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Balıkçılık ve Tabiat Korunması 

Ord. Prof. Dr. C. K 0 S S W İ G 

Modern her balıkçının başlıca hedefi, mümkün okluğa kadar büyük 
bir randıman ile külliyetli miktarda tatlısu ve deniz balıklarını avlamak-
tır. Her sene diinya sularından yiizbinlerce ton avlanarak insan gıdası 
olarak sarfedilmektedir. İnsan miidahelesiyle, sularımızdan fazla miktarda 
bir gıda materyeli toplanıyor ki, bu materyelin, insan, olmasaydı, sularda 
kalacağı düşünülebilir. Hakikati halde vaziyet böyle değildir. Hâttâ bu 
düşüncenin tam aksine olarak av yapılan bir göldeki balık miktarının 
arttığı da iddia edilebilir. Bu nasıl oluyor ?. Plânlı bir şekilde yapılan bir 
av neticesinde balıklar vaktinde avlanır. Tabiî şartlar altında bir göldeki 
balıklar büyüme safhalarını geçirdikten sonra, az çok uzun bir zaman fa-
sılasında, hiç büyümeden veya az büyüyerek yaşamağa devam eder. Bu 
zaman esnasında gölde mevcut olan gıdadan istifade eder ve böylelikle 
daha genç olan ve henüz büyüme kabiliyetleri baki kalan diğer fertlerin 
inkişafına mani olur veyahutta hiç olmazsa onların büyümelerini yavaş-
latmak suretiyle tesir eder. Plânlı olan bir av, büyümeleri yavaşlamış olan 
fertleri avlamak demektir. Böylelikle bir göldeki gıda materyeli daha bü-
yüyecek olan fertlere tahsis edilmiş olur. 

Malûm olduğu gibi, balıkların çoğunun üreme kudreti çok fazladır. 
Meselâ, bir sazan dişisi tarafından bir senede 5 milyon kadar yumurta 
meydana getirilir. Pek tabiidir ki, mahdut bir mekân içerisinde, meselâ bir 
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gölde, bütün bu yumurtalardan ergin hale gelecek sazanlar teşekkül ede-
mez. Çünkü gıda materyeli, mahdut bir su kitlesi içerisinde mahduttur. 
Fazla miktarda teşekkül eden genç fertlerin ekserisinin gelişme safhala-
rının başlangıcında tahribi lâzımdır. Tabiî bir istifaya benziyen bü tahri-
battan geri kalanlar ise yukarıda zikrettiğimiz gibi, vaktinde avlanacak 
fertlerdirler. Balık yavrularının çoğunu tahrip edenler, aynı nev'in daha 
büyük fertleri veyahut da bilhassa yırtıcı olan diğer balık nevileridir. Yır-
tıcı balıklar bir gölde istenilmiyecek bir eleman değil, bilhassa faydalı 
elemanlardır. Yırtıcı balıkların normalden fazla inkişaf edebilmeleri za-
ten mümkün değildir. Yurtiçi balıklarla bunların gıdasını teşkil eden yır-
tıcı olmıyanlar arasında daima bir muvazene mevcuttur. Bu sebepledir ki 
Anadolunun bir çok göllerine yırtıcı balıkların ilâve edilmesi ve yırtıcı 
balıkları havi olan göllerde bilhassa onların korunması lüzumludur. Bu 
düşünceyi ortaya atarak şimdilik halâ memlekette hüküm sürmekte olan 
düşüncelerin tam aksine olan bir noktai nazarı kabul ve müdafaa etmek-
teyiz. 

Şunu da unutmayalım ki, yırtıcı balıklar tarafından yalnız iktisadî 
ehemmiyeti olan balıklar ve yavruları avlanmaz. Birinci derecede fazla 
büyümiyen ve iktisadî bir ehemmiyeti olmıyan balıklar tahrip edilmekte-
dir ki, bu küçük balık nevileri işletilmekte olan bir gölde istenilmiyen 
bir eleman teşkil etmektedir. Çünkü iktisadî ehemmiyeti haiz yavruların 
gıdasının ehemmiyetli bir kısmını kendilerine sarf etmektedirler. De-
mek oluyor ki, balıkçılığın kalkındırılması mevzuuııım müspet bir netice-
ye vardırılmasıııda yırtıcılar düşmanlarımız değil, bilâkis müttefiklerimiz-
dirler. Yırtıcı balıkların bazılarının insan gıdası olarak çok kıymetli ol-
duklarını ilâve edecek olursak, ehemmiyetleri bir daha belirtilmiş olur. 

