denir. (Şekil. 1) Ren'ler, dikey direklere 
tutturulmuş yatay çatıdan aşağıya suyun en 
alçak seviyesi dikkate alınarak sarkıtılır. 
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Şekil: 1. Toplayıcı Ren 

Toplayıcıların yerleşt irme yeri ı/e za-
manı önemlidir. Erken yerleşt irme, toplayı-
cıların midye gibi diğer kabuklularla kap-
lanmasına sebep olur. Bu da kültür istirid-
yesinin tutunması için yer kalmamasına 
sebep olur. Toplayıcıların yerleşt i r i lmesi 
için en uygun zaman Ağustos ayıdır. 

İst ir idye'nin suni yoldan üret imi bir-
çok laboratuvarlarda denenmiştir. Fakat 
gerçekte buna pek ihtiyaç yoktur. Çünkü 
tabiat henüz doğal ist ir idye kaynakları ba-
kımından çok zengindir. 

Japonya'da toplayıcılık ayrı bir iş kolu 
olarak gel işmişt ir . Bu işi yapan işletmeler, 
ist ir idye larvalarını toplamak üzere her yaz 
ortalama 700.000 toplayıcıyı denize indir-
mektedirler. 

Ren'lerin suya indir i l iş i mümkün ol-
duğu kadar çabuk yapılır. Kollektif bir iş 
letmede 33 kişi bir hafta çalışarak 20 mil-
yon kabuk ihtiva eden dizileri suya yerleş-
t i rebi l i r . Diziler su altına yerleştir i lebilece-
ği gibi, dibe çakılmış ortalama yüksekliği 
1,5 m. olan kazıklar üzerindeki traverslere 
de yer leşt i r i lebi l i r ler. Bu tarz yerleştirme-
de dizi ucunun dibe değmemesine özel-
likle dikkat edil ir. 

Larvaların Tutunmasına Etki Eden 
Faktörler: 
1. Akıntının hızı, (en uygun akıntı 

1 cm./sn. dir.) 
2. Tuzluluk, (en uygun ortam tuzlulu-

ğu % 015 - 020'dir.) 
3. Renk, (koyu renkler larvaların ilgi-

sini çeker.) 
4. Tutunma yüzeyi, (tutunmak için pü-

rüzlü yüzeyler aranır.) 
5. Berraklık, (çamurlu ve bulanık su-

lar larva toplamak için uygun değil-
dir.) 

Bir kabuğun her iki yüzünde ortalama 
20 adet larva bulunuyorsa bu yet işt i r ic i 
lik için en uygun sayıdır. Ayrıca toplayıcı 
ların kenarlarına tutunmuş olan larvala 
kültüre alındıklarında orta kışıma tutunan 
lardan daha iyi gelişme göstermektedirler 

Larvaların toplayıcılara tutunmasın 
sağlayan ilk işlemden sonra çevre şartla 
rina karşı dayanıklılığının arttırılacağı katı 
laştırma işlemi gelmektedir. Bu . iş lem, 
yerleştirmeden it ibaren 4 - 5 hafta sonra 
(yani genç ist ir idyeler 10 - 15 mm. boyun-
da iken) yapılır. Katılaştırma işlemi, deni-
zin alçalıp yükselmelerinden yararlanıla-
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rak toplayıcıların S |9 sahil lere nakledilmesi 
ve genç yavruların 4 - 5 saat açıkta (su 
s a t h ı n d a n yukarda) bırakılmasından iba-
rett ir. Açıkta kalan yavru ist ir idyelerin ka-
bukları kuruyarak sert leşir ler. Çoğu za-
man bu işlem, yatay sırıklar üzerinden sar-
kıtılmış olan ren'lerin ikiye katlanmasıyla 
yapılır. 

Heryıl Japonya'dan ABD'ne 1 milyar 
istir idye yavrusu (katılaştırılmış) ihraç 
edilir. Japonya'da kullanılan yavrulardan da 
yılda ortalama 50.000 ton kadar yenen is-
t ir idye istihsal edil ir. 

Yumurtadan çıktıktan sonra 15 mm. 
büyüklüğe kadar ölüm % 80'dir. Yavru is-
t ir idyelerde boy 10 mm. ye geldikten iti-
baren dayanıklılığı arttırma işlemi uygula-
nırsa, ölüm % 40'a düşer. Katılaştırma iş-
leminde bazen, sığ yerlerde bu işe uygun 
bir şekilde tesis edilen masalar, gabariler 
ve rampalardan da faydalanılır. Diziler bu 
düzlemler üzerine yatay olarak konur. Kir-
lenmenin fazla olduğu, parazit ve diğer za-
rarlı unsurların çabuk gelişt iği yerlerd3 
toplayıcılar karaya alınır, diziler seyrelti-
lir. Toplayıcılar işçiler tarafından uygun bir 
bıçakla temizlenir. Bir kadın saatte iki, üç 
diziyi temizleyebil i r . Temizleme işlemi bit-
t ikten sonra ist ir idye larvalarını taşıyan 
toplayıcılar tekrar dizil ir. Fakat bu defa top-
layıcılar arasına 5 cm. lik bambular geçi-
ri lerek aradaki mesafe 2 cm. den 5 cm. e 
çıkarılır. Daha sonra katılaştırma parkları-
na götürülen diziler burada sonbahar ve 
kış boyunca kalırlar. Katılaştırma işlemine 
tabi tutulmuş istir idye yavruları Japonya'-
dan Amerikanın Pasifik kıyılarına kadar o-
lan 10 günlük gemi yolculuğuna rahatlıkla 
dayanırlar. Ayrıca, yapılan denemeler, yav-
ruların su içinde biryerden biryere taşın-
dıkları zaman daha da dayanıklı olduklarını 
göstermişt ir . 

II. YETİŞTİRME METODLARI : 
Yenen ist ir idye yet işt i r ic i l iğ inde baş-

lıca üç metod vardır. 
1. Sal metodu 
2. Long-line metodu 

3'. Rack metodu 
1. SAL METODU : 
Ençok kullanılan metoddur. Genell ikle 

Hiroşima'da 10X20 m. lik, Miyagi'de ise 
10X3 m. lik sallar kullanılır. 10 — 20 m. 
uzunluğundaki bambu veya tahta çıtalar 
45 cm. aralıklarla birbirine tutturulurlar. 
Bu sallar poliet i lenl i yüzdürücülerle des-
teklenerek suyun yüzünde kalmaları sağ-
lanır. Salın iki ucundan demirlenmesi ile 
rüzgâr ve dalgalara dayanıklılığı arttırı lır. 
Sallara 20 mm. kalınlığında katranlanmış 
ipler yada 12 numara galvanizli çelik teller 
bağlanır. Bu ip ve tel ler in uzunluğu bölge-
ye ve suyun derinliğine göre 10 m. ye ka-
dar olabilir, ist ir idye larvalarını ihtiva eden 
toplayıcılar bu iplere 20 - 30 cm. aralık-
larla tesbit edil ir. Aralarına 20 - 30 cm. 
lik bambu kamışı geçir i l i r . 

Şekil: 2. Toplayıcılar 

10 m. lik bir ipe, üzerinde ortalama 20 
adet ist ir idye yavrusu bulunan 40 topla-
yıcı dizi l ir. Yüzey alanı 200 m2 olan 
(20X10) bir salda ortakıma 600 dizi bulu-
nur. 

Genell ikle sallar birbirinden 10 m. ara-
lıklı, 10'luk veya daha fazla seriler halin-
de tesbit edil ir. Bu şekilde suya bırakılan 
sal ortalama 5 yıl dayanır. 

2. LONG — LİNE METODU: 
Fırtınaya dayanıklı oluşu nedeniyle ge-

nell ikle kuzey Japonya'da kullanılan bir 
metoddur. Bu sistemde; aralarında 60 cm. 
mesafe bulunan 6 cm. çapında katranlan-
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mış çelik halatlara üzeri katranlanmış ağaç 
yada metal dubaların 7 - 8 cm. aralıklarla 
bağlanmasıyla meydana gelen bir teşki-
lât vardır. Bu şekilde takriben 80 cm. u-

narak ucu dibe değmeyecek şekilde sarkı-
tı l ır lar. (Şekil. 4) Bu ırıetod daha çok yav-
ru ist ir idye elde etmede ve dayanıklılığın 
arttırılmasında kullanılır. 

Şekil: 3. Long - Line Metodu 

zunluğunda 10, 12 yüzdürücü ile desteklen-
miş bir hat meydana getir i l i r . Bu iskeletin 
iki ucuna ve ortasına birer adet çapa yer-
leşt i r i lmişt i r . (Şekil 3). 

Toplayıcıları ihtiva eden ren'ler, yatay 
halatlara 30 cm. aralıklarla dikey olarak 
bağlanır. Bu renlerin uzunluğu 30 m. ka-
dar olur. (ortalama 7 - 10 m.) Bu sistem 
derinl iğin fazla olduğu bölgelerde kullanı-
lır Bu metodda yerleşt irme süresi 18 - 20 
aydır, ist ir idyelerde gelişme derinl ikle de 
i lgi l idir. Yüzeyden 7 m ye kadar olan de-
rinl ikte gelişme alt kısımlardan daha hızlı 
olmaktadır. Toplayıcıları ihtiva eden halat 
çelt ik l i f inden yapılmış olup, üzeri katran-
la kaplıdır. Çapı 4 cm. dir. Birkaç halat bir-
birine paralel 10 m. aralıklarla ve birbir ine 
bağlı olarak yer leşt i r i l i r . 

3. RACK METODU: 

Buna asma metodu da denir. Sığ sular 
için en uygun yet işt i rme metodudur. Eni 
1 - 1,5 m. boyu 8 - 12 m. olan dikdörtgen 
şeklinde tesislerdir. Bunlar genellikle bam-
budan yapılan ve dikey olarak tabana çakı-
lan sırıklara uzun yatay sırıkların bağlan-
masından meydana gelir. Toplayıcıları ih-
tiva eden tel ren'ler yatay sırıklara bağla-

Yenebil ir ist ir idyeler bir ve iki yıllık 
kültürler halinde olmak üzere iki sistemde 
üret i l i r . 

Bir Yıllık Sistem: İstiridye yavruları 
toplandıktan 4 hafta sonra doğrudan doğ-
ruya üretim sallarına taşınır. Genç istirid-
yeler dayanıklılığı arttırma işlemine tabi 
tutulmazlar. Ağustos başında üretim salla-
rına alınan ist ir idyeler, aralık sonu ocak 
başında 5 - 10 gr. Iık (kabuksuz) pazarlama 
büyüklüğüne erişir ler. 

İki Yıllık Sistem: İstir idye yavruları 
toplama sallarından alınarak, 8 - 10 ay kala-
cakları dayanıklılığı arttırma sallarına ko-

4 



nurlar ve burada ertesi senenin Haziran, 
t e r n r n u z aylarına kadar kalırlar. Buradan da 
üretim sallarına alınırlar. Sonbaharda 10 • 
30 gr. Iık pazarlama ağırlığına eriştiklerin-
de (kabuksuz) hasat başlar. 

Bu iki s istem arasındaki en büyük 
fark, dayanıklılığı arttırma işlemindedir. Bu 
işlem sırasında büyüme azdır fakat, daha 
sonra ölüm oranı da az olur. 

10 m. lik bir ren için verim 2.5 - 10 
kg. olup, ortalama 4 kg. kabuksuz ist ir idye 
demektir. Bu da yaklaşjk oiarak 45 kg. ka-
buklu ist ir idye demektir. 850 ren'l ik bir sal-
dan 2,5 - 5 ton, ortalama 3,4 ton kabuğu çı-
karılmış ist ir idye eti elde etmek mümkün-
dür. Kabuğu çıkarılmış ist ir idye etini kg.! 
20 TL. den sattığımızı düşünsek salbaşına 
3400 X 20 - 68.000 TL. eder. 6 — 8 kişi-
nin çalıştığı bir işletmede ortalama 20 sal 
bulunabilir. 68.000 X 20 = 1.360.000 TL. 
eder ki bu oldukça iyi bir kazançtır. Ancak 
bu gayri safi (brüt) gelirdir. Bu üretimde iş-
çi l ik oldukça büyük yer tutar. Ayrıca; isti-
ridye kültürü ısı. mi l l i su, pollusyon, tuzlu-
luğun ani değişmesi, parazitler, hastalıklar 
ve rüzgarlar gibi çevre faktörlerinden ça 
buk ve kolay etki lenir. 

İstir idye toplama ve yet işt i rme tesis-
lerinin kurulmasında kullanılan malzemele-
rin taşınmasında ve işletmenin diğer ge-
rekli hizmetlerinin görülmesinde çeşit l i to 
najda motorlu kayıklar kullanılır. Bunlar ge-
nellikle 75 BG. de dizel motoru ile dona-
tılmış 15 - 16 tonluk motorlu kayıklardır. 
Ayrıca karada atölyeler, mağaralar, işyer-
leri bulunur. İstir idye yet işt i r ic i l iğ i yapı-
lan bölgelerdeki limanlarda yüksek basınç-
lı su püskürten yıkayıcılar, yıkayıcı ayırıcı-
lar, ve konseyörleri olan tesisler mevcut-
tur. 

III. HASAT VE PAZARLAMA : 

Yükleme motorlarının yardımı ile 
(vinçlerle) diziler sallardan veya long - ll-
ne'lerden güverteye alınırlar ve rıhtıma ta-
şınırlar. Eğer ist ir idyeler çelik tel ler üze-
rindeki dizilerde iseler bu takdirde bir tay-

fa tel ler i uç kısmından keser ve dizileri 
motorun güvertesine alırlar. Kıyıda işleme 
yerine getir i len diziler bambu ara bölmele-
rinden ayrılarak düz beton bir zemin üze-
rinde birinci yıkama işlemine tabi tutulur. 
Daha sonra yıkayıcı ayırıcıdan geçiri lerek 
bir konveyör yardımıyla kabuk ayırma üni-
tesine gönderil ir. Veya kabuk ayırma işle-
mini yapan işçi lerin bulunduğu masalara 
kasalarla taşınırlar. Masanın etrafına sıra-
lanmış olan işçiler özel bıçaklarını istirid-
yenin geri tarafından sokarak çenetleri a-
çarlar ve yaklaştırıcı kası keserek eti ka-
buktan ayırırlar. Bu iş 5 sn. sürer. Bir kadın 
günde 40 kg. ist ir idye eti ayıklayabilir. 
Elde edilen etler steri l ize su ihtiva eden 
küçük bir havuzda yıkanır ve suyu süzü-
lerek teneke kaplara, 10 - 20 kg. Iık plastik 
kovalara veya torbalara konur. Sevkiyata 
kadar + 10 derece ısıdaki odalarda stok 
edil ir ler. Daha sonra aynı sıcaklıktaki izo-
term vasıtalarla büyük pazarlara sevkedi-
l ir ler. Malın işletmeden çıkışı ile satışı ara-
sında ortalama 36 saat geçer. Pazarlarda 
ist ir idyeler büyük plastik kaplar içinde ki-
lo ile satılır. 200 adet ist ir idye 315 gr. azot-
lu maddeye eşdeğerdedir. 

Genell ikle sirkelenmiş olarak veya 
hamurlanarak tavada kızartılarak yenir. 
Konserve, füme, kızartılmış, yağlanmış ola-
rak — '3'0 derecede ihraç edil ir. Japonya'da 
kabuklarından ayrılan ist ir idyeler yıkanır, 
süzülür ve hamurlanarak fırında pişir i l i r . 
Sonra da karton kutularda ambajlanarak — 
16 derecede ihraç edil ir ler. 

IV. PARAZİTLER — PREDATÖRLER, 
HASTALIKLAR VE ÖLÜM: 

Parazitlerin başlıcaları; Anomieler, yo-
sunlar, Ascidieler, tüp annalideler, balane-
ler, süngerler, midyeler ve pofydoralardır, 
Bu parazitlerden birkaçının hızla çoğalma-
ları halinde yet işt i r ic i l ik te önemli kayıplara 
sebep olunur. Örneğin; 1969 - 1970 yılla-
rında Hydroides norvegica'lar Hiroşima'da 
dizileri tamamen kaplayarak 3 milyon yen-
lik zarara yol açmıştır. 
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,af edilebilme-
mış çe^1^' sanması, dizileri 
— .mak, 29 kg./cm2 ba-

^ ,ek ve yakmak gibi yön-
.r. İyi sonuç almak için bu 

¿nede 2 - 3 defa tekrarlanması 

f idye ler de ist i r idyelerin kuvvetl i ra-
kipleridir. İplere yada dizilere kendilerini 
tesbit ederek birkaç haftada 5 cm. kadar 
büyürler. Üzerinde midye ihtiva eden dizi-
ler 20 sn. süreyle 70 derecelik suya batı-
rıldığında midyelerin tamamı ölür. Aynı 
derece ve sürede ist ir idyeler zarar görmez. 