Fiizulî olarak bir gölde bulunan ve küçük balıkları tahrip edenler yal-
ııız yırtıcı balıklar değil, aynı zamanda birçok kuşlar da vardır. Maalesef 
kuşların b ı husustaki büyük faydası şimdiye kadar anlaşılamamış oldu-
ğundan, bazı göllerimizde bu kuşlar sebepsiz olarak bir mücadeleye ma-
ruz kalmaktadır. Bu kuşlar arasında birçok balıkçıllar, kaşıkçılar, peli-
kanlar, bazı ördek nevileri v. s. zikredilebilir. Bir mültezim bı< kuşların, 
avlamak istediği balıkları yediklerini iddia ederek bunların yokedilmesini 
lüzumlu görmektedir. Böyle bir düşüncenin biolojik hakikatten ne ka-
dar uzakta olduğu yukarıdaki izahattan kolaylıkla anlaşılabilir. Su kuşla-
rının faydasını görmek istiyenler bir defa Manyas gölü kenarındaki Kuş 
Cennetini ziyaret etsinler. Orada Sığırcı Atik köyü köylülerinin anlayışlı 
davranışı sayesinde küçük bir söğüt ormanında binlerce kuş kuluçkaya 
yatmaktadırlar, insana alışmış olduklarından bu kuşları yakından seyret-
mek mümkündür. Ancak yuvalarına çok fazla yaklaşıldığı zaman yaşlı 
kuşlar uçar, gider. Henüz uçamıyan yavruları ise yakından seyretmek 
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mümkündür. Bu anda ürktükleri için almış oldukları ve balıklardan iba-
ret olan gıdalarını kursaklarından dışarı çıkarırlar. Her genç balıkçıl veya 
karabatak'ııı kursağından 20 kadar ufak balık çıkar. Bu kusulan balıkla-
rın hangi ııevilere ait olduklarını tetkik edecek olursak, aralarında olsa 
olsa % 1 nisbetinde küçük sazanların ve çok daha nadir olarak bir genç 
turna ve yayın balığının çıktığım tesbit edebiliriz. Buna mukabil bu yav-
ru kuşlar tarafından çıkartılan küçük balıkların muazzam ekseriyetinin 
tamamen faydasız olan ve küçük kalan nevilerin mümessilleri olduğu ko-
laylıkla görülebilir. Demek oluyor ki, yırtıcı balıklar tarafından yapılan 
vazife aynen bu su kuşları tarafından da yapılır. Bir nokta daha ilâve 
edilebilir: su kuşları tarafından avlanarak hazmedilen küçük balıkların 
bakiyeleri ekseriyetle göl suyuna iade edilmektedir. Yani kuşların pislik-
leri gökle gübre vazifesini görür ve yeniden nebatî plânkton organizma-
larının teşekkül edebilmesine sebep olur. Böylelikle göldeki organik pro-
düksiyonunun devamına iştirak ederler. Umumî bir kaide olarak denile-
bilir ki, az çok tabiî şartları muhafaza eden bir gölde fazlalığı ile müte-
madiyen teşekkül etmekte olan balıkların tahdidine çalışan her hayvan 
nev'i balıkçılığın düşmanı değil, dostudur. 

D i i ı ı v a B a l ı k ç ı l ı k Â l e m i 

Memlekette: 

9 Avusturya Balıkçılık Enstitüsü Direktörü Dr. E İ N Z E L E , Fen Fa-
kültesinin davetlisi olarak İstanbula gelmiştir. Göllerde sun'î bir şekilde 
Koregon yetiştirme üzerine uzman olan misafir, Yugoslâvyalı âlim Dr. 
S T A N K O V İ Ç ile birlikte Anadoluda bir tetkik seyahatine çıkmışlardır. 

% Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Ord. Prof. Dr. C. 
K0SSWİG, 24-8-954 de Burdur gölüne giderek, göle Tilapia balıkları 
atmıştır. Burdur gölünden mada, Salda gölünü bir kerre daha tetkike 
tabi tutan Prof. KoSSWIG, Acı göl etrafındaki menba sularını incele-
miştir. 
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edilmiye başlanmıştır. Montaj işleri hitama erdikten sonra, Norveçli uzman 



Taze Balık Muhafazası 

Dr. Müh. NECATİ ÖZIŞIK 

Balık bozulma sebepleri ve balıkçı gemisinde alınacak tedbirler 

Balık, avlandıktan sonra çabuk bozulmağa mütemayil bir gıda mad-
desi olduğu için, taze halde muhafazası güç bir mesele teşkil eder. Su-
huneti düşürülmekle balığın daha uzun zaman taze halde muhafaza edi-
lebileceği bilinmekte ise de, müstehlike varmcıya kadar geçen devre 
zarfında, balığın tâbi olduğu zincirleme işlemlerin her safhasında bu kai-
deye umumiyetle riayet edilememektedir. Suhunet düşürülmesi gibi, mu-
hafaza edilecek balığın dalıa uzun zaman taze halde kalmasına yardım 
eden diğer bazı hususlar vardır ki, bunları bilmek ve bu kaidelere riayet 
etmek, taze balık muhafazası işinin muvaffakiyetle yapılmasına yardım 
eder. 

Avlanan balıkta vaki olan bozulmanın başlıca sebebi, balığın dış sat-
hında mevcut çeşitli bakterilerin balığın ölümünü müteakip siir'atle üre-
miye bağlıyarak nesiçteki muayyen maddeleri tedricen kimyevî değişikli-
ğe uğratması; balık hayatta iken mide ve barsakta hazım işine yarıyan 
usarelerin, ölümü müteakip, balığın karın kısmında tahrip edici kimyevî 
tesirlerde bulunmasıdır. Balığın dış sathında bakterilerin üremesine en 
müsait yer galsamalarıdır ve dış bozulma umumiyetle galsamalardan baş-
lar ; hazım usarelerinin tahrip edici tesirine maruz kalan kısım ise karın 
kısmıdır, burada önce yumuşama vaki olur sonra parçalanır. 

Bakterilerin üremesini, hazım usarelerinin kimyevî tesirde bulunma-
larım yavaşlatıcı tedbirler almak, veyahut mümkün olduğu ahvalde hazmı 
usarelerini ihtiva eden iç kısımları balık vücudundan uzaklaştırmak su-
retiyle balığın muhafaza müddetinin uzatılması mümkün olur. Nitekim, 
balıkçılığın ileri bulunduğu memleketlerde küçük cins balıklar (hamsi, 
uskumru, istavrit ve benzeri) hariç, büyük balıklar avlandıktan hemen 
sonra, balıkçı gemisinde iken, galsamaları yanındaki ana kan damarı ke-
silmek suretiyle kanları akıtılır, karınları yarılıp içleri temizlenir, terci-
han yıkanır ve kırılmış buz içerisinde muhafazaya alınır. Kan akıtılma-
ğından maksat, balıklardan elde edilecek filenin (balığın iki yanındaki et 
kısmını keserek elde edilen parçaya file denilir) temiz ve lekesiz bir görü-
nüşte olmasını temindir. Kan, balık nescinde kalıp pıhtılaştığı takdirde 
elde edilecek file kırmızımtrak, lekeli bir haldedir, piyasada revaç görmez. 
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Avlanan balıkların gemide itina ile istif edilmelerine, balıklarla te-
masa gelecek malzeme ve teçhizatın temiz tutulmasına bilhassa itina edi-
lir. Dikkatsizlik neticesi üzerine basılıp ezilen balıklardan etrafa dağılan 
hazım usarelerini havi maddeler, temasa geldikleri iyi balıkların çabuk 
bozulmasına sebep olur. Malzeme ve teçhizatın pürüzlü satıhları üzerinde 
toplanan, temas ile balıklara nakli mümkün ve balık bozulmasına sebep 
olan bakteri vesaireyi havi maddelerin bol su ile yıkanmak suretiyle te-
mizlenmesi mümkündür. 

Düşük .suhunet, bakterilerin üremesini, hazım usarelerinin balığın iç 
kısmında yaptıkları tahrip edici kimyevi faaliyeti yavaşlatır. Balık sühu-
netinin düşürülmesinde umumiyetle buz kullanılır. Bu tarzda yapılacak 
soğutmanın en müessir şekli, soğutulacak balığın mümkün olduğu kadar 
geniş bir sathını buz ile doğrudan doğruya temasa getirmektir. Bunun 
için balık soğutulmasında ince tanecikler halinde kırılmış ve levhacıklar 
halinde imâl edilmiş buz (fleyk buz) tercih edilir. Fieyk buz veyahut 
ince tanecikler halinde kırılan buz balık kitlesini her taraftan iyice sara-
cağı için temas sathı fazladır, çabuk soğutur. 