Bilhassa ilkbahar ve sonbahar ayla-
rında suların en durgun olduğu zamanlar-
da Gymnodinium dinoflagelkıte' lerin sebep 
olduğu kırmızı akıntılar ist ir idye kültür sa-
halarında ciddi sorun yaratmaktadır. 

Predatörlerin en yaygın olanları deli-
ci midyeler, deniz yıldızı yassı kurtlar, tur-
belları alandır. Delici yumuşakçaların en 
önemlisi Ocenobra, Rapana, Purpura türle-
ridir. Genç ist ir idyelere zarar veren Paen-
dostylochus ostreophagus ile genç ve yaş-
lı ist ir idyelere zararlı olan Stylochuy iji-
mai en önemli iki yassı kurt türüdür ki bun-
lar yet işt i rme devresinin sonuna kadar % 
40 - 80 arasında bir ölüme sebep olur. 

Hastalık ve ölümler : 
A.B.D. de yet işt i r i len ist ir idyelerde 

labiyrinthomixa marina mantarının sebep 
olduğu bir hastalık mevcuttur. Bu mantar 
Japon ist ir idyelerinde mevcut değildir. Ja-
pon ist ir idyelerinde bugüne kadar herhan-
gibir virüs hastalığına rastlanmamıştır. An-
cak bil inmeyen nedenlerden kit le halinde 
ölümlere rastlanmaktadır. Bu ölümlerin me-
tabolik ve f izyoloj ik uyuşmazlıklardan mey-
dana geldiği sanılmaktadır. 

Su kirlenmesi; 

Bütün dünyada önemli sorunlar ortaya 
çıkartmıştır. Bilhassa deniz kenarlarında 
kurulan endüstri tesisler inin denize boşal-
tılan artıkları ortamın hızla bozulmasına 
sebep olmuştur. İstir idye yet işt i r ic i l iğ i 
için de hiç arzulanmayan sonuçlar yarat-
mıştır. Özellikle yet işt i r ic i l iğe ayrılan sa-
haların daralmasına yol açmıştır. 

V. SONUÇ 

Yurdumuz sularında yapılacak hidro-
biyoloj ik araştırmalarla tesbit edilecek de-
ğerlere göre sal metodu, long - line meto-
du, ve rack metodundan hangisinin uygun 
olacağının tesbit i ve yet işt i rme koşulları-
nın belir lenmesi gerekmektedir. 

Yüksek besin değeri ve ihraç olanak-
larının elverişl i l iğ i nedeniyle ist ir idye zi-
raatı üzerinde durulması gereken bir konu-
dur. 

YARARLANILAN ESERLER 

1 — Inove, N, (1973) O yster Culture, 
Kanagava Fisheries Ex, Sta., 
Japan. 

2 — İversen, E.S. (1968) Oysters, 
Farming The Edge Of The Sea, 
London. 

3 — Nikolic, M. and Stajic, İ. (1962) 
A System Culture On Floating 
Shellf ish Parks, G.F.C.M. No: 18 

4 — F.A.O. (1972) Potential For 
Oysters Culture At Elat on the 
Gulf of Aqaba. 
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. B A L I K Ç I L I K 

S O R U N L A R I M I Z 

Doğanın 3 /4 ünün denizlerle kaplı ol-
duğu bi l inmektedir. Bu geniş su kütlesi 
içinde yaşayan canlıların tür adetleri, şüp-
hesiz karasal ortamda yaşayan canlılardan 
daha fazla olduğu gibi, insan oğlunun en ö-
nemli gıdası olan protein ve besleyici tuz-
lar yönünden de karasal ortamdan elde edi-
len proteinden daha üstündür. 

Yukarda sözünü ett iğimiz denizel or-
tamdaki canlı tür ler i içinde, bu giin için en 
önemli yeri işgal eden balıklardır. Bunu di-
ğer bazı omurgasız canlılar takip eder. Bu 
geniş su alemi içinde, balıklar yaşadıkları 
ortama göre, dip balıkları ve pelajik (göç-
men) balıklar olmak üzere iki grupda topla-
nırlar. Bu iki grup arasında ne dip nede 
tam pelajik balık gruplarına dahil olmayan 
yarı pelajik balıklarda mevcuttur. Yurdu-
muz balıkçılığında ekonomik yönden, bu 
grubun iki türü mevcut olup, diğer balık 
tür ler i yanında, bu türler üzerindeki çalış-
ına ve araştırmalar yok denecek kadar az-
dır, ÎBeriam ve Mezgit) 

Bu gün dünya üzerinde denize sahip 
bir çok devletler, doğanın kendilerine ver-
miş olduğu bu zengin protein kaynakların-
dan gereği şekilde faydalanabilme olanak-
larını aramış ve hatta ülkesinin ekonomisi-
ni bu kaynağın nimetlerine dayandırmış-
tır. (Japonya, Norveç, Peru, izlanda, İngil-
tere, Rusya, Kanada, Almanya, Hindistan 
v.b.) 

Yukarda sözü edilen devletlerin he-
men hepsi açık denize sahip ülkelerdir. 
Kendilerine ait kara suları içindeki avlan-
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maları sahil kentlerinin ihtiyacını karşılar 
veya karşılıyamaz. Ama bu devletler, deni-
zin nimetlerinden ülke nüfusunun hepsinin 
faydalanması için, deniz aşırı sularda, ge-
niş boyutlu balıkçı f i loları ile avlanmakta 
ve dünyanın zengin denizlerinin saptanma-
sı ve bu denizlerdeki kaynakların kapasite-
lerinin hesaplanması yarışına girmişlerdir. 
Hatta, zaman zaman yapılan aşırı avcılıkla 
bazı önemli balık tür ler inin stok dengeleri-
ni bozmuşlardır. (Kuzey denizi Herring 
stokları, Balina tür ler i , v.b.) 

Bazı ülkeler (Peru, Batı Afr ika, Hindis-
tan) denizlerinin, balıkların gıdalarını teş-
kil eden planktonik organizmaların (phyto-
zooplankton) yönünden zengin oluşu ve 
bu zenginliğin kl imatoloj ik ve hidrografik 
şartlarla oluşan «upvvelling» gelişmesi so-
nucu, bazı ekonomik değere haiz göçmen 
balıklar (Hamsi, Sardalya, Palamut. İstav-
rit, Uskumru) bu ülkelerin denizlerinde fev-
kalade bolluk gösterir ler. Bu durum sözü 
geçen bu ülkelerin ekonomisi için doğal 
bir şans olmuştur. (Peru: 10X10" Batı Afr i-
ka: 2X10", Hindistan: 2.3X10° ton) 

Gün geçtikçe artan dünya nufusunun 
protein ihtiyacı, doğadan tabii yolla alman 
proteinle karşılanamaz olmuştur. Düşünen 
insan oğlu, kendine luzumlu olan bu besi-
nin kaynakta daha fazla üreti lmesi için, 



doğaya suni üretimle katkıda bulunmaya 
gir işmiştir. Bu suni üret im önce doğanın 
göl, gölet, akarsu, suni göl kaynaklarında 
uygulanmış ve çok olumlu sonuçlar alın-
mıştır. (Japonya 0.6X10" ton) Suni üret im 
yöntemleri bugün denizel ortamlarda, deni-
zin fırtınalı olduğu zamanlarda etkisini de-
vam ett iremediği koy, körfez ve fiyortlar-
da, kontrollü saha içinde en iyi bir şekilde 
başarılmıştır. (Japonya. Kanada, İskandinav 
ülkeleri) 

İnsan oğlunun hayatının idamesi için, 
çok önemli bu besin stoklarının ayakta ka-
labilmesi için, stokları meydana getiren 
fert ler in biyoloj isinin iyi bi l inmesinin ya-
nında, kaynakta değişen ve stokun fertle-
riyle yakın alakası olan hidrolojik şartların 
araştırılması şarttır. 

Bu gün için, balıkçılıkta aşama kay-
detmiş, balıkçılık endüstrisine önem ver-
miş olan ülkeler, senenin hangi ay veya 
mevsimlerinde hangi tür balıkların kendi 
av sahalarında belirdiğini ve bu tür balık-
ların bu sahalarda hangi nedenlerle bulun-
duklarını (beslenme, yumurtlama) sapta-
mışlardır. 

Bir devletin balıkçılığı, balık kaynakla-
rının zenginliği yanında o kaynaktan yeteri 
kadar balık avlıyabilecek balıkçı fi losuna 
ve avlanan bu balığı muhafaza ve işleye-
cek endüstriye sahip olmasıyla gelişebi-
lir. Yalnız bu arada bel i r t i lmesi gereken bir 
husus, bu kaynakların zenginlik derecesi-
nin araştırılması, balığın miktarı (Stok de-
ğeri) ve türü açısından luzumludur. Diğer 
yönden araştırılan türler içinde, hangi tür 
balıkların göçmen, hangilerinin göç etmi-
yen (yaz kış o bölgede kalan) balıkların 
olduğu saptanmalıdır. Çünkü, yazı ve kışı 
başka sulara göç etmeden geçiren balıkla-
rın avcılığı, o bölgenin kara suları için, ila-
nihayi av kaynağı olacağından, balığın stok 
kontrolü, o memleket için hassasiyet taşır. 
Yani bu tür balığı diğer ülkeler, o memle-
ketin kara sularına girip avlıyamazlar. 

Diğer endüstri kollarında olduğu gibi, 
balıkçılık endüstrisinde de en önemli fak-

tör, kaynağın senelik ortalama verimidir . 
Bu verimin ölçülebilmesi için, av sahala-
rının devamlı araştırılması şarttır. Bu araş-
tırmanın konuları: 

1 — Balığın av sahasındaki kompo-
zisyonu, yoğun olarak bulundu-
ğu bölgeler ve miktarı. 

2 — Biyolojik açıdan bu stoktan ne 
kadar av yapılabilir. 

3 — Stokdan av yapacak f i lonun av 
gücü ve donatımı. 

Yukarda verilen bazı öz veri ler in ışı-
ğında kurulacak bir balık endüstrisinin ya-
şama şansı, hiç araştırma nitel iği olmayan 
bir endüstriden daha ömürlü ve ver iml i ola-
caktır. 

1950 yılından bu güne dek, balık sürü-
lerinin deniz içinde bulundukları yerlerin 
saptanması ve göstermiş oldukları sürü 
kompozisyonları, akustik aletlerle araştırıl-
maktadır. Bu aletlerle, vertikal araştırma 
eko sounderle, horizontal araştırma ise so-
narla yapılır. 1955 lerden bu güne kadar, 
bahsi geçen eko sounder ve sonar aletleri 
geniş ölçüde gel işt i r i lmişlerdir . Bu gün bu 
aletler ve bunlara ilave olan bazı akustik 
aletler (Oscillaskop, integratör, signal je-
naratör, attenauter, elektronik caunter, 
vol tmeter, test hidrofonu v.b.) yardımı ile 
balık sürülerinin avlanmadan önce miktar-
ları çok az hatalarla ölçülebilmektedir. Çok 
daha önceki senelerde de balıkların gele-
cekteki miktarları, balığın yumurta ve lar-
va araştırmalarıyla hesaplanıyordu. Takdir 
buyurulacağı gibi, kullanılan bu yöntemde, 
yumurta ve larvaların 2 veya 3 sene içinde 
avlanabilir bir büyüklük için, yaşam koşul-
larının büyük hatalar vereceği, hatta doğa-
nın şartlarının bir bölgede ani olarak değiş-
mesi larva ve yumurtaların tamamen telef 
olmasına sebep olur. 

Bu gün kullanılan akustik sörvey yön-
temleri , avlanabilecek olan balığın mikta-
rını kısa zamanda ve bazı bi l imsel yöntem-
lerin ışığında vermesi yönünden önem ka-
zanmıştır. (Peru: Hamsi, Güney ve Batı Af-
rika: Hake, Güney Amerika: Hake, Batı Af-
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r ika: Sardalya, İstavrit, Norveç, İngiltere, 
İzlanda, Rusya: Herring.. Cod, Blue wai-
t ing, Hindistan: Uskumru Hamsi, Sardalya, 
Tunus: Sardalya ve bazı göçmen balıklar, 
Endonezye, Avustralya, Philipinler: bu böl-
gelere has pelajik balık türler i , Türkiye: 
Hamsi ve İstavrit 1971-72) 

Göçmen balıklar, beslenme, yumurtla-
ma ve düşük temperatür derecelerinde ve-
ya vücut aktivi telerinin yavaş ceryan etti-
ği anlarda farklı sürü kompozisyonları gös-
terir ler. Mesela pelajik balıklar beslenme 
zamanında, sağa sola süratli hareket eden 
dağınık sürü teşki l ederler. Eğer, bir ba-
lık sürüsü, kendinin yemi olan bir sürüye 
saldırıyorsa avlanma olanakları azdır. Göç-
men balıklar yumurtlama zamanlarında 100 
- 500 ü bir arada dağınık ufak kümelenmeler 
gösterir ler. Bu balıklar vücut aktivi telerinin 
yavaşladığı kış aylarında oldukça yoğun ve 
büyük sürüler arzederler. Bu sürülerin a-
ğırlık boyutları bir kaç tondan 10-15 bin 
ton hatta daha fazla olabil ir. İşte göçmen 
balıklar en iyi avı bu zaman ve kompozu, 
yonlarda verir ler. 

Göçmen balık sürülerinin, diğer bir 
davranış şekli, günün değişik zaman peri-
yodları içinde oluşur. Genellikle, gündüzün 
dibe yakın ve dağınık sürüler, geceleyin 
satha yükselen yoğun sürüler şeklinde o-
lur. Bu t ip sürüler, Hamsi ve Sardalya gibi, 
göçmen balıklar için karakterist ikt i r . 

Araştırma sırasında balık sürülerinde 
«orta su travvl'ü veya gırgır» ile avlanan 
örnekler, populasyonun boy ve tür kompo-
zisyonunun anlaşılmasına yardım eder. Ör-
neklerin biyolojik analizlerinden (seks ve 
olgunluk) stoka gelecek sene için katkıda 
bulunacak fert ler in bi l inmesi açısından ö-
nemlidir. Yaş çalışmaları stokun maksimum 
ve minimum yaşlarının ölçülmesi, bunun 
ışığında stokdan alınması gereken mikta-
rın tesbi t i ve ağ göz açıklığı seçimlerinin 
saptanması açısından önem taşır. 

Tatbiki balıkçılığın, Türkiye açısından 
çok önemli olduğu (Türkiye'nin bir yarım 
ada oluşu, etrafı çevreleyen denizler için-

de göçmen ve bu denizler içinde bölgesel 
göç eden balıkların bulunuşu v.s.) çok ön-
celerden düşünülmüş olup, bu konuda ilk 
önemli boyutlanmalar Et ve Balık Kurumu 
Balıkçılık Araştırma Merkezi ve Hidrobiyo-
loji Araştırma Enstitüsünün kuruluşlarıyla 
sağlanmıştır. Ne yazıkki, 20 seneyi aşkın 
bir zaman içinde, sularımızda mevcut ba-
lıkların av miktarları hakkında sıhhatli bir 
istat ist ik sağlanamadığı gibi, zaman zaman 
bol av veren göçmen balıkların muhafaza 
ve işlenmesi gibi, küçük çapta da olsa ba-
zı balık endüstri kuruluşları gerçekleşeme-
miştir. Bunun bazı, belkide en önemli ne-
denleri, sularımızda yürütülen balık - araş-
tırma çalışmalarının bi l inçl i plân, program 
ve yetenekli araştırıcı kadrosuyla munta-
zam bir şekilde devam ett i r i lememiş ol-
masıdır. 

1970 - 72 yılları içinde sürdürülen 
Türkiye Denizleri Balıkçılığını Gelişt irme 
Projesi son senelerin en atılımlı balıkçılık 
projesi olmuş fakat, ideal bir şekilde maa-
lesef faydalanılamamıştır. Örneğin, yalnız 
Marmaranın Kuzey kesimleri ile Karadeniz 
dahillerinde ve balığın av mevsiminin son-
larına doğru, tamamı AO gün olan 2 araş-
tırma neticelerinin ışığı altında (bu sörvey-
ler sırasında, oldukça kıymete haiz, 1 mil-
yon ton Hamsi ve 0.6 milyon ton İstavrit 
balığı ölçüldü.) Bazı balık endüstri yatırım-
larına gir işi ldi . Fakat, bu yatırımların de-
vamlılığına ışık tutacak araştırmaların de-
vamlılığı, araştırma tekne ve gereçlerin te-
mini, araştırmaları yönetecek personelin 
yet işt i r i lmediği veya temini yoluna gidil-
mediği görülmektedir. 

Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak 
balık endüstr i ler inin ayakta kalabilmesi 
stokun çekildiği kaynağın muntazaman a-
raştırılması ile mümkündür. Bu günkü mo-
dern dünyada, denizlerin araştırılması ve 
balık sürülerinin gözlenmesi ve miktarla-
rının ölçülmesi, tutunmuş bir yöntem ve 
modelle, içinde yeterl i sayıda araştırıcıyı 
taşıyabilecek büyüklükteki araştırına tek-
neleriyle mümkündür. 
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Bu güne kadar muntazam olmamakla 
bir l ikte, sularımızda yapılmış olan deniz a-
raştırmalarının ışığı altında, sularımız ve-
r imli l iği yönünden sırasıyla üç bölgeye ay-
rılabilir. Karadeniz, Marmara, Ege denizle-
ri. Bu geniş sahalara, Akdenizin de su 
ürünleri yönünden araştırılmasını da ilave 
ettiğimizde, deniz araştırmalarımızın bir 
araştırma gemisiyle mümkün olamıyacağı 
peşinen aşikardır. Bu nedenle Akdeniz, E-
ge ve Marmara denizleri araştırmaları için 

en az 25 - 30 metre boyları arasında ve 
12/milsaat sürat yapabilen modern iki a-
raştırma gemisine ihtiyaç vardır. Karade-
nizdeki araştırmaları yürütecek geminin, bu 
iki araştırma gemisinden daha büyük ve 
daha modern bir açıdan hazırlanması gerek 
denizin sene içinde sahip olduğu ikl im 
şartları ve gerekse zaman zaman yapılması 
gereken uzak mesafelerin araştırılması için 
zorunludur. 
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Japon Yılan Balığının Tarihi : 
(Anguilla Japonica): 

Anguilla Japonica Okyanusta Okina-
wa adasının yakınlarına yumurtlar. Yılan 
balığı larvaları kıyıya doğru deniz akıntı-
larıyla gelir ve Elver olarak nehirlere gi-
rerler. Yılan balıkları nehirlerin ağızların-
dan tatlı suya yükselir ler. Yani ırmak ve 
göllere giderler. Ve buralarda 5-10 yıl bes-
lenirler, olgun duruma geldikten sonra de-
relerin alt yataklarına inerler ve buradan 
da denize giderler. Yumurta bıraktıktan 
sonra ölürler. 

Anguillanın bütün spesieslerinde ol-
gun dişi yılan balığı olgun erkek yılan ba-
lığından oldukça ağırdır. 

Anguil la Japonica, (Ikland distr ibut i-
on) Honsku'dan Güney Japonya'ya, Kore, 
Taiwan ve Çin' in aşağı kıyısına kadar dağı-
lış gösterir. 

Hayatının bir kısmının tatlı sularda 
geçtiği çok iyi olarak bi l inmektedir. Her 
sene Aralık, Nisan ayı arasında milyonlar-
ca elver denizden nehirlerin ağzına girer-
ler. Elverler 6 cm uzunluğunda ve şeffaf 
renklidir. (Bazen, şeffaf olduklarından do-
layı «Glass eets»a «Cam yılan balığı» da 
denir.) Nehir suyunun sıcaklığı 8-10° C ol-
duğu zaman nehirlerin ağızlarına gelen 
elverler nehire girerler, soğuk ve ılık yıl-
ların arasında bu göç etme durumu zirve-
ye ulaşır, yani çok miktarda elver nehir 
ağızlarına gelir ve nehirlere girerler. El-
verlerde su akıntılarına karşı çok büyük 

Erdoğan GÜVEN 

Öğretim Üyesi 

Denizcilik ve Su Ürünleri 

Meslek Lisesi 

bir yüzme iç güdüsü vardır ve bu iç güdü-
den dolayı nehirlerin aşağı yatağından yu-
karı yatağına doğru kuvvetli bir şeklde 
yüzerler. Çağlayanlarla karşılaştıkları za-
man maharetle yukarı çıkarlar. Geceleri 
aktif olarak yüzerler, gündüzleri ise kıyı-
lara, kenarlara, taşların arasına giz lenir-
ler. İki hafta nehirde kaldıktan sonra El-
verlerin renkleri siyahlaşmaya başlar ve 
ilk defa küçük yılan balığına bu zamanda 
benzerler. Yaz ortasında genç yılan balık-
ları nehirlere ulaşmış olur. Ilık yaz ayla-
rında sıcaklığın 25°C - 32°C olduğu za-
manlarda aktif bir şekilde beslenirler. Bu 
genç yavrular nehirlerde böcekleri, kurt-
ları yiyerek gelişir ler ve uzunlukları 15 
cm civarına ulaşır. Bu beslenme şekli ya-
bani yılan balıklarında 5-10 sene devam 
eder. Kültüre edilen yılan balıkları olduk-
ça çabuk gelişir ler. 

(Brown-stage) Kahverenkli safha: Yı-
lan balıklarının tatlı suda gelişmeleri ve 
büyümeleri sırasında renkleri kahverengi-
sarı bir renk alır bundan dolayı bu safha-
ya Brown-Stage diyoruz. 

Yılan balığının uzunluğu 30 cm yi geç-
klen sonra yılan balığının seksual or-

anları ilk defa ayırd edil ir. Son olarak ol-
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gunluk ölçüsü, dişi lerde boy 57-60 cm, a-
ğırlık ise 300 ila 350 gram arasındadır. 
Erkeklerde ise uzunluk 35 cm, ağırlık da 
70 gramdır. (Bu ölçüler ortalama). Yukar-
daki rakamların kıyaslanmasından da an-
laşılacağı üzere dişi balıklar aşağı yukarı 
erkeklerden dört misl i daha ağırdır. Sayı-
ları bakımından da erkekle dişi arasında 
şöyle bir oran vardır. 4:6. Bu oran, kültü-
re yapılan yılan balıklarında erkek / dişi-
8/9 dur. 

Senenin yazında yılan balığı olgunluk 
ölçüsüne ulaşır ve denizin altına iner ve 
daha sonra okyanustaki yumurtlama yeri-
ne doğru uzaklaşır. Büyük miktardaki yağı 
adelelerine (kaslara) depo eder. Bu yağın 
miktarı vücut ağırlığının % 20 sine yak-
laşır. 

(Silver - Stage) gümüş safhası: 
Metal ik gümüşî renk, derinin altında 

gelişir ve yılan balığının karın tarafına be-
yaz gümüşî bir görünüş verir. İşte bu za-
man yılan balıkları yem yemezler ve bir 
karanlık sonbahar akşamı balıklar nehrin 
aşağı yatağına göç ederler ve buradan da 
denize giderler. Yılan balıklarında bu saf-
haya Silver - Stage gümüş safhası deni-
liyor. 

YILAN BALIĞININ KÜLTÜRÜ : 
Yılan balığının kültüre edilmesindeki 

kaideler, prensipler diğer balıklarda oldu-
ğu gibidir, hiçbir fark yoktur. 

Yılan balığı kültüründe beş önemli 
safha vardır. 

a) Su 
b) Elver 
c) Yem 
d) Hastalık 
e) Pazarlama. 
Yukarıda 5 ana nokta yılan balığı kül-

türünün esasını teşki l eder. Eğer biz bun-
ları temin edersek aşağı yukarı % 90 ba-
şarılı bir Yılan balığı kültürü yapabiliriz. 

Yılan balığı, temiz ve bol miktarda su 
ister. Oksijen temini (veri lmesi) çok iyi 
olursa, bu şartlar dâ küçük sahalarda (ha-
vuzlarda) tabiî seviyedekinden daha fazla 

miktardaki yılan balığını kültüre edebili-
riz. 

Yılan balığı istihsali bir şey değildir. 
Çok çok elver büyütülerek pazarlama öl-
çüsüne getir i l i r . Bu bakımdan elverler 
çok önemlidir. 

Yılan balığının gel işimi şu şekilde de-
lermine edil ir. Suyun temperatürü ve ye-
miş olduğu yem miktarına göre belir lenir. 

Hastalıklar ve parazilter önlenmelidir 
veyahut da tedavi edi lmelidir. 

Üretici yet işt i rmiş olduğu balıkları 
nasıl pazarlayacağını bi lmelidir. Bu işte 
pazarlama işini güzel yapamayan bir üre-
tici ile pazarlamayı güzel bir şekilde or-
ganize eden üretici arasındaki fark hemen 
ortaya çıkar. Aşağı yukarı güzel bir şekilde 
organize yaparsak, bu küçük havuzlarda 
çok sayıda yılan balığı kültürü yapabildi-
ğimiz gibi, bol oksijen temin ederek alel-
ade bir gölde de bu iş pek âlâ yapılabi-
lir. 

DURGUN SU VE AKAR SUDA 
YILAN BALIĞI KÜLTÜRÜ 

Yılan balığı kültürü tekniğinde, iki 
türlü metod vardır: 

1 — Durgun sularda yapılan kültür 
2 — Akarsularda yapılan kültür. 
Japonya'daki bütün yılan balığı kül-

türü durgun su t ipidir , ve bu metod çok 
kolaydır, halihazırda çok kolay olduğu için 
dünyada durgun sularda yılan balığı kül-
türü yapılmaktadır. 

Akarsu metodu ise şu anda Dünya'da 
kullanılmayan bir metoddur. Tabiî burada 
şunu da bel ir tmek zorunluluğu var, Akarsu 
metodu zamanımızda alabalık üretci l iğinde 
kullanılır ve aynı şekilde yılan balığı kül-
türünde de kullanılır. Daha önce de belirt-
t iğimiz gibi zamanımızda her ne kadar 
kullanılmıyorsa da yakın bir gelecekte bu 
metodla kültür yapılacaktır. Netekim Ja-
ponya'nın Hamanoko şehrinde akarsu sis-
teminde yılan balığı kültürüne başlanmış 
bulunulmaktadır. 

Şimdi burada bu iki metodun nasıl 
olduğunu açık bir şekilde izah edelim: 
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Durgunsu havuzlan : Bu metodla ok-
sijen temini şu şeki lde olmaktadır, bu ha-
vuzlarda önce yeşi l algler gel iş i r ler ve bu 
bi tk isel planktonlar foto-sentez yaparlar, 
iste bu fotosentez olayı yoluyla oksi jen te-
min edi lmiş olur. Bu havuzlardaki su çok 
yavaş bir şeki lde akarsa, o zaman kesif 
bir şeki lde bu yeşi l algler gel iş i r ler . Eğer 
havuzlardaki sular hızlı akarsa akıntıyla bir-
l ikte bu yeşi l alglerde havuzlardan uzak-
laşırlar. Hızlı akan sular, bu algleri yıkar-
lar ve havuzdan dışarıya uzaklaştırır lar. Bu 
metod çok veya az durgun (stat ic water) 
su ister. Bu havuzlara günde akan su mik-
tarı havuzun içindeki su hacminin % 5 i 
kadar olmalıdır. 

Akarsu havuzları: Tropikal ik l imlerde 
uygulanır. Bu ikinci metodla oksi jen temin i 
şu şeki lde olmaktadır : her zaman havuza 
devamlı bir şeki lde taze, temiz bol su ver-
mekle O2 temin edi l i r . Alabalık havuzla-
rında olduğu gibi havuzlara bol er imiş ok-
si jen ihtiva eden su g i rmel id i r . 

Bu açıklamalardan sonra, üretme ya-
pacak olduğumuz yerin şartlarına, sıcaklı-
ğına, bu iki metoddan hangisi daha uy-
gunsa ona göre yılan balığı kültürüne baş-
lamalıyız. 

Su mahdut bir şeki lde elde edi ldiği 
veya edi leceği zaman biz yukarda izah et-
t iğ imiz metodlardan bir incis in i , yani dur-
gun su havuzlarını terc ih etmel iy iz. Ve-
yahut da kapalı s irkülasyonu olan akarsu 
havuzları inşa edebi l i r iz. 

Su sınırlı deği lse, yani bol miktarda 
su elde edebi lme olanağı varsa, Durgun 
su havuzları yer ine t ropik ik l imlerde akar 
su s is temini terc ih edebil i r iz. 
YILAN BALIĞI KÜLTÜRÜNDE TİCARİ 
BAŞARI İÇİN 23° - 30°C SICAKLIK 
GEREKLİ 

Ticarî başarıda, şu nokta mühim, yı-
lan balıkları iki yı l veya daha az bir za-
manda pazarlama ölçüsüne, ağırlığına gel-
mel id i r , bu ağrıIık memleket lere göre de-
ğişiyor, fakat genel l ik le 150 - 200 gr. ci-
varında olmalıdır . 

Yılan balıkları 23°C ilâ 30°C arasın-
daki temperatürde çok çabuk olarak geli-
ş ir . Gerçekten de yılan balıklarının çabu-
cak büyümesi istenir . Taiwan'da 1.5 yılda 
yılan balıkları pazarlama ölçüsüne ulaşır-
lar, fakat İngi l tere'de ancak 4 yılda pazar-
lama ölçüsüne ulaşmaktadır lar. 

Aşağı yukarı 12°C nln altına sıcaklık 
düştüğü zaman (A. Japonica, A. Angiul la, 
A. Rostrata) bu balıklar, yem yemezler ve 
bundan dolayı da hepsi de gel işemezler. 
Düşük sıcaklıklarda gel iş im durur. 

Bu tür balıklar oldukça ılık tempera-
tür ister ler ve bu ılık temperatürde çok İyi 
gel iş i r ler . Yılan balığı ılıman temperatür-
de alabalıktan çok iyi gel iş i r . Yılan balığı 
kül türü için uygun sıcaklık 23°C - 30°C a-
rasıdır. Ve alabalık için 10-15°C arasında-
ki su sıcaklığı çok iy idir . 

Sunî olarak ısıtı lmayan ve dışarda in-
şa edi len havuzlar yalnızca t icar i gayede 
yapılan yılan balığı kültüründe kul lanıl ır. 
(Tropikal ik l imlerde) Endonezya, Taiwan, 
Güney Japonya, Madagaskar gibi devlet-
lerde bu t ip havuzlar kullanılır. 

Soğuk yer lerde: Kuzey Avrupa, Gü-
ney Avustra lya, Yeni Zellanda gibi memle-
ket lerde yılan balığı havuzları sunî olarak 
ısıtı lmalıdır. Eğer ki bu ülkeler yılan ba-
lığı kültürünü t icarî gaye için yapıyorlarsa 
mutlaka bu yola baş vurmaları gerekir. 

Bu işlemi yapmak için muhtelif yön-
temler vardır: 

a) Eğer havuzlar durgun su metodu-
na göre ise; bu şeki ldeki havuzların üzeri-
ne çan yapılır. Bu çatı camdan veya pol-
yet i lenden olabi l i r . 

b) Yine aynı havuzlarda ayrı bir ısıt-
ma usulü kul lanıl ır; bu biraz pahalıya mâl 
olmaktadır. Durgun su havuzunun dibine 
borular yer leş i r i l i r ve bu borunların içe-
r is inden merkezi ısıtma s is temi ile sıcak 
su dolaştır ı l ı r . 

c) Akarsu havuzu ise: Henüz deney-
sel çalışmalar yapılmaktadır, fakat çok pa-
halı olduğundan pek tavsiye edilmez. 
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Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerdeki yılan balıklarının 200 grama ulaşmaları iç i r 

gerekli zaman gösteri l iyor. 

Tablo I. 
Dünyanın çeşit l i bölgelerinde üstü açık havuzlarda dışardaki normal sıcaklıkta bu-

lunan elverlerin 200 gramlık pazarlama büyüklüğündeki yılan balıkları haline gel-
meleri için gerekli zaman çizelgesidir. 

Durgun su havuzlarında aylık su sıcaklıkları tahmini 

Yer 23C° ve yukarısı Yıllık temp. Aylık Derecelerin Yılan Balığının 200 
kaç ay sürdüğü Aralığı Yıllık toplamı gr kadar büyümesi 

için gereken za-
man 

Alm. 1 0—23 150 Yaklaşık 4 yıl 

İng. 0 4—22 160 » 4 » 

Fr. Marsilya 2 7—27 200 » 3 » 

Y. Zelanda 2 12—25 200 » 3 » 

Avusturalya 
(Melbourne) 2 8—27 200 » 3 » 

Japonya 4 5—30 220 M 2 » 

Tunus 3 10—30 220 » 2 » 

Avusturalya 
(Briöbane) 6 14—31 260 » 1 » 

Taiwan 6 13—3*1 260 » 1,5 » 

Endonezya 12 25—31 330 » 1 >1 

Burada şunu da bahsetmek isterim ki Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yılan balı-
ğı üretmecil iği yapılabilir. Tabloda yok, \kdenize kıyısı olan İtalya'da yılan balığı 

kültürü başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 

JAPONYA'DA YILAN BALIĞI 

KÜLTÜRÜNDE METOD VE 

ORGANİZASYON 

Japonya'da iki yılan balığı türünün kül-
türü yapılmaktadır. 