Muhit sühunetinin + 10° C niıı üzerinde olduğu ahvalde avlanan 
balıkların 6 saatten fazla bir müddet balıkçı gemisinde bekletilmesi ica-
bedecekse, ava çıkmadan önce motöre, avlanan balıkları buzlamıya yete-
cek miktarda kırılmış buz alınır. Motöre alınması icabeclen buz miktarı, 
muhit sühunetine, avda kalınacak müddete, av miktarına, teknenin hara-
ret nakline, izolâsyon derecesine tâbi okluğu için bu hususta kat'î bir 
rakam verilemez ise de, av sonunda sahile dönüldüğünde, balık kitlesi 
etrafındaki buz eriyip bitmemiş olmalıdır. Avlanan balıklar motör amba-
rına itina ile buzlanarak istif edilir, istif tabakaları arasına yeter mik-
tarda, yığın ile tekne duvarları arasına bol miktarda buz konulmalıdır. 
Hararet nakli umumiyetle tekne duvarlarından vaki olacağı için, sıcak 
havalarda en fazla buz bu kısımda eriyecektir. Yığınlar umumiyetle 80 
sm. yi geçmiyecek şekilde tertiplenir. Motör ambarının yüksekliği fazla 
olduğu takdirde, ambar ufkî ve şakulî 80 X 80 sm. lik bölmelere ayrı-
lır. Avlanan balıkların büyük olması halinde bölmeler açılır. Balıklar 
uzun müddet yüksek yığınlar halinde bırakıldığında altta kalanlar tazyik 
neticesi ezilir, görünüşleri bozulur ve hattâ su kaybetmek suretiyle ağır-
lıklarında, gıclaî maddelerinde bir miktar azalmalar vaki olur. 

Balığın motörde iken tahta kutular içerisine kırılmış buz ile amba-
lâjlanması ve kutuların ambara istif edilmesi tatbik edilen usullerdendir. 
Bu takdirde, ava çıkmadan önce motöre yeter miktarda kırılmış buz ve 
tahta kutu alınır. Bu usulün faydası, balığın fazla ellenip zedelenmesine, 
yığın halinde istif edildiğinde vaki olacak ezilmiye mani olmasıdır. 

Avlandıktan sonra motörde açıkta bırakılan balıkların dış satıhları 
gayet kısa bir zamanda, iç kısımları ise bir iki saat zarfında muhit su-
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hunetine yükselecektir. Balığın bozulmasına sebep olan bakterilerin üre-
mesi yüksek suhunette süratle artacağı için, sıcak havalarda buzlamayı 
geciktirmek balığın muhafaza edilme müddetini kısaltır. Taze balık mu-
hafazası ile ilgili olarak Kaııada'da yapılan bir tecrübeyi misâl olarak 
alırsak, avlandıktan hemen sonra kırılmış buz içerisinde muhafazaya alı-
nan morina balığının 8 gün sonundaki evsafı, aynı balık + 5.5° C de 
tutulursa 3.5 gün, + 10° C de tutulursa 1.5 gün sonraki evsafının ay-
nıdır. Memleketimizde muhit suhuneti umumiyetle yüksek olduğu cihetle 
sıcak havalarda avı müteakip balığın buzlanmasının ve müstehlike varm-
cıya kadar buz içerisinde muhafaza etmenin ehemmiyeti aşikârdır. 

Balıklarla temasa gelecek satıhları yıkamak suretiyle temiz tutmanın 
ehemmiyeti yukarıda belirtilmişti. Pürüzlü satıhları temizlemek güç ola-
cağı için, motörde balıklarla temasa gelecek satıhların pürüzsüz olmasına, 
ambar bölmelerinin, benzeri diğer tahta aksamın sert satıhlı boya ile 
boyanmış olmasına dikkat edilmelidir. 

Sahile çıkarılan balığın ambalajlanması v e ş e v k i 

Sahile çıkarılan balığın satışı umumiyetle balık pazarlarında yapılır. 
Sıcak havalarda, satış esnasında geçecek zaman zarfında buzlamayı ih-
mal etmek, balık suhunetiniıı tekrar yükselmesine sebep olur ki, yukarıda 
bahsedilen sebeplerden dolayı bu arzu edilmiyen bir durumdur. Bir çok 
ahvalde balık pazarlarında tatbik edilen satış usulü yüzünden bu kaideye 
riayet edilmesi mümkün olamazsa, kutular içerisinde satış bekliyen balık-
ların üzerine kırılmış buz serpmek, boşaltma ve taşıma esnasında güneş 
ışığı, yağmur ve hava tesirinden muhafaza edici tedbirler almak suretiyle 
balığın suhunetiniıı fazla yükselmesine mani olunabilir. 