Bu türlerden birisi kendi bölgelerinde 
bulunan Anguilla Japónica (Japon yılan 
balığı) diğer iise Avrupa türü olan Anguilla 
anguilla'dır. Japonlar bu türü Avrupa'dan 
ithal ediyorlar. 1971 istat ist iğine göre Ja-

ponya'daki senelik yılan balığı mahsulünün 
% 95 ini A. Japonica meydana getirmekte-
dir, ancak % 5 ini de Avrupa türü olan 
Anguilla anguilla teşki l eder. Avrupa'dan 
yılan balığı ithal etmeğe 1969 da başlan-
mıştır. 

A. anguilla da A. japonica gibi iyi 
bir şekilde gel işmektedir. A. anguilla 
Japonya şartlarında iyi bir şekilde gelişir. 
Fakat sıcaklık 30°C ye çıktığı zaman ge-
lişemez. Bu sıcaklık hariç tutulduğu za-
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n ¡yi bir şeki lde Japonya'da kül türü ya-
PlL1ıa|<tadır. Yılan balığı üret ic i ler i nehir 
s u l a r ı n ı n k i r lenme tehl ikesine karşı son za-
m a n l a r d a daha ziyade yer altı suları kul-
lanmaktadırlar. Ve daha önce bahs ett iğ i-
miz kültür metot larından durgun su yön-
t e m i n i u y g u l u y o r l a r . 

Hangi sebepten dolayı durgun su sis-
temini terc ih et t ik ler in i izah ede l im: 

Yer altı suyunun sıcaklığı bütün y ı l 
boyunca 15 - 20°C etrafındadır ki bu su sı-
caklığı yıları balığı için soğuktur. Durgun 
su havuzlarındaki su güneşin sıcaklığı i le 
ısınır. Bunun sonucu olarak durgun su ha-
vuzlarındaki suyun sıcaklığı 25-30üC ye 
yükselir. Bu derecedeki su sıcaklığı yılan 
balığı kül türü için idealdir. Durgun sular-
da bitkisel planktonlar gel iş i r , çoğalır, bu 
bitkisel planktonlar da suya uygun bir ko-
yuluk ver i r ler , ve suyun içindeki er imiş 
oksijen miktarı artar, böylece yılan balığı 
kültürü için uygun koşul lar temin edi lmiş 
olur. 

Yılan balıkları elver durumundan pa-
zarlama ölçüsüne gel inceye kadar 4 çeşi t 
havuzlarda yet iş t i r i l i r le r , bu 4 havuzun öl-
çüsü farklıdır. Yılan balıklarının büyüklük-
lerine ve ağırlıklarına göre değişik isim-
leri vardır. 

i •» 
k <r> 

d 

m < 
£ , 

: «man (pi l lar) , 

Yuknrdaki grafikte ayrı ayrı uzunluktaki yılan ba-
lıklarının ağırlığını gösterir. 

Modern bir yılan balığı havuzuna 4 
kg. /m2 balık konur ki, bu maksimum bir 
kesafet t i r . 

Havuz ölçüsü 
m2 

10.000 
500 
200 

Metrekareye 
Konan Yılan balığı 

m2 /Kgr. 

1,0 
2,5 
4.0 

Burada şunu da izah edel im, dipler i 
çamurlu olan havuzlara az balık konur, böy-
le dipler i çamurlu olan havuzlarda akar su 
s is temi tatbik edi l i r . Dibi betondan yapıl-
mış ve akar su s is temi tatbik edilen ha-

Adı: Japonca 

Büyükboy Boku 

Küçük boy Futo 

Fingerling Genryo 
(Yavru) 

Elver Shirasu 

100—200 gr. 

100—150 gr. 

Uzunluğu: 

80 cm. 

50 cm. 

Yaklaşık 10 gr. 20—30 cm. 

Yaklaşık 0,16 gr 6 cm. 

Kaç balık 1 Kg gelir: 

6 

8 

100 

6000 
unagı. 

Aşağıdaki graf ik t ip ik bir havuzdaki 
yılan balıklarının büyüme nispetini göster i-
yor. 60 gram ağırlığa bir büyüme mevsi-
minde ulaşır. 190 gram ağırlığa iki büyüme 
Mevsiminde er iş i r . 

vuzlara çok miktarda balık koyabil i r iz. Ge-
rek duyulduğu takdirde bu havuzlar dipten 
ısıt ı labi l inir . Bu havuzların havalandırılma-
sı su kürekler i i le yapılır. 

Elverler şeffaf (glass-ell) safhasına u-
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lastiği zaman yılan balığı kültürüne başla-
ma safhasıdır. Hali hazırda şimdiye kadar 
hiçbir kimse yılan balığının yumurtasını 
elde etmeyi başaramamıştır ve bil indiği 
gibi yılan balığının yumurtlama yeri deniz-
lerin çok uzaklarındadır. (Bu arada şunu 
bel ir tmek gerekiyor. 1971 yılında Chiba'-
da bir üretici yılan balığından horman en-
jeksiyonu ile yapmış olduğu çalışmaları 
sonunda yumurta elde etmiştir.) Bu ba-
kımdan elverler nehrin ağzına girdikleri 
zaman toplanması gereklidir. İşte bu el-
verlerin yakalama işi ile bir l ikte yılan ba-
lığı kültürüne başlanmış olur. Elverlerin u-
zunluğu genell ikle 6 cm dir ve şeffaftır-
lar ve ağırlıkları da 0,16 gr. civarındadır. 
(6000 tane elver 1 kg. gelmektedir. Bura-
dan da yılan balıklarının sayısını anlaya-
biliriz.) 

Elverler yakalandıktan sonra, üretme 
çi f t l iğ ine getir i ldiği zaman yarım veya bir 
saat Nitrofurances banyosuna konulurlar. 

Yani dezenfekte edil ir ler. Üzerlerine ya-
pışmış olan herhangi bir bakteri mevcut 
ise bunlar bu şekilde yok edil ir. 

Elverler elver tankına yerleşt ir i l i r , yer-
leştirme şekli her 1 m2 ye 400 gr elver 
konur. Bu ilk bir ay içerisinde muhtemelen 
% 20 ile % 50 civarında bir ölüm olabil ir. 
Bu çok önemlidir bu sırada zayıf, dayanık-
sız, hastlıklı ve ölü olarak göze çarpan el-
verler mümkün olur olmaz hemen tank-
lardan alınmalıdır. 

İlk havuza konduktan 20 - 30 gün son-
ra elverler yakalanır ve iki büyüklükte gu-
ruba ayrılır ve bundan sonra ikinci havuza 
nakledil ir. Normal hacimden aşağı olan-
larla ve göze çarpan diğer durumdakiler 
ayrılır. İkinci havuğlardaki stok durumu da 
şu şekildedir. 1 m2 ye 100 gr elver konur 
20 - 30 gün daha geçtikten sonra elverle-
rin uzunluğu yaklaşık olarak 12 cm ye ula-
şır ve bu sırada tekrar yakalanırlar ve öl-
çülerine göre tasnif edilerek dışardaki yav-

Tablo II. Japonya'da kültürü yapılan yılan Balıklarının birinci büyüme mevsimin-
deki ağırlık artışı 

Zaman Yıllık ağırlık Suyun sıcaklık 
artış yüzdesi ortalaması 

Mart sonu (yeni 
yakalanmış elver) 0 11 

Nisan sonu 1 16 

Mayıs sonunda 3 21 

Haziran sonunda 7 25 

Temmuz sonunda 14 28 

Ağustos sonunda 24 30 

Eylül sonunda 24 23 

Ekim sonunda 22 19 

Kasım sonunda 4 14 

Aralık sonunda 0 9 

Toplam 100 
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ru (f ingerl ing) havuzuna transfer edil ir. 
Haziran - Temmuz ayında (fingerling) 

yavrular yakalanırlar ve ergin balık havuz-
larına konurlar. Bu safhada iken bir çok 
yavru diğer üret ici lere satılır. Ağustos -
Eylül ayı içerisinde 20 - 30 cm ye uzunluğa 
erişt ik ler i zaman yakalanırlar, ölçülerine 
göre sınıf landırı lır küçük ve büyük ölçü-
de olanlar ayrı ayrı havuzlara yer leşt i r i l i r . 
İkinci yaza kadar büyürler ve zaten bu sı-
rada da pazarlama ölçüsüne ulaşmış olur-
lar. İkinci sene yazının sonunda tam olarak 
pazarlama ölçüsüne ulaşırlar. 

Sık sık sorulan bir soru var: Yılan ba-
lığının pazarlama ölçüsüne ulaşması için 
ne kadar zaman gerekli diye. Ama bu so-
rununu cevabını vermek oldukça güçtür. 
Büyüme durumu havuzlar arasında ve yı-
lan balığı ç i f t l ik ler in in arasında çok fark-
lılık gösterir . Balığın büyümesi üreticinin 
operasyonun veriml i l iğ ine bağlıdır. 

Her yıl yeni teknikler uygulanarak yı-
lan balığının büyümesi daha da hızlı ol-
maktadır, zamanımızda bir çok yılan balı-
ğı birinci büyüme mevsimi sonunda 60 gr. 
a ulaşmaktadır ve ikinci büyüme mevsimi-
nin sonunda da 150 - 200 gr. a ulaşır. Fa-
kat şimdi güney Japonya'da bazı üretici-
ler aynı sene sonunda yani elverlerin ya-
kalandığı yıl pazarlamaya başlarlar, 120 
gr olduğu zaman hemen pazarlayan üreti-
ciler vardır. Bir çok yılan balığı (Silver-
stage) gümüşî safhasında da satışa çıka-
rılır. 

¡'kinci büyüme mevsiminde genç olgun 

yılan balıkları Nisan ayında sıcaklık 12° 
nin üstüne çıktığı zaman kış uykusunu terk 
ederler. Yılan balıkları günde bir defa yem 
yerler, yem yeme zamanı da sabahleyin-
dir. Sonbaharda pazarlama ölçüsüne ula-
şırlar. Sonbahar veya kış başlangıcında Ve 
kış ayı içerisinde ekimle mart ayı arasın-
da pazaılanır. 

Yılan balığı kültüründen iyi bir netice 
almak ve i lerletmek için bazı genel kai-
deler vardır. 

Yılan balıklarını mümkün olduğu ka-
dar sıhhatli muhafaza etmeliyiz. Böylece 
su kalitesini kontrol ederken, parazit v? 
hastalıklardan salınmada ve balıkların 
transferi sırasında balıkların derisine za-
rar vermemeliyiz. 

Sürekli olarak yılan balıklarının bü-
yüme sırasında seçimini yapmalıyız, yani 
aynı büyüklükteki balıkları ayırmalıyız ve 
aynı havuzdaki balıkların büyüklüğü her za-
man aynı olmalıdır. Normal hacimden aşa-
ğı ve diğer durumları ile göze çarpan bü-
tün balıkları ayrı tutmalıyız. Bu yılan balı-
ğı kültüründe başarılı netice elde etmek 
için en önemli tekniklerden bir isidir. 

Bir kg. elver aşağı yukarı 400 kg. pa-
zarlama ölçüsünde balık verir, demek ki 
40 ton yılan balığı hasat etmek istiyorsak, 
bu işe 100 kg. elverlerle başlamalıyız. 

Japonya'da yılan balığı kültürünün 
başarılı bir şekilde yürütülmesinin nede-
ni, havuzların idare şekli sağlam temeller 
üzerine oturtulmuş olmasıdır. 

ELVER YAKALA YI CI LA. HI 
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Japonya'daki yılan balığı kültüründe-
ki çalışma organizasyonu aşağıdaki şe-
kilde olduğu gibidir. Kooperatif ler kurul-
muştur. 

Japonya'da yukardaki gibi yılan balığı 
üretici leri kooperatif haline gelmişlerdir. 

Yılan balığı kültürü ilk başladığı sıra-
larda, üretici ler elverleri kendileri yaka-
layıp bunları pazarlama ölçsüne kadar bü-
yütüyorlardı. Şimdi ise bu durum çok de-
ğişmişt ir . Elverler, Japonya'nın güney sa-
hil lerindeki nehirlerin ağızlarından yaka-
lanır, fakat bu elverler talepler için kâfi 
gelmediğinden hava yolu ile Avrupa'dan 
elver ithalâtı yapılmaktadır. Aynı zamanda 
Taiwan ve Kore'den de ithalât yapılmak-
tadır. 

Bir çok üret ici ler f ingerl ing ölçüsün-
den başlayarak yani 20 - 30 cm den başla-
yarak pazarlama ölçüsüne ulaşıncaya ka-
dar yılan balığı kültürü yapıyorlar. Diğer 
bazı üretici ler de elverleri f ingerl ing öl-
çüsüne kadar büyütüyorlar ve bu finger-
l ingleri diğer üret ici lere satıyorlar. 

Her bölgede yılan balığı üretici leri 
kooperatif leri mevcuttur ve bu bölgedeki 
bütün üretici ler bu kooperatif lerin üyesi-
dir. Bu kooperatif ler bir çok faydalı işler 
yaparlar, aşağıdaki gibi: 

Soğuk depolara sahip olurlar. 
Suni yemi ve balığı toptan alarak ucu-

za mal ederler. 
Hasat yapıldıkan sonra balıklar pa-

zarlanır ve her üreticinin hissesi toplam 
gelirden ödenir. 

Bazen bu kurumlar hükümetle müza-
kere vs. gibi işlere gir işir ler. 

Kanuna uygun olarak bu kooperatifler 
üyelerine yardımda bulunur. 

İlâve olarak her eyalet ve bölgede de-
neme ve araştırma istasyonları mevcut-
tur. Bu istasyonlara araç ve gereçleri dev-
let tarafından sağlanır. Bu istasyonlarda 
bir çok kollej ve üniversite öğrencisi pra-
t ik çalışma olanağı elde ederler. Japonya'-
da yılan balığı üretme çi f t l ik ler i Tokyo'nun 
100 mil kuzey doğusundan başlar. Tone 

nehrinin halicinde ve ağzında pek büyük 
üretme çif t l iğine rastlanmaz. Fakat Tok-
yo'nun güneyindeki sahalarda çok sayıda 
yılan balığı ç i f t l iğ i bulunur. Tokyo'nun do-
ğusunda sadece bir tane büyük havuz var-
dır, Chiba eyaletinde ve pasifik boyunca 
uzanan bu havuz 10,4 hektardır ve senelik 
yılan balığı istihsali 73 ton civarındadır. 

1972 yılına göre çeşit l i eyaletlerdeki 
yılan balığı istihsali: (tabloda görüleceği 
gibi Shlzuoka eyaleti dikkati çekiyor). 

Eyaletin adı İstihsal Saha 

(Ton) (1000 m') 

Shizuaka 7.919 13299 
Aichi 3.950 6921 
Mie 787 1742 
Miyazika 262 874 
Tohushima 261 1768 
Chiba 222 696 
Kagoshima 205 544 
Okayama 157 365 
Fukuofa 91 159 
Shimane 53 115 
Kumamoto 43 148 
Bütün Japonyada 
Toplam 14.460 26629 

Aşağıdaki tablo Shlzuoka eyaletinde-
ki durumu göstermektedir. (1973 nisanına 
göre): 

Bölge adı Kontrol altında 

birim miktar 

Shida 
Haibara 
(Yeshida) 
Chuen 
Seien 
Toplam 

106 

403 
34 

320 
863 

Su 

Sahası 

148 Hektar 

223 Hektar 
60 Hektar 

786 Hektar 
1217 Hektar 

BİR YILAN BALIĞI ÇİFTLİĞİNİN 
MEVKİİNİN SEÇİMİ 

İyi bir yılan balığı ç i f t l iğ i aşağıdaki 
koşullan mümkün olduğu kadar ihtiva et-
melidir. 
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Kanallardan veya pompa ile nehirden 

v e y a yer altından iyi bir su temini olmalı-
jn- Her sene 20 Ton yılan balığını büyüt-

|Tie|< ¡çin aşağı yukarı günde 450 m:t su 
g e r e k l i d i r . 

Su açık, berrak, temiz ve Turbit ola-
bi l i r . Fakat hiç bir şeki lde zehirl i ve kir l i 
olmamalıdır. (Haşerat i lâçlarından dolayı) 
Akal i ve neutral su çok iyidir . As i t l i su yı-
lan balığı kültürü için uygun deği ldir . Bol 
miktarda yabanı yılan balığının yaşamakta 
olduğu suların kal i tesini önce öğrenmel i 
ve bu suya göre su temin ine çalışı lmalı-
dır. Bu şeki ldeki bir su yılan balığı kül-
türü İçin uygun bir sudur. 

Sel hiç bir zaman ist i lâ etmemel id i r . 
Suyun havuzlardan dışarı akabilme 

durumu elver iş l i olmalıdır. 
Kil l i toprak çok iyidir , çünkü havuzdan 

su kaybını önler. 
Güneşli durum çok iyidir , b i tk isel 

planktonların gel işmesini teşki l eder ve 
dolayısı i le de oksi jen çoğalır. Bu bakım-
dan güneşi çok gören yer ler terc ih edil-
melîdir . 

•, Rüzgâra açık pozisyonlar iy idir . Rüz-
gârlar vasıtası i le su yüzeyinde oksi jen 
meydana gel i r . 

Yol ve elektr ik durumu göz önüne a-
lınmalıdır. 

Japonya'da emin düz sahalar ve aynı 

zamanda nehir le bi t iş ik Brackis bölgeler 
yılan balığı ç i f t l i k le r in in merkezi durumun-
dadır. Japonya'da yılan balığı üret ic i ler i 
ç i f t l i k le r in i b i rb i r ler ine mümkün olduğu 
kadar yakın yapmışlar. Birbir ler inden fay-
dalanma durumunu göz önüne alarak. 

Yakın olmalarından dolayı kooperati f 
kurulması da çok kolay olmaktadır. 

Ç i f t l i k ler in toplu olmasının diğer bir 
kullanışlı yönü de şu olur. Hükümet bura-
ya Deneme istasyonları kurar, ve hasta-
lıktan önlemek için servisler gönderir , ve 
böylece bütün üret ic i ler faydalanmış olur. 

Avrupa'da büyük düz araziler elveriş-
l idir . Aynı zamanda bu araziler nehir ler le 
bağlantılı olmalıdır. Bu gibi yer lerde nehir 
ağızları yılan balığı kültürü için çok uy-
gundur. 
YILAN BALIĞI HAVUZUNUN 
PLANLANMASI VE İNŞAATI 

Bütün yılan balığı havuzları durgun 
su s is temid i r , ve bu havuzlara su akıtı l ır. 

Şimdi Japonya'da oldukça küçük ha-
vuzlara doğru bir geçiş vardır. Hali hazır-
da 4 ayrı ölçüde havuz kul lanı l ıyor. Bu 
havuzlar elver devreler inden başlayarak 
pazarlama ölçüsüne gel inceye kadar yılan 
balıklarının kültüründe kul lanıl ıyor. 

I : Birinci elver tankı; genel l ik le bu 
tankların üzeri örtülüdür. (Polyetl len veya 
camla). 

Elver Tankı 
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2 : İkinci elver tankı; bu da aynı şe-
ki ldedir. 

3 : Fingerling havuzları; üzeri örtülü 
değildir. Dışarda inşa edil ir . 

4 : Olgun balık havuzları; açık hava-
dadır. Yani üzerleri örtülü değildir. 
ELVER TANKLARI 

Elver tankları genell ikle bir çatı al-
tındadır buna İngilizcede (Green House) 
diyoruz. Elver tanklarının üzerleri Polye-
ti len ile veya camla örtülüdür. Bu tanklar 
elektr ikl i ısıtıcılarla ısıtılır, ve suyun sı-
caklığı 25°G nin üzerine çıkartılır. Bu sı-
caklık elverlere çabuk bir ilkbahar havası 
verir ve elverler çok çabuk gelişir ler. Bu 
teknik aynı şekilde Gyster ve Alabalık ü-
retme çi f t l ik ler inde de kullanılır. 

Birinci elver tanklarına nehirlerden 
yakalamış olduğumuz elver lq^ yer leşt i r i l i r 
ve bu tanklarda genell ikle bir ay içinde 
büyürler. Bu tanklar genell ikle daire şek-
lindedir. 5 metre çapında ve 60 cm. de-
rinl iğindedir, ve bu tanklar betondan ya-
pılır. 

Su, su yüzünden itibaren havaya sıç-
ratılmaktadır. Girdapsı bir su akıntısı 
meydana get ir i lmel idir , ve su merkezin-
deki bir boru vasıtası ile dışarıya akıtı-
lir. _ ' 1 

İkinci elver tanklarında ise 8 cm. den 
12 cm. nin üstüne çıkıncaya kadar elver-
ler yet işt i r i l i r . Bu tanklar 30 - 100 m 2 ara-
sında ve bir metre derinl iğindedir. Bu iki 
t ip elver tanklarındaki sular havalandırıl-
malıdır. Bu işte havuza gelen suların ha-
vuza girişi sırasında yukarı doğru sıçratıl-
ması ile olur. 

Yer altından ve kuyulardan su temini 
bu tip tanklar için çok idealdir. Zaten su-
ları kuyudan ve yer altından yukarı çıkar-
tı lırken bir tazyik olur ve böylece de su-
lar kendiliğinden havalandırılmış oluyor. 
Aynı zamanda bu yeraltı ve kuyu suları 
bu nazik elverler için bir garanti teşkil e-
der. Büyük yılan balıkları dinç ve kuvvet-
l idir, bu bakımdan bunlar değişik su kali-
telerine karşı tolerans gösterebil ir ler. Fa-

kat elverler göstermez. Bazen nehir suyu-
nun yılan balığı kültüründe kullanıldığı da 
oluyor. 

Fingerling havuzları (Fingerling ponds) 
Bu havuzlar genell ikle dikdörtgen şeklinde 
200 - 300 m2 büyüklüğündedir, derinl iği de 
1 m. dir. Bu havuzları ndipleri çamurludur. 
Küçük yılan balıklarının yağmurlu gece-
lerde yağmur suyunun havuza düşmesiyle 
bu küçük yavrular duvarların üstünden dı-
şarıya kaçabil ir ler, bunu önlemek için du-
varların üzerine (lip) hendek gibi bir şey 
korkuluk yapılmalıdır. 20 cm nin üstünde 
ki yılan balıkları havuzdan kaçmak için 
hiç bir uğraşıda bulunmazlar. Bundan dola-
yıl olgun balık havuzlarının üzerine kor-
kuluk yapmaya gerek yoktur. 

Olgun balık havuzları önceden 5000 
metre kare ile 20.000 metre kare arasın-
da oluyordu ve şekli de dikdörtgen ve ka-
re şeklinde olurdu. 

Son zamanlarda bu havuzların büyük-
lüğü oldukça düştü sadece 500 - 1000 rrr' 
oldu. Muhtemelen yakın bir zamanda da-
ha da küçük olacaktır. Küçük havuzların 
kontrolü ve bakımı kolay olduğundan ter-
cih edil iyor. 

Akar su sistemi eğer suyun sıcaklığı 
28°C civarında olursa kullanılır ve de çok 
yüksek verim alınır. Toplam olarak 1,5 ile 
2,5 ton pazarlama ölçüsündeki yılan balık-
larını 1 metre derinl iğindeki ve 15 - 18 m. 
çapındaki havuzlardan elde edebiliriz (m2/ 
10 kg.) 

Japonya ve Taivvan'de olgun yılan ba-
lıkları bir kaç t ipte havuzlarda yet işt ir i l i -
yor. Büyük havuzlar bazı durumlarda su ile 
doldıJrulur durgun suda balık yet iş t i r i l i r . 
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Çok yüksek fiatların cari bulunduğu 
memleketlere yılan balığının ihracatı husu-
sunda, Tüccar ve Deniz i l im adamları tara-
fından gösteri len ilgi artmaktadır. Holanda 
ve Almanyada, memleket içi üretimin azal-
ması neticesi, Avusturalya gibi uzak mem-
leketlerden, canlı, dondurulmuş, yılan balı-
ğı ithalatı mecburiyeti hasıl olmuştur. 
(Holanda Yılan balığı peltesi için İngiltere-
ye baş vurmaktadır.) İspanya'da çok lez-
zetli bulunan yavru yılan balıkları için bir 
piyasa nitel iğini kazanmıştır. 

Bu memleketlerde talebin artmasının 
biı'nedeni de, hayat standartlarının artma-
sının olduğu söylenebil ir , bununla beraber, 
bu gelişmede esaslı bir faktörde, önemli 
bir piyasa olan Japonyadır. Burda istihlakin 
artmasına rağmen, hidroelektrik projeleri, 
nehir kir lenmesi ve muhtemel fazla avlan-
ma nedeni ile tabii kaynaklardan avlanan 
miktarda düşüş meydana gelmişt ir . Bu gibi 
düşüş yılan balığı kültüründe esaslı geniş-
lemelerle karşılanabilmektedir. 1960 yılın-
da takriben 5,000 ton olan miktar 1968 yı-
lında 32,500 tona yükselmişt i r . 

Memleket içi piyasa talebi karşıla-
maktan çok uzak bulunmaktadır piyasa ki-
fayetsizdir ve 1972 yılında 23,000 tonluk 
ithalat yapılmıştır. İthalatın çoğu % 50 den 
fazlası Taivvandan, gerisi Fransa, Güney 
Kore ve İngiltereden yapılmıştır. 

ASTRONOMİK RAKKAMLAR — Yılan 
balığı yavrularının f lat larımn astronomik o-
larak artmasiyle (1973'yılında beher l ibresi 

Tercüme Eden: 

Haydar SÖZER 

Balıkçılık Müessesesi Müd. 

Ticaret Şef. Mv. 

417 dolar) Japonların mubayaalarında t i t iz 
davranmaları işlerine gelmektedir. Fiatlar, 
yavruların lezzeti, yaşı, ve menbaları üze-
rinde, çok değişikl ik göstermektedir. Yılan 
balığı yavruları stok havuzlarına getir i l i r-
ken, nakliyatta ölüm oranı çok yüksektir ve 
bu yavrular hastalığa karşıda çok hassas 
bulunmadadır. Bununla beraber, 1972 yılın-
da ithal edilen yavru yılan balığı f iatı asya 
cinsleri için beher l ibresi $ 20 — $ 50 ara-
sında değişikl ik göstermiş, İtalyan ve İngi-
liz Yavruları ise CİF $ 14 üzerinden muame-
le görmüştür. 

Japonya hemen hemen 100 yıllık kül-
tür tecrübesi bulunmasına rağmen, ancak 
bu sahada son 15 yılda şumullü metodlar-
dan istifade edi lmişt i r . 1970 yılında gö-
rüldüğü üzere, hastalık bütün bir stoku on 
beş gün içinde mahvedebil ir, barsak ve 
böbreklere etkide bulunan esrarengiz bir 
hastalık binlerce yılan balığının ölümüne 
sebep olmuştur. Bu hastalığın ithal edilen 
yılan balıklarından geldiğine inanılmaktadır. 
Ağır, kesif kültür şartları altında, kütle ha-
linde ölüme sebep olan 10 hastalık cinsinin 
bulunduğu söylenmektedir. 

Yılan balığı yavruları kışın açık deniz-
muhaceret ederlerken yakalanmakta ve 
150 X 350 metre karelik 70 sm. derinlikte-
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de, yumurtlama sahalarından akıntıya karşı 
ki ufak havuzlarda kültüre tabi tutulmak-
tadır. Bu kültür safhası takriben bir yıl de-
vam etmektedir. Bu müddet içinde, yavru-
lar ağırlık it ibariyle 20 gm. büyürler. Oriji-
nal stok kesafeti beher metre karede takri-
ben 500 - 600 gm. dir. 

DEĞİŞİK GELİŞME ORANLARI — Mün-
fer i t yılan balıklarında gelişme çok değişik-
lik göstermektedir. Beher havuzda takri-
ben muntazam gelişme ebadının sağlan-
masını teminen, kültürün bütün safhasında 
devamlı seleksiyona ihtiyaç bulunmakta-
dır. 

Yavrular beslenmeye başlandığında, 
takriben iki üç gün, küçük OLIGOCHAETİ 
kurtları ver i l i r , müteakiben 7 - 10 gün, ba-
lık eti ve kurt karışımı Kek veri l i r , sonra 
günde iki kez, balık eti ve yılan balıkları 
için özel olarak formüle edilmiş sentetik 
gıda sağlanır. Veri len gıda miktarları göv-
de ağırlığının takriben % 30 dur. 

Yılan balığı yavruları karanlıkta bes-
lenmeyi tercih ederler ve beslenme havu-
zun bir tarafından bir barikatta yapılmakta-
dır. Gıda, suyun içeri girmesini önleyecek 
şekilde hemen suyun yukarsında bir tele 
asılı bir sepet içinde veri lmektedir. Yav-
rular 20 gm. ağırlığına gelince, erginliğe e-
rişterecek safha için hazır duruma getir i l i r . 

Erginlik kültürünün gayesi, piyasa için 
150 gm. Iık yılan balığı üretmektir ve bu 
yavruluk safhasından iki yılda başarı11r ve 
yabani yılan balıklarının gelişme oranın iki 
katıdır. Yılan balığı erginlik havuzunun eba-
dı takriben 3000 - 10000 metre kare 50 sm. 
derinl iktedir. Stoklama oranı takriben havu-
zun beher metre karesi için takriben 500 -
700 gm. yılan balığı tohumudur. Gelişme 
Nisan - Ekim aylarında en hızlı düzeyde o-
lup, bu müddet içinde yılan balıkları müm-
kün olduğu kadar çok beslenmelidir. Veri-
len gıda miktarı takriben gövde ağırlığının 
% 10 nu olup taze veya donmuş balık eti ve 

sentetik besleyici maddelerden ibarett ir. 
Taze balık etinden istifade edildiğinde kat-
sayı 6 - 7 olup, diğer taraftan sentetik gıda 
maddelerin katsayısı ikiden azd\r. 

Kültür esnasında münasip su kalitesi-
nin muhafazası için çok dikkat gösteri lmeli-
dir. Bütün kültür safhasında saf sudan isti-
fade edilmelidir. Stok kesafeti yüksek ol-
duğundan su kalitesinin muhafazası zordur. 
Gündüz su da Ph düzeyleri takriben 8.Û -
09.2 ve geceleyin ise 6.8 - 7.2 dir. 

As i t l i toprak üzerinde kurulmuip ha-
vuzlar genell ikle, münasip yılan balığı kül-
türü için çok düşük 5.5 - 6.5 Ph. düzeyi bu-
lunmaktadır. Yüksek düzeyde çözülmüş ok-
sijen tamamiyle luzumludur. ve yılan balığı 
için arzu edilen asgari değer, beher l i trede 
2.0 - 2.5 cc. dir. Oksijen katıcı ve su tabak-
larını karıştırıcı su çarkları yılan balığı kül-
tür havuzlarının hususiyetlerinden bir idir. 
Kalsium nitrat ve fosfata ait uygun düzey-
ler muhafaza edilmeli ve gübre ilavesiyle 
bu husus sağlanabilmektedir. 

Genell ikle, havuzlar her yılın sonunda 
boşaltılır ve dip çamurlar çevri lerek çıkarıl-
malı ve havuz dibine kireç serpi lmelidir. 

Yılan balığının kültürü esnasında, cins-
ler kompsisyonu ve mikro - organizma bol-
luğu, çok önemlidir. Genellikle, yılan balı-
ğının kültüründe phytoplankton faydalı un-
sur. Zooplanktan faydalı değildir. İyi bakı-
lan havuzların rengi Yeşil - mavi olup, % 
0.3 - 2.9 plankton terkibi ile zooplankton ve 
% 97.1 - % 99.7 Phytoplankton ihtiva et-
mektedir. 

Yılan balıkları ile i lgi l i olarak, Japon 
alıcıları tarafından ödenen fiatlar, canlı yı-
lan balığı ve yavru için ödenen fiatlara nis-
beten çok düşüktür, f iat aynı zamanda yağ 
muhtevasına ve lezzete bağlı bulunmakta-
dır. 150 - 200 gm. Iık canlı yilan balığının 
beher l ibresi $ 1.23 - $ 1.36 getirmekte idi, 
diğer taraftan donmuş yılan balığı fiatı ise 
l ibresi Ş 0.22 - $ 0.27 arasında bulunmakta 
idi. 
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^ DÜNYA DENİZLERİNİN 

GÜÇLÜ ve GARİP 

Dünya denizlerinde yaşayan canlıla-
rın bazıları güçlü, bazıları kocaman, bazı-
ları da insanları derin derin düşündüren 
özell ikler taşır. 

İnsanoğlu, denizlerin karanlık suların-
da saklanan güç ve acaipliklerin araştır-
masına henüz yeni el atmış bulunmakta-
dır. Elde edilecek yeni buluşlar, denizlerin 
sakladığı hayret verici yaşantıları aydın-
lattıkça dünyamızın dörtte üçünü oluştu-
ran karanlık suların ne değerli hazinelere 
sahip olduğunu gösterecektir. 

Denizlerin derinl iklerinde yaşayan ya-
ratıkları incelerken akla gelen ilk sorunun 
cevabı bu yaratıklardak! ikilik, hız, alca-
iplik ve yaşam için başvurdukları kurnaz-
lıklardır. 

Bu güçler ortaya konduğu zaman ise 
hemen balıkların hızları akla gelir. 