İç şehirlere sevkedilecek balıklar, satışı müteakip, balık işlem yerle-
rine götürülür. Sevkiyat için kutular içerisine ambalajlanmadan önce ba-
lıklar umumiyetle yıkama tankları içerisinde bol ve teiniz su ile yıkanır, 
suyun süzülüp akması için ızgaralı masalar üzerinde beş on dakika bek-
letilir. Sıcak havalarda suyun suhuneti yüksek olacağı için, tank içerisine 
bir miktar buz atarak suhunet düşiirülür. Bazı memleketlerde sevkiyat 
için ambalajlanacak balığın yıkanmasına liizum görülmemekte ise de, 
ekseri memleketler sıhhî şartlar bakımından balığın yıkanmış olmasını 
tercih etmektedirler. Balık şevkinde kullanılan kutuların eb'adlarıııı ve 
tiplerini bir çok memleketler standardize etmiştir. Kutular ya bir defaya 
mahsus kullanılır, veyahut sağlam yapıda olup iade edilir tiptendir. Ku-
tular umumiyetle tahtadan imâl edilmekte iseler de, alüminyumdan ya-
pılmış kutular bazı memleketlerde bu maksatla denenmiş ve muvaffaki-
yetli netice vermiştir. Sağlamlık, hafiflik, temizlemede kolaylık bakımla-
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nndaıı üstün durumda bulunan alüminyum kutuların daha geniş tatbika-
tına engel olan sebep maliyetlerinin yüksek olmasıdır. 

Kutu içerisine konulacak buz miktarı, nakliye müddetine, nakliye 
esnasındaki muhit suhunetiııe, nakliye vasıtasının izolâsyon derecesine 
tâbi olduğu için bu husus kat'i bir rakamla tesbit edilemez ise de, kutu-
ya konulan balık miktarının yarısından az olmamalı ve nakliye sonunda 
balık kitlesinin etrafında buz kalmış bulunmalıdır. Kııtu içerisine konu-
lacak buzun takriben % 30 u tabana, % 30 u kenarlara ve % 40 ı ise 
üst kısma yerleştirilir. Balıklar istif edilirken, içleri temizlenmiş olanlar 
karınları yukarı doğru konulur ve her kutu içerisine yalnız bir cins ba-
lık ambalâjlanır. Balık yığını ile kutu kenarları arasında üç veya dört 
santimlik bir mesafe bırakılmalıdır ki, bu ara buzla doldurıılabilsin. içle-
ri temizlenmiş büyücek balıkların karnı boşluğu içerisine de bir miktar 
buz konulur. Yassı balıklar umumiyetle yatık olarak kutu içerisine yer-
leştirilir. Kapaklar çivilendikten sonra kutular sevkiyata hazır durumdadır. 

Sevkiyat esnasında kullanılacak taşıtın izole edilmiş olması tercih 
edilmelidir. İzole edilmemiş vasıtalarla yapılan uzun nakliyat esnasında 
sıcak havalarda okadar fazla buz eriyecektir ki, balık kitlesi üzerinden 
mütemadiyen sızacak olan su, balıkların görünüşünü bozabilir. İzole edil-
miş vasıta sayesinde yaz aylarında yolculuk esnasında fazla buz erimesi, 
kış soğuklarında da balıkların donması önlenmiş olur. Taşıtın mekanik 
olarak sıfır dereceye soğutulmuş olması halinde dahi, balıkların buz içe-
risinde ambalâjlanmış olması lâzımdır. Açıkta, hava ile temasa bırakıldı-
ğı takdirde, taşıtı soğutmak için devrettirilırsekte olan hava cereyanının 
tesiriyle balıkların sathında kuruma vaki olur ve balığın görünüşü bo-
zulur. 

Şartlar müsait bulunduğu takdirde kara nakliyesinin, demiryolu yeri-
ne, termoslu kamyonlarla yapılması, sevkiyat esnasında balığın calıa az el 
değiştirmesini mümkün kılacağı için, tercih edilmektedir. Fazla el değiş-
tirdiği takdirde balık zedelenir. 

Balık naklinde kullanılan iade edilir tipten tahta kutular her sevki-
yattaıı sonra tazyikli su ile iyice yıkanır, kutu iç sathının pürüzsüz olma-
sına bilhassa dikkat edilir. 

Soğuk depoda taze balık muhafazası 

Av miktarının fazlalığı yüzünden veyahut diğer herhangi bir sebep-
ten sahile çıkarılan balıkların iç şehirlere şevki hemen mümkün olamı-
yor ve bir kaç gün bekletilmek icabediyorsa, balıklar yukarıda bahsedil-
diği tarzda sevkiyata hazır durumda kutular içerisine buzla ambalâjlanır 
ve bir kaç gün bekletilmek üzre suhuueti 0 cC ele tutulan bir soğut-
ma odasında muhafazaya alınır. Depoya alınacak balıklar uzak mesafele-
re sevkeclilemiyeceği için kutular içerisinde buzla ambalâjlanmış ise, depo-
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ya almadan önce haliklar münasip kutular içine yerleştirilir ve depo içe-
risindeki hava cereyaniyle balıkların doğrudan doğruya temasına \mani 
olmak için balık kitlesiyle üzerine kâfi miktarda kırılmış buz"' ser-
pilir. Soğuk depoda balıklar açıkta bırakılır ve hava cereyanı ile tema-
sına müsaade edilirse, balıkların dış sathında kuruma vaki olur ve görü-
nüşleri bozulur. Soğutma odasına alman balığın kaç gün depoda tutulabi-
leceği çeşitli faktörlere bağlıdır. Balığın yağlı veya yavan, içinin temiz-
lenmiş veya temizlenmemiş olması, depoda muhafazaya alındığı andaki ta-
zeliği, depodan çıkartıldıktan sonra müstehlike kaç günde varacağı bu fak-.' 
törler meyamndadır. Yağlı balığın muhafaza müddeti yavan balığa naza-
ran daha kısadır, içi temizlenmemiş balık içi temizlenmiş balığa nazaran 
d-ilıa az müddet muhafaza edilebilir. Bu faktörlerin eıı önemlisi balığın 
depoya alındığı andaki tazeliğidir. Memleketimizde avlanan balıkların ek-
seriyetinin yağlı oldukları, avı müteakip içlerinin temizlenip gemide buz 
içerisinde tutulması tatbik edilmediği cihetle muhafaza müddetleri gayet 
kısa olacaktır. Avlandıktan hemen sonra içi temizlenip kırılmış buzla mu-
hafazaya alman yavan balık iki hafta sonra yenilir halini muhafaza ede-
bilirse de, tazeliğini kaybetmiş durumdadır. Memleketimizde halen tatbik 
edilmekte olan balık sevk ve işlem usulleri nazarı itibare alınacak olursa, 
bu muhafaza müddetinin çok daha kısa olacağı aşikârdır. 

Muhafaza odasında kutular istif edilirken hava cereyanına mani olma-
masına dikkat edilir. İstifler depo duvarlarına 20 sm. den daha fazla yak-
laştırılmaz, döşeme ile istifler arasında takriben 10 sm, lik mesafe bıra-
kılır. 

Köpek balığı, vatoz gibi, taze halde muhafazası esnasında amonyak 
neşreden balıklar, mümkün olduğu ahvalde diğer cinslerden ayrı depola-
nır. Bozulmıya başlıyan ve diğer iyi balıklara zarar vereceği tahmin edi-
len balıklar derhal depodan uzaklaştırılır. 

Balıkların uzun müddet muhafazası icabettiğinde, depoya getirilir ge-
tirilmez fazla geciktirmeden dondurulur ve dondurulmuş muhafaza odasın-
da depolanır. Balık dondurulması —30°C veya daha düşük suhunette ya-
pılır, dondurulmuş muhafaza odaları ise —~18°C veya daha düşük suhu-
nette tutulur. Balık dondurulması tekniği ayrı bir konu olarak incelene-
ceği için burada bundan bahsedilmeyecektir. 

Şunu bilhassa bilmek lâzımdır ki, balığın soğuk depoda muhafaza 
edilebilme müddetine tesir eden en mühim faktör, muhafazaya alındığı 
anda balığın tazelik derecesidir; depoya getirilen balığın tazeliği ise ba-
lıkçı gemisinde, balık pazarlarında, taşıma ve boşaltma esnasında alınma-
sı gereken tedbirlere