Hakikatte büyük denizlerin derin su-
larında yaşayan balıkların bir çokları baş 
döndürücü bir hıza sahiptir ler. Vücut ya-
pıları, yolları üzerinde bir engelin olma-
yışı bu yaratıklara hızlarının yanısıra bir 
hareket emniyeti sağlamıştır. • 

Yunus balıklarının gemilerle yarış et-
t ik ler ini hemen herkes bil ir. Açık deniz-
lerde !köpek balıklarının, transat lant ik ler i 
günlerce takip ett ik ler i çok görülmüştür. 

Bir transatlantiğin 24 m j | yani 45 ki-
lometre bir hızla git t iği düşünülürse gün-
lerle bu hızı koruyan bir balığın gücü ra-
hatlıkla meydana çıkar. 

Gemileri ısrarla takip eden bu balık-
ların bazıları oyun, bazıları da yiyecek için 
bu işi yaparlar. 

YARATIKLARI 
r 

İbrahim BİLGE 

İkinci Dünya Savaşında bir Amerikan 
denizaltısı topçusunun şu gözlemi çok en-
teresandır. Denizaltının her zaman etra-
fında dönen bir kılıç balığının, torpi l ko-
vandan fırlar fırlamaz hemen yarışa kalkıp 
âdeta hedefe kadar torpi l i kovaladığından 
bahseder. 

Kırk mil süratle hedefe giden bir tor-
pido kovanını balığın büyük bir hırs ve 
kıskançlıkla kovalaması açlık! nedeniyle 
olmasa gerektir. 

Kılıç balıkları 95 ki lometre hızla ve 
rahatlıkla yüzerler. Balıklardaki bu yüksek 
hızlar yalnız kılıç balıklarına özgü değil-
dir. 

Pasifik Okyanusunda yaşayan barra-
küdaların hızları 80 ki lometreyi bulur. Bu 
balıkların vücutları yuvarlak, zargana gibi 
ince uzundur. 

Orkinosların hızı 70 ki lometredir. Ton 
balığı da denen orkinoslar çok güçlü ba-
nklardır da... Zıpkınlandıtyariı zaman ar-
kasındaki sandalları büyük bir güçle sa-
atlerce sürükler. Çok kere bu araçları su-
lara gömerek batırdığı da görülmüştür. 

Balinalar hız yönünden daha da ilgi 
çekicidir. O battal ve iri gövdelerine, di-
ğer balıklara oranla anormal vücutlarına 
rağmen hızları 70 ki lometreyi bulur. 

Hızlı yüzen balıklardan uçan balıklar 
su içinde 56 ki lometre yol alırlar. Bu ba-
lıkların ismini aldıkları uçuculukları da çok 
enteresandır. Dipten su yüzüne doğru hız-
la yüzerler. Bu hızla sudan fırladıktan son-
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ra yan süzgeçlerini açıp kuyruklarını sağa 
sola sallayarak volplâne bir uçuşa geçip 
6 metreye kadar yükseldikten sonra 400 
metrel ik bir mesafeyi boşlukta alırlar. 

Hızla giden balıklardan biri de yelken 
balığıdır. Amerikan denizlerine özgü bir 

Uçan Balıklar 

kılıç türü olan yelken balığının hızı saatte 
96 ki lometredir. 

Tatlı sularda da hızlı yüzen balıklar 
vardır. Yayın balığı battal vücuduna rağ-
men 25 ki lometre hızla yüzebilir. 

Turna balıkları 33 ki lometre sürate 
sahiptir. Turna balığının İlk hareketteki 
çok yüksek hızdır. Belki bu sebeple turna 
balığının diğer bir adı da oklama'dır. 

Alabalık da hızlı balıklardandır. Debi-
si fazla olan sert dere sularında 37 kilo-
metre hızla yukarılara doğdu yüzdüğü sap-
tanmıştır. Deniz alası da denen som balı-
ğının hızı ise daha fazladır. 

Tüm balıkların hızları hakkında pek 
çok şey söylenebil ir. Bir torpi l in hızının 
40 mil veya 70 ki lometre olduğu dikkate 
alınırsa balıkların nasıl bir güçle sulara 
sürdükleri çok düşündürücüdür. 

Eri büyük balıklar: 
Denizlerin enginliklerinde yaşayan 

büyük balıklar sıralanırken insan oğlunun 
aklına en evvel balina balığı gelir. 

Boyları 20 - 25 metre ile ölçülen ve 
tonlarla tartı lan balinalar denizlerin en bü-
yük canlılarıdır. Balinaların kaşalot cins-
lerinin çok eski yıllarda Akdenizde yaşa-
dıkları söylenir. Herhalde amansız avcıla-

rından kaçmış olsalar gerektir. Bugünkü 
hakikat bu balıkların Okyanusların kuzey 
taraflarında yaşadıkları ve maalesef aman-
sızca öldürüldükleridir. 

Beyaz köpek balığı da çok iri hayvan-
dır. Camgöz köpek balığı da iri balıktır. 
Köpek balıklarının ağızları genlerinin al-
tındadır. Avını dönerek yakalamak zorun-
luğunu duyar. Doğa, bu noktada insaflı 
davranmış, bu canavar yaratıkları yemleri-
ni rahat avlamaktan mahrum bırakmıştır. 
Diğerlerinin aksine pelerinli köpek balığı 
saldırgan değildir. Dişleri çok zayıftır. De-
risi kulaklarının arkasından kat kat sark-
tığından kendisine bu isim ver i lmişt i r . 
B'oyları 14 metreyi bulur. 

Orkinos balıkları, büyük ve ağır ba-
lıklardandır. 5-6 metre boyunda ve 1 - 2 
ton gelenleri çok yakalanır. 

Tatlı suların en büyük balığı yayın ba-
lığıdır. Sakarya nehrimizde 200 kilo ağır-
lığında ve 4-5 metrel ikler i çok yakalanır. 

En küçük balıklar: 
Sığ koyların kumsallarında yeni doğ-

muş küçük balıkları her zaman görmek 
mümkündür. Burada bahis konusu olan 
küçük balıklar, doğduklarından ölünceye 
kadar büyümeyen natürel balıklardır. 

Bu tür balıkların en küçükleri Uzak 
Doğunun ılıman denizlerinde yaşarlar. 
Bunlardan biri Fil ipinlerde yaşayan Filipin 
kayasıdır. Omurgalı balıklardan olan Fili-
pin kayasının boyları 9-11 mil imetre, ağır-
lıkları 6 mil igramdır. 

Marshall Adaları yöresinde yaşayan 
Kaya balıkları (eviota zoruna) 12-16 mil i-
metre boyundadır. Ağırlıkları 8-10 mil ig-
ramdan fazla değildir. 

Samoa'da yaşayan bir tür çaya balığı 
(schindleria preamaturus) ise 11-12 mili-
metreyi geçmez. Ağırlığı 2 mil igramdır. 
Tuzlu suda yaşayan omurgalı balıkların 
hafif l ik rekoru bu balıktadır. 

Uzun ömürlü balıklar: 
Balıkların da kaplumbağalara yakın 

uzun ömürlü yaratıklar olduğu ilmen sap-
tanmıştır. Son araştırmalar, çok derin su-
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larda yaşayan bazı balık türlerinin 500-700 
yıl ömür sürdüklerini meydana çıkarmış-
tır. 

Kanada'nın Ontario yöresinde yakala-
nan bir Mersin balığının 150 yaşında ol-
duğu pullarının incelenmesi sonucu anla-
şı labi lmişt ir . 

Morina balıklarının da uzun ömürlü ol-
dukları araştırmalar sonucu ispatlanmıştır. 
Yeni metodlar Şimal denizinde yakalanan 
bir Morina'nın 120 yaşında olduğunu mey-
dana koymuştur. 

Bir tat l ısu balığı olan turna balığının 
30-40, yayın balığının ise 15-20 yıl yaşadık-
ları bir çok kimselerce bil inir. 

Yuva yapan balıklar: 
Hakikatte balıklar yuva bilmezler. 

Buna karşı bir çok balıkların birarada ya-
şadıkları, gerek diğer balıklardan kork-
tuklarından, gerek gıdalarını bir yerde sağ-
ladıklarından kendi aralarında koloni ku-
rup o bölgeden ayrılmadıkları bilinen bir 
gerçektir. 

Dikence Balığı 

Dikence balığına gelince iş değişir. 
Dikence balığı döllenme zamanı yosun-
lardan yaptığı yuvasının içine girerek yu-
murtasını döker. Erkek dikence yumurtası-
nı döken dişiyi yuvadan atarak kendisi gi-
rer ve yumurtala'rın üstüne spermasını 
döküp döllenmeyi sağlar. 

Kendisi de yuvada kalmaz. Yavrular 
çıkıncaya kadar yuvanın etrafında dolaşır. 
Yavrular çıktıktan sonra onun da yuva ile 

Yuva yapan diğer bir balık türü 

i lgisi kalmaz, çıkar, gider. Bu şekilde yu-
va esasında yumurta deposu yani bir nevi 
folluk görevi görüyor. 

Pasifik Okyanusunun Amerika kıyı-
larında yaşayan Gasterosteidae familya-
sına mensup bir balık türü de mükemmel 
yuva yapar. Erkek balık çok maharetle yap-
tığı yuvaya kuyruğundan dürterek dişivi 
sokar. Yumurtlamayı sağladıktan sonra 
boşalan yuvaya girerek spermasını dö-
ker. Kendiside yuvada durmaz. Doğan yav-
ruları korumak için yuvanın etrafında 
dolaşır. Yavrular büyüyünce başka bir di-
şi için yuva kurmaya koşar. Bu balığın di-
ğerlerinden özelliği, birkaç yuva yaparak 
dişi ler i yumurtlatması ve bir tür harem 
kurmasıdır. 

Derin suların yaratıkları: 
Pasifik Okyanusunun gün ışığı gir-

meyen derinl iklerinde hayat olmadığı, bu-
ralarda canlı bulunmadığı zannedil irrr. 
1957 yılında bir Rus i l im heyeti Büyük 
Okyanusun Tonga çukurundaki 10710 met-
re derinl ikte yaptığı aramada karidese 
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Pelikan Balığı 

benzeyen çok küçük bir kabuklu ile pisi-
ye benzeyen bir canlı bulmuştu. 

Daha sonraları 10910 metre derinliğe 
inen Prof. Piccard, bu derinl ikte bile çok 
küçük yaratıkların yaşadığını saptamıştır. 
Buradaki su basıncının en biiyük iki loko-
motif ağırlığında oluşu da enteresandır. 

Maamafih gene de 3-5 bin metre de-
rinl iklerde çok ilgi çekici balıklar yaşa-
maktadır. 

Bunlardan biri Pelikan balığıdır. 500 
ilâ 2000 metre derinl ik arasında yaşayan 
pelikan balığının başı vücuduna oranla çok 
ir idir. Ağzı ve çeneleri çok büyiik olan ba-
lığın alt çenesi pelikan kuşunun çenesi 
gibi keselidir. Balığın vücudu kuyruğa ka-
dar çok incelir. 

ve antenin ucunda suların karanlığı için-
de ışık saçan bir topuzcuk vardır. 

Balık avlanmak istediği zaman ante-
nindeki ışığı yakar. Bir takım meraklı ba-
lıklar bu ışığın etrafında toplanırlar. Fe-
ner balığı ışığını yavaş yavaş ağzına doğ-
ru indirmeye başlar. Yem balıklar da ışığı 
takip ederler. Ve kendilerini hızla açılan 
büyük bir ağızın içinde bulurlar. İşte bir 
yaşam uğraşı daha... 

Doğa, deniz yaratıklarının bazılarını 
süratl i yaratmış, bir çoğunu kamuflâj o-
lanaklarına sahip kılmış, bir kısmına ze-
hirl i iğneler vermiş, bazılarını da sert ka-
buklarla zırhlamıştır. 

Balık, yakaladığı avları kesesinde top-
layarak depo eder ve yeni bir av bulun-
caya kadar yaşamını sağlar. Derin ve ka-
ranlık sularda avlanmanın zorluğu sebe-
biyle balığın gıdasını nasıl idare ettiği dik-
kate şayandır. 

Derin su balıklarından olan Fener ba-
lığının yaşamı ve avlanma usulü de bir 
başkadır. 

Fener balığı uzunca bir üçgene ben-
zer. Üçgenin geniş tarafı balığın başıdır. 
Bas kısımdaki ağız çok büyüktür. Balığın 
başının üstünde vücuda uygun bir anten 

Fener Balığı 

Atlas Okyanusunun Florida açıkların-
da Sargossa denizi, girdaplarla dolu, akın-
tı larla gelen çöplerle dolu, uzaktan kara 



Sargossa Denizi 
ve çöplüğü 

parçasına benzeyen şöhretl i bir denizdir. 
Gulf Stream akıntılarının getirdiği 

büyük çöplerle oluşan bu yığına eski ge-
mici ler bir takım masallar uydurmuşlardı. 
Adeta bir kara parçasını andıran bu çöp-
lerin arasında bir tür balık yaşar. İsmini 
buradan alan Sargossa balığı kendisini bu-
radaki yosunlara o kadar uydurmuştur ki 
kımıldamadıkça görmeye imkân yoktur. 
Hayvanın şekli hiç de balığa benzemez. 

Vücudunu çevreleyen yüzgeç ve püskülle-
rin arasında bulunan iğnelerin bazıları da 
zehirl idir. 

Hind Okyanusunun kabadayı balıkla-
rından Cerrah balığı da enteresan deniz 
yaratıklarındandir. Acanthuridea familya-
sından olan cerrah balığını doğa düşmanla-
rından kurumak için bir sustalı çakı ile 
si lâhlamıştır. 

Balığın tam kuyruk dibinin iki tara-
fında sertçe kıkırdak birer yuva içine giz-
lenmiş gene kıkırdaktan iki bıçak tehlike 
zamanı hemen açılarak düşman balıkları 
hacamat eder. 

Bu çakılar çok kere dalgın balıkçılar 
için de tehl ike olmuştur. 

Denizlerde yaşayan Balon balığı, Kir-
pi balığı, Ay balığı gibi o kadar garip yara-
tıklar öyle muammalar var ki... 

Sargossa Balığı 

f 
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İSTANBUL DENİZCİLİK 

VE SU ÜRÜNLERİ 

MESLEK LİSESİ'NDEN İZLENİMLER 

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 1973 — 
1974 öğretim devresinde faaliyete geçerek 
bu yıl üçüncü öğretim devresine başlamış 
olan İSTANBUL DENİZCİLİK ve SU ÜRÜN-
LERİ MESLEK LİSESİ'ni gezerek öğrencile-
rin çalışmalarını yakından izlemek fırsatı-
nı bulduk. Bu imkânı bizlere sağlayarak ge-
rekli b i lg i ler le aydınlatan başta okul Müdü-
rü sayın Hasan Nizamoğlu olmak üzere Ü-
retme bölümü öğretim üyesi ve Şefi sayın 
Cenap Okutan ile öğretim üyesi sayın Er-
doğan Güven'e ve Japon Balık üretme uz-
manı sayın Akio Nakazavva'ya teşekkür e-
deriz. 

İstanbul Denizcilik ve Su ürünleri 
Meslek Lisesi 5 bölüm üzerinde: 

1 — Üretme 
2 — İşleme 
3 — Avlama 
4 — Elektronik 
5 — Elektrik 

bölümleri olmak üzere öğretim yapmakta-
dır. Ortaokul mezunları sınavla bu liseye 
girebi lmektedir ler. 

Eğitim ve Öğretim en modern araç ve 
gereçlerle, teknik uygulamalarla yapılma-
dadır. 

Aşağıdaki fotoğraflar Üretme Bölü-
müne ait öğrencilerin atölyede laboratu-
var çalışmaları ile denizde ki deneysel ça-
lışmalarını göstermektedir. 

Öğrencilerin Atölye'de Labaratuvar çalışmaları. Akvaryumdaki suyun günlük değişiklik-
lerinin tesbidi: (PH, sıcaklık ve erimiş 02 miktarının tespiti) 
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Denizdeki 
deneysel 
çalışmalar için 
hareketten önce 
öğrencilere 
gerekli 
açıklamalar 
yapılırken 

Öğrenciler 
denizde deneysel 

çalışmalar 
sırasında görülüyor: 

Denizlerdeki 
çalışmalar 

guruplar halindedir. 
Her gurup kendi 

aralarında 
sonuçları 

tartışırlar. 
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Bir gurup öğrenci deneysel çalışmalar 

sırasında 

Kitahara tipi su şişesi ile belli derinliklerden 

su nümunesi alınırken 

Suyun içersindeki erimiş O2 miktarının D.O. metre ile ölçülmesi 
(Oksijen miktarı için standart Tablo öğretmenin nezaretinde incelenirken) 

(Fotoğraflar: Nihat Uçal) 



CALIFORNIA'DAKÎ AKVARYUMLAR 

Seaquarium (Deniz Akvaryumu) 
ve Oceanarium (Deniz Sirki) , 

- 1 1 - ^ 

Ahtapotlar (devamı) 

Ahtapotlar oldukça zeki hayvanlardır. 
Bir lâbirente düştükleri zaman yollarını 
bulmak, yemek zamanı çalınan zil şeşini 
tanımak, vesaire gibi bir çok şeyleri öğ-
renebilmektedir ler. Bazı olağanüstü kabi-
l iyetleri de vardır. Meselâ vücutlarına na-
zaran çok ufak ve dar olan deliklerden 
süzülerek geçebil ir ler. Kol uçları arası bir 
metreden fazla olan bir ahtapotun bir 
s / m karelik gözleri olan tel ağla avlan-
dıktan sonra bu ağın ufak deliklerinden sı-
zarak kaçtığı görülmüştür. 

Ahtapotların bir mücadele veya kaza-
neticesi zayi olan uzuvları yeniden büyü-
mekte ve eskisinin aynı yeni bir uzuv ge-
l işmektedir. 

Ahtapotlar sinir l i ve öfkeli hayvan-
lardır. Aciz kaldıkları veya kızdırıldıkları 
zaman kendi kollarını yiyerek intihar eder 
veya kendini taşlara çarparak parçalayan 
ahtapotlar görülmüştür. 

Ahtapot eti kurutulmuş veya taze o-
larak yenir. Bir çok memleketlerde mak-
bul bir gıda maddesi olarak kabul edil-
mektedir. Türkiye'de de tur izm inkişâf et-
t ikten sonra Ege sahil lerimizde ahtapotlar 
makbul deniz ürünleri arasında yer almış-
lardır. Yenecek kısmı hayvanın terttakülle-
ridir. Japonya'da çok ufak bir ahtopot türü 
ile diğer tür ler in yavruları bütünü ile kı-

Şeref KARAPINAR 
Emekli Koramiral 

zartılarak yenir. Napoli'de genç ahtapotlar 
delicasy olarak kabul edi lmektedir. 

Ahtapotlar yumurta ile ürerler. Yu-
murtalarını üzüm salkımı şeklinde bırakır-
lar. 

MARINELAND OF THE PACIFIC'de 
dünyanın en büyük ahtapot türlerinden o-
lan PACIFIC OCTOPUS (OCTOPUS APOL-
LYON) adında bir ahtapot teşhir edilmek-
tedir. Bu hayvan orta Kaliforniya'da Mon-
terey körfezinin derin sularında yakalan-
mıştır. 

Ahtopotlar genell ikle 3'0 kulaçtan da-
ha derin sulardaki mağaralarda yaşarlar. 
Çok derin sularda yaşayan türler de var-
dır. Dünyanın en derin suyundan çıkarılan 
ahtapotu (2900) kulaçta avlanmıştır. 

Pacific octopus Birleşik Amerika ve 
Meksika'nın batı sahil lerinde yaşayan bir 
tür olup kollarının uçları arasındaki m e -
safe 28 kadem (8,5 metreden fazla) olan 
bir fer t rekor teşki l etmektedir. 

Ahtapotlar diğer su hayvanlarına na-
zaran çok değişik mizaçlı olup daima te-
miz ve soğuk deniz suyuna ihtiyaç gös-
termektedir ler. Bu yüzden MARINELAND 
bakıcıları ahtapotun içinde yaşadığı ma-
ğaranın suyunu 57 derece fahrenhayt (14 
derece santigrat) dan daha serin tutmak-
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ta ve bu suyu cam borular vasıtasıyle de-
vamlı olarak temizlemektedir ler. 

Ahtapotun bulunduğu akvaryumun i-
çinde aynı cins birkaç balık görülmekte 
olup bunlar TREEFISH adındaki balıklardır. 
Bu balıklar daima ahtapotların içinde bu-
lundukları mağaraların tavan kısmında 
başaşağı vaziyette istirahat etmektedir ler. 
Bu hususun da evvlece bahsettiğimiz tabi-
atın garip bir işbir l iği olması ihtimali var-
dır. 

DENİZ KAPLUMBAĞALARI (SEA TURTLE) 
Fıkralı hayvanlar (Vertebrata) phylu-

muna bağlı Sürüngenler (Reptilia sınıfın-
dan CHELONIA) ordosunda bulunan kara-
da, tatlısularda ve denizde yaşayan sü-
rüngen hayvanlar olup bugüne kadar (225) 
türü tesblt edi lmişt i r . Kemik bir kabuk i-
çinde bulunmaları, kabuklarının üst kıs-
mı iri pullar halinde kemik tabakalardan 
teşekkül etmesi ve dişlerinin olmaması 
bu hayvanların başlıca karakterist iğini teş-
kil etmektedir. Gagaya benzeyen çeneleri 
baga dokulu bir kemikle kaplı olup ekseri-
si karnivor olan deniz kaplumbağalarının 
başlıca gıdalarını teşki l eden dip hayvan-
larının sert kabuklarını bu çeneleriyle ra-
hatça kırabilmektedir ler. 

Kaplumbağalar akciğerleriyle tenef-
füs ederler. Bununla beraber deniz kap-
lumbağaları denizin içinde gayrı muayyen 
bir zaman kalabilmektedirler. Genellikle 
uzun ömürlü hayvanlar olup 100 seneden 
fazla yaşarlar. Ekseri tür ler in eti yenir. 
Tropik ve mutedil denizlerde yaşarlar. De-
niz kaplumbağaları genell ikle büyük hay-
vanlar olup en fazla bil inen tür ler i şunlar-
dır: 

Hawksbill (Eretmochelys imbricata) 
Green turtle (Chelinla midas) 
Loggerhead (Caretta caretta) (Thar 

lasochelys carette). 
Hawksbill bu deniz kaplumbağaları a-

rasında bilnisbe ufak boylu olup sırt ka-
buğundaki pul kemikler birbir i üzerine bin-
dirme olarak irt ibatlıdır. Bu türün ismin-
den de anlaşılacağı üzere gagaya benze-

yen burnu kanca şeklindedir. Bu türün ka-
buğu çok makbul olup en güzel ve hakiki 
bağa ziynet ve sanat eşyaları bunların ka-
buğundan yapılmaktadır. 

Green turtle, deniz kaplumbağaları a-
rasında en büyük boyda olanlarıdır. 4 ka-
dem boyunda ve 600 libre ağırlıkta olan 
fert ler görülmüştür. Bunların sırt kabu-
ğundaki pul kemikler Hawksbil lerde ol-
duğu gibi bindirme olmayıp birbirine bi-
t iş ik olarak irt ibatlıdır. Green turt le türü 
kaplumbağalar kısmen veya tamamen ne-
bati gıda ile (Zostera denilen deniz otlarıy-
le) beslenirler. Diğer türler ise karnivor 
olup mollusklar ve balıklarla beslenmek-
tedir ler. 

Bu türün eti çok makbuldür. Gıdai kıy-
meti bakımından da yüksek değer taşımak-
tadır. Lezzeti ile meşhur kaplumbağa çor-
bası bu hayvanın etinden yapılmaktadır. 

Deniz kaplumbağaları yumurtlayarak 
ürerler. Dişi fert ler senede bir defa üreme 
mevsiminde sahile çıkarak kumlar içine 
yumurtlarlar. Bunun için evvelâ arka ayak-
larıyle (yüzgeçleriyle) bir çukur kazarak 
içine takriben ping-pong topu büyüklüğün-
de 200 kadar beyaz yumurta bırakır ve üs-
tünü tekrar kumlarla kapatarak denize dö-
nerler. Tabiat yumurtaların neşvünümâsı-
nı bizzat yapar. 6-7 hafta devam eden ku-
luçka müddeti zarfında kumların üzerinde-
ki güneş ışınlarının harareti ile yumurtalar 
olgunlaşarak kuluçka müddetini ikmal e-
derler. Yumurtalardan tam teşekküllü ufak 
kaplumbağa yavruları çıkar ve bunlar sev-
kıtabiîleriyle derhal denize teveccüh ede-
rek suya girerler. Bu mini mini hayvancık-
ların hiç tanımadıkları denizin yerini ru-
tubet ve serinl iğinden anlayarak o istlka-
mate teveccüh ett ik ler i zannedilmektedir. 
Bu zavallı yavruların düşmanları pek çok-
tur. Evvelâ insanlar ve kuşlar kaplumbağa 
yumurtalarına musallat olurlar. Bu yu-
murtalar çok lezzetli insan gıdası teşki l 
eder. İnsanlar kaplumbağaların üreme 
mevsiminde sahil lerde dolaşarak bol mik-
tarda yumurta toplarlar. Bir taraftan da 
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Deniz dibinin en saldırgan balıklarından olan WOLF EEL, çene ve dişlerinin kuvvetiy-
le taş gibi' sert olan mollusfc kabuklarını rahatça kırabilmektedir. Bunlar iki metre boya 
ulaşabilmektedirler. Ağla avlanarak satha çıkarıldığı zaman etrafındakilere saldırarak ısır-
mağa çalışır. Buna rağmen bilhassa iskoçya sahillerinde balıkçılar tarafından avlanarak 

pazarlarda satılmaktadır. Eti yenir. 

marti cinsinden bazı deniz kuşları pek ha-
ris oldukları kaplumbağa yumurtalarını 
kumları eşerek çıkarır ve yuvalarına taşır-
lar. ' 1 i 1 

Yumurtadan çıkan yavrulara gelince, 
bunlar da daha denize ulaşmadan deniz 
kuşları tarafından ve denizde de büyük 
balıklar arafından avlanırlar. Böylece yu-
murtaların çok az kısmı iş görmekte ve 
yine de kaplumbağaların neslini İdameye 
muvaffak olmaktadırlar. 

Deniz kaplumbağaları eti, kabuğu ve 
yumurtası makbul su ürünlerinden oldu-
ğundan t icari kıymetleri yüksektir. Bizde 
de İskenderun'da avlanan deniz kaplum-
bağalarının eti dondurulmuş olarak ve ka-
bukları ambalaj yapılarak Avrupa mem-
leketlerine ihraç edilmektedir. 
YUNUS BALIKLARI (DOLPHIN, PORPOISE) 

Fıkralı hayvanlar (VERTEBRATA) phy-
lumuna bağlı Memeli hayvanlar (MAMMA-
LIA) sınıfından -CETACEA ordosunun DEL-

PHINIDAE familyasına mensup denizve bir 
kısmı da tatlısularda yaşayan memeli hay-
vanlardır. Yakın akrabaları olan Balinalar 
gibi bunlar da sıcak kanlı olup akciğerle-
rly|e hava teneffüs ederler. Derinlerde pul 
yoktur. Yüzgeçleri kara hayvanlarında ol-
duğu gibi el biçimi beş parmaklı olup 
sonradan deniz hayatına intibak edecek şe-
kilde perdelenmiştir . İskeletleri, beyinler,i 
kalpleri ve kan dolaşımı karadaki 'memeli 
hayvanlara benzemektedir. Çif t leşerek ü-
rer, yavrularını doğurarak dünyaya geti-
rir ve sütleriyle emzirerek beslerler. Ge-
nell ikle her sefer tek yavru yaparlar. Bazı 
tür lerde yavrular doğduğu zaman 12 kilo 
ağırlıkta olabil ir, işte Yunus balıkları as-
lında balık olmayıp bütün bu özell ikleriy-
le balıklardan ayrılmaktadır. 

Yunuslar, zekâ İtibariyle insana en ya-
kın yaratıklardan biridir. Boy - beyin ağır-
lığı nisbeti bakımından insanın bir metre 
uzunluğuna karşı 800 gram beyin ağırlığı 
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düşmesine mukabil, en akıllı hayvanlar-
dan biri olan gori l lerde (265) gram ve yu-
nuslarda ise (700) gramdır. 

Yunuslar esas i t ibariyle iki ana sınıfa 
ayrılırlar. Bizde bunların hepsine Yunus 
denir. , 

1 — PORPOİSE 
2 — DOLPHİN 
PORPOİSE — Phocaena genüsüna ba-ğ 

lı yunus türlerine verilen isimdir. Bunlar 
balinalara daha fazla benzerler. Muhtel i f 
tür ler i vardır en fazla 5,5 kadem boya ve 
300libre ağırlığa ulaşabil ir ler. Başı cep-
heden bakıldığı zaman kalın, ve yuvarlak 
olup alnı fır laktır. Geniş ağzı sert ve ha r̂ 
reketsiz dudaklarla çevri l idir . Renkleri sır-t 
ta siyah veya koyu gri karında beyazdır. 
Denizde açık liman ve körfezlere girme-
ği, sahil lere sokulmayı severler. Daha zi-
yade Atlas Okyanusunda ve ona bağlı iç 
denizlerde bu meyanda Akdeniz ve «ara-
denizde yaşarlar (Salmon (Somun), Mac-
kerel (Uskumru), Pilchard (sardalya), Her-
ring (Ringa) gibi sürüler halinde yaşayan 
pelajik balıklarla beslenirler. Çok obur 
hayvanlar olup her fer t günde 25 . 30 libre 
balık yemektedir. 

Dünya denizlerinde yaşayan birçok 
tür ler i arasında pasifik denizinde yaşayan 
tür ayrı bir genüs olarak is imlendir i lmiş-
t ir (Neomeris Phocoenoides). Bu tür Hint 
okyanusuna kadar yayılmıştır. Bu türün 
dorsal yüzgeci yoktur. 

DOLPHİN — Bu guruba mensup yunus 
tür ler i DELPHİNUS ve TURSİOPS genüs-
lerine bağlı olup cüsse it ibariyle bunlar 
daha büyüktür. 13 kadem boya ve 250 ki-
lo ağırlığa ulaşırlar. Genell ikle sürüler ha-
linde yaşar ve balıkla beslenirler. Bunla-
rın en büyük özell iklerinin 'burun' kısım-
larının kaz gagasına benzer şekilde yassı 
ve uzun olmasıdır. Denizde çevik ve zarif 
hareketlerle gemilerin etrafında oynaşma-
ğı, pruvalarında yarış etmeği pek sever-
ler. 

Bu genüse bağlı Atlas okyanusuna 
mahsus olan Common dolphin (Delphinus 

delphis) 8 kademden daha büyük olmaz. 
Rengi sırtta siyah, karında beyaz, yanlar-
da kahverengimsi beyazdır. 160 — 200 ka-
dar keskin dişleri vardır, ufak gözleri ağız 
yarığının hizasındadır. Nefes deliği hilâl 
şeklindedir, 

Dottle-nosed dolphin (Tursiops trun-
catus) sırtı koyu kurşuni, karnı açık kur-
şuni renktedir, en büyük yunus türü bun-
lar olup 12-13 kadem boyda olanları var-
dır. 

Pacific Bottle - nosed dolphin (Tur-
siops gil l i) aynı türün pasifikte yaşayan 
cinsidir. 

Pacific white - sided dolphin (Lage -
norhynchus aculus) vücudunun yanları si-
yah ve beyaz renkli olup burnu nisbeten 
kısadır. Güney Pasifikte yaşar. 

Delphinidae familyasına bağlı birçok 
genüsler vardır. Dünya denizlerinde yu-
nus balıklarının 22 türü tesbit edi lmişt i r . 

Ganj nehrinde yaşayan Blind Susu 
(Platanista gangetlea), Amazon nehrinde 
yaşayan Boutu (İnia geoffrensis) ve Çin'-
deki Tung Ting gölünde yaşayan White 
flag dolphin (Lipotes vexi l i fer) yunus ba-
lıklarının tatl ı sularda yaşayan türlerin-
dendir. 

Pilot whale, Kil ler whale ve White 
whale (Beluga) isminde denizde yaşayan 
büyük memeli hayvanlar da aslında Yunus 
familyasına mensup olmakla beraber cüs-
seleri büyük olduğu için bunlara galat 0-
larak balina deni lmişt ir . 

Yunus balıkları sürüler halinde ya-
şarlar. Açık denizlerde seyreden gemile-
rin yanında dolaşmaktan ve beraber git-
mekten hoşlanırlar. 30 - 40 mil süratle sey-
reden harp gemilerinin pruvalarında on-
larla bir l ikte rahatça seyredebil ir ler. Gün-
düzler hiçbir zaman hareketsiz durmazlar, 
yalnız geceleri dinlenmek ve belki de uyu-
mak için hareketlerini yavaşlatırlar. 25 se-
ne ortalama ömürleri vardır. 

MARÎNELAND'de bulunan ve sirk hay-
vanı olarak kullanılan yunuslar Pasifikten 
get ir i lmiş bott le - nosed, dolphin ve Stri-
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LİON FISH ve TURKEY FISH ismindeki balıklar sırt yüzgeçlerlndeki dikenlerde çok şid-
detli bir zehir taşımaktadır. Balıklar genellikle zehirlerini derilerinde, kanlarında, etlerin, 
de, ciğerlerinde ve hatta yumurtalarında taşımakt^diflar. Bu balığın cinsine göre değiş-
mektedir. Modern Tıp öldürücü yılan zehirini hastalara şifa verici bir ilaç olarak kullandığı 
halde balıklardaki zehirleri değil tedavi vasıtası olarak kullanmak hattâ bu zehirlerin pan-

zehirini dahi bulamamışlardır. 

ped dolphin tür ler idir . Bizim gördüğümüz 
şimdiki fer t ler in çoğu MARINELAND'de 
doğmuş ve büyütülmüş yavrulardır. Bun-
lar serbest hayatta olduğu gibi MARINE-
LANO tanklarında da bir arada yüzmekte 
ve daima birbir ine düşkün olduklarını her 
halleriyle belli etmektedir ler ki Hayvanlar 
âleminde buna nadir olarak rastlanır. 

Yunuslar, insanlara sokulgan ve ter-
biye edilmesi kolay hayvanlardır, kendile-
rine öğreti len oyunları çabuk Öğrenirler. 
Yunusların aksiseda (Echo) vasıtasıyle 
yerlerini tayin hususunda şayanı hayret 

bir kabil iyetleri vardır, çıkardıkları birtakım 
ıslık ve şapırtı sesteriyle aralarında konu-
şup anlaşmaları fazla gel işmişt ir . Bu hay-
vanların çıkardıkları sesler ağızlarının 
değil başının üst kısmında bulunan te-
neffüs deliği vasıtasıyle yapılmaktadır. 
Bunlar tıpkı radar sinyalleri gibi tiz sesler 
çıkarmakta ve bu seslerin aksi sedası ile 
su içinde Echo - sounder sistemi ile yol-
larını bulmaktadırlar. Bu seslerin mühim 
bir kısmı insan kulağı ile iş i t i lememekte-
dir. 

— devam edecek — 
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Küçük ansiklopedi 

Karagöz Balığının devamı: 

Sandal ile Karagöz avlanmasında 
oltaya çok dikkatl i tanzim etmek icap e-
der, zira Karagöz balığı hassas ve kor-
kak olduğu gibi o kadarda kurnaz bir ba-
lıktır. 

Yakalanan karagöz balıkları ekseri-
ya 300 - 400 gram ağırlığında olurlar. 
4-5 kilo gelen büyük Karagöz balıklarına 
rastlanırsada bunları olta ile tutmak çok 
zordur. 

Ülkemiz sularında Karagöz balığı 
Akdeniz ve Marmara denizinde bulu-
nur. 

Karagöz balığının tavası ve haşla-
ması yapılır eti lezzetlidir. 

Karagöz balığının diğer çeşit lerin-
den: 

SİVRİBURUN KARAGÖZ B. (Cha-
rax puntazze) 

SARIGÖZ Balığı (Diblodus vetula) 
balıkları vardır. Bunlardan Sarıgöz balı 
ğının vücudunda dik olan bantlar yoktu;. 
Rengi biraz sarıya kaçar. Karagöz olta 
ve takımlarıyle tutulur. Marmara deni-
zinde çok bulunur. Esas bölgesi Ege de-
nizidir. 

KAYA BALIĞI (Gobius cobit is): Go-
blidae familyasından olup, tropik ve az 
soğuk denizlerin kıyılarında yaşayan bir 
dip balığıdır. Adından da anlaşılacağı 
gibi kayalık yerlerde yaşar. Taşlık, yo-
sunluk, kumluk yerlerle çamurlu dipleri 
çok severler. 30 ın. ye kadar sığ sularda 
rastlanır. 

Kaya balığının sırt ve yan kısımları 
sarımtrak koyu esmer renkte olup koyu-

lu açıklı benekler bulunur. Karın kısımla-
rı da açık renktedir. Boyu 27 cm. ye ka-
dardır. 

Başlıca gıdalarını Mollusk. Kurt, 
Yengeç larvaları ve genç balıklar teşkil 
eder. 

Kaya balıkları cinsi olgunluğa ikinci 
yıldan itibaren erişir ler. Ömürleri en 
çok 5 — 6 yıldır. Kışı derin sularda ge-
çiren Kaya balıkları İlkbahara doğru kıyı-
lara sokulurlar ve buralarda Nisan ayı 
ile Ağustos ayları arasında çapları 2,5 
mm. olan yumurtalarını taşlar arasına ve 
yosunların diplerine yapıştırırlar. Yuva-
ları erkek balıklar hazırlar ve yumurta-
dan yavrular çıkıncaya kadar yuvayı bek-
lerler. Yumurtadan çıkan yavrular bir 
veya iki gün içinde dip hayatına intibak 
ederler. 

Av mevsimi Nisan, Mayıs ve Hazi-
ran aylarıdır. 

Kaya balıkları çok hareketli ve kıv-
rak olup vücudları kaygandır. Sepet, pa-
rekete, çömlek ve tanyalı ağlarla tutu-
lur. Önceden bi l inen yataklarında olta da 
kullanılır. Oltaya kurt, midye ve akyem 
gibi yemler takılır. Yem seçmez çok aç 
gözlü bir balıktır. Yemi.derhal yuttuğun-
dan iğneyi de yutar. Hatta iğneyi karnın-
dan çıkarmak için balığın karnı yarılır. 

Ülkemiz sularında otuza yakın kaya 
balığı çeşidi vardır. Bunlardan en mak-
bul ve eti en lezzetli olanı Kömürcüka-
ya balığıdır. Bu balık daima taze olarak 
yenir. Tavası çok güzel olur. Çorbası ya-
pılırsada iskorpit çorbası kadar güzel ol-
maz. 
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Peru Balık Konserve Sanayiiyle 
Problemler 

Peru balık konserve sanayii, ham 
madde azlığı, işçi ücretlerinin artması, ih-
racat piyasasında fiyatların düşmesi se-
bepleriyle bir kriz geçirmektedir. 

Deniz biyologları balık azalmasına,-
üç yıl önce Peru sahil leri açısında, okya- : 

nus akıntılarındaki periyodik olaylarda 
meydana gelen değişikl ikleri sebep gös-
ter ir ler. Durumun en nihayet tekrar nor -
male döneceği beklenmektedir. Fakat so-
ru o zamana kadar kaç kofıservecinifi da-
yanabileceğidir. 

Bu değişikl iklerin tesir i altında kalan 
balıkların başında tor ik gelmektedir. 1974 
Yılında Peru'nun büyük konservecilerin-
den biri sadece 500 ton balık alabildi, hal-
buki daha evvelki yıl ların ortalaması 5000 
ton-yıl idi. Balığın ya derinlere indiği ve-
ya beslendikleri hamsiyi aramak üzere 
başka sahalara git t iği ve bunun için de 
Peru sahil leri açıklarında az bulunmaya 
başladığı zannediliyor. 

Her ne kadar hamsi stokları zararını 
telâf i etmekte ise de stoklardaki azalma-
nın tesir ler i hâlâ hissedilmektedir. Diğer 
taraftan hamsi ile boy ölçülebilecek olan 
sardalyaların miktarında da bir artma ol-
muştur. 

Toriklerdeki azalma konservecileri us-
kumru ve sardalya gibi diğer balıkları kon-
serve etmeğe teşvik etmişt ir , İhraç pa-
zarlarında f iyatların % 30 indir imi konser-
vecilere darbe oldu, ve deyamlı olarak 
mamullerini çok daha realist f iyatlarla iç 
piyasada satmayı tercih ett i ler. 

Batık Gemi Enkazında Balıkçılık: 

İngiliz balıkçflıK otori teler inin bildir-
diğine göre, denizlerdeki gemi enkazı do-
laylarında balıkların daha çok ürediği ve 
buralarda yapılan avların dört kat daha 
rantabl olduğu tesbit edi lmişt i r . Danimar-
ka balıkçıları bu esasa uyarak gemi ka-
lıntılarının yakınlarında yakılacak avlar 
için yeni ağ t ipi ve usulü bulmuşlardır. 

Son zamanlarda, yapılan bir çok de-
neyler, batık gemilerin içlerinde ve ke-
narlarında deniz kabuklularının ve plank-
tonların çok ürediğini ve bunlarla geçi-
nen küçük balıkların buralarda çok çabuk 
çoğaldığını göstermişt ir . Bazı yırtıcı ba-
lıklara karşı emin olan bu yerlere morina 
gibi balıklar dadanmaktadır. Trovlerler ise 
enkazın ağlar için tehl ikel i olacağı düşün-
cesi ile buralara yanaşmazlar. Bu yüzden 
yalnızca olta balıkçılığı ile yet inir lerdi. 
Son zamanlarda i lerleyen teknoloj i bunun 
da çaresini buldu. Önce eko-saunderler 
ile enkaz yeri bulunuyor. Kuvvetl i poli 
propilen veya naylondan yapılmış özel gal-
sama ağları grup halinde enkaz üstüne ve 
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geleceğin, 
huzur * 

rıış 
balinaların başlıca uCo,.. 
yıllarda Rus'lar ve Japon'lar bu suıaiM~ 
kril l avları yapıyor. Küçük deniz kabuklu-
ları özel makinelerden geçiri lerek koyu 
sıvı elde edil iyor. Bu ham madde ısıtmakla 
içindeki (% 13-20) protein pıhtılaşır. Böy-
lelikle üreti len besin maddesi keklere, 
mayonez, salata veya çorba gibi yemekle-
re katılır. 
Amerika da karasularını genişletmek 
istiyor: 

USA, Kanada'nın karasularını 200 mi-
le çıkarma isteğini destekliyor. Ülkenin 
bu hareketi yakında kendi kıyılarının 200 
mil l ik alanı içinde balıkçılık, maden ya-
takları işletmesi gibi avantajları kontrolü 
altına alacağı anlamına gelmektedir. Ame-
rika, Kanada'dan başka diğer devletlere 
de bu hususta hak vermektedir. Bu ara-
da Kanada, karasularındaki kontrolları 
artırdı. Bu amaçla 4 araştırma gemisini 
muhafaza kuvvetleri emrine verdi. Yeni 
karakol gemileri inşa edil inceye kadar bu 
gemiler görevde kalacaktır. Kanada, ya-
bancı teknelerin balık stoklarına zarar ver-
mekte olduğundan şikâyetçidir. Veri len 
bir habere göre, Hükümet Fransa'ya mü-

kıs balıkçılarının Kanada 
e bulunan iki Fransız ada-
rı barınak olarak kullandık-
engel olunmasını bi ldirmiş-

Jalık proteini yapılıyor: 
rda balıkçılığı bir hayli iler-
n Hindistan, değersiz bal/ık-

;an gıdası yapımına çaba har-
laçla Norveç'in gelişt irdiği ba-
<onsantratı tesisi kurulmuş ve 
ere başlanmıştır. Bu sistemle 
/ söz konusu madde tamamen 
enksiz ve lezzetsiz proteinden 
ial ık proteini belir l i oranlarda 
nuruna ve bisküvit lere katılıyor. 

>lot tesis hâlinde bulunan bu sa-
jsinde halkın protein İhtiyacına 
niktarda cevap veri lebi lecektir , 
kinos peşinde: 
nsi krizleriyle ekonomisi sarsıntı-
yan Peru, balıkçılığının önemli kıs-
rkinosculuğa ayırdı. Bu amaçla Ja-

ponya, Norveç, İngiltere'ye orkinos av 
tekneleri sipariş ett i . Bin tonluk üç gemi-
den ilki İngiliz tersanelerinde inşa halin-
de olup yakında tesl im alınacaktır. Peru 
İngiliz f irmalarıyla on milyon sterl inkl ik 
anlaşma imzalamıştır. Bu t ip gemilerde 
3520 beygirl ik dizel makine olacak ve 16 
mil hız yapacak olan av gemisinde 150 ton-
luk donmuş muhafaza anbarı bulunacak-
tır. 4 subay, 20 tayfanın tropik sularda da 
faaliyet'de bulunacağı düşünülerek kama-
ralarda klima tert ibatı yapılacaktır. Ge-
miler 4 bin mil l ik uzaklığa sefer yapabile-
cektir. 

Peru, Amerikalar arası orkinos top-
luluğuna dahil değildir. Belirl i cins orkinos 
için bütün latin Amerika ülkelerine tanı-
nan av sınırı en çok 170 bin tondur. Torik 
ve benzerleriyle bir kaç ayrı cins orkinos 
buna dahil değildir. 

Orkinos avları mevsime göre üstüva 
hattının üst ve altına kayar. Buralarda 
Meksika, Kanada, Amerika ve diğer dev-
let balıkçıları faaliyette bulunurlar. Bu ba-
kımdan balığın yerini bulmak büyük hüner 
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isidir. Bu amaçla Peru av gemileri en ile-
ri teknik ve aygıtlarla çalışacak şekilde 
donatılıyor. Her türlü malzeme ve araç-
ların % 80 ini İngiliz, gerisi USA malı o-
lacaktır. Gemilerin beheri 4 bin ton kadar 
orkinos avlayabilecektir. Peru Balıkçılık 
Bakanlığı umulan orkinos av miktarına uy-
gun olarak konserve fabrikaları tesisini 
planlamıştır. FAO bildir isine göre Orkinos 
Dünya stokları hakkında kesin bilgi yok-
tur. 
1975 Leningrat Balıkçılık Fuarı: 

Bu yılın ağustos ayında 15 gün sü-
ren Leningrat Balıkçılık Sergisini yedi yüz 
bini Sovyet olmak üzere bir milyona ya-
kın ziyaretçi gezmiştir. Gemi gezmesi da-
hil gir iş ücreti olarak 13 tL. alınmıştır. 
Fuara 22 ülkeden 280 den çok f i rma ka-
tıldı. 

ilk Rus balıkçılık Fuarı 1889 da çar-
lık Rusya'da yine aynı şehirde yapılmış-
tır. O zamanki ziyaretçi sayısı 75 bin ka-
dardı. Sergiye 7 yabancı ülke katılmıştı. 

1975 Balıkçılık Fuarının ana amacının 
Rus halkını eğitmek olduğu anlaşılıyor. 
Pavyonları gezen vatandaşlara mamullerin 
nasıl t i t iz l ik le hazırlandığı, lezzet ve da-
yanıklılığın en iyi şekilde düzelti ldiği gös-
ter i lmişt i r . Rusya, halkının protein ihtiya-
cısını su ürünlerinden sağlamak amacında 
bulunuyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Leningrat 
Fuarındaki 11 bin metre karelik pavyonla-
rında 400 özel, 3"2 devlet teşebbüsüne ait 
4 binden çok sergi materyali göstermiş-

t i r . İngiltere ise 80 metre karelik alanda 
yalnız bir elektronik f i rma ile temsi l edil-
di. Demir perde ülkelerinden Polonya 1300, 
Doğu Almanya 75, Küba 250 metre kare 
yer tutan pavyonlarda gösteride bulundu-
lar. Sergiye bazı Bulgar ziyaretçiler geldi-
ler. Romanya katılmadı. Bunu, Ülkenin u-
zak deniz balıkçılığında henüz başlangıç-
ta olmasına bağlamak mümkündür. Batı Al-
manya'nın 5450, Fransa'nın 900 metre ka-
relik alanlarda 65 ve 34 f irma ile katılma-
sı sürpriz teşki l etmişt i r . 

Fuarda biri 8 gün süren ve 25 rapo-
run incelendiği, diğeri de iki günlük olan 
iki Symposium (sohbet) düzenlenmiştir. 
Bunlardan ilkine Rusya, Polonya, İsveç, 
Norveç, Danimarka, Finlandiya, Japonya ve 
iki Almanya katılmıştır. Konu, balıkçılık te-
ori leri ve deneysel yönleri idi. İkinci top-
lantıda Baltık denizinin stoklarının korun-
ması ve genişlet i lmesi konuşuldu. Lenin-
grat Fuarında sergilenen süper trovlerler-
den 102x15,8 m lik ve 3980 ton hacminde-
ki gemi dikkati çekmişt ir . Bu serinin 35 
incisi olduğu bildir i len süpertrovler 1972 
den beri Rus ve Alman uzmanların müş-
terek çalışmaları ile inşa edilmekte idi. 
Gemi 3880 Beygir gücü ile 14,5 mil yapı-
yor. 83 mürettebat için tek ve ç i f t kama-
raları var. Modern tesisat günde 125 ton 
balığı işleyebil iyor. Rusların uzun deneme-
lerden sonra gel işt irdikler i derin dondur-
malı trovlerden 5720 tonluk bir gemi de 
sergi lenmişt ir . Bu tekne 6000 B K lik di-
zel ile 14,5 mil yapabiliyor. 
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vtsesc, 

I 

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

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

L'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'ÎSTANBUL. 
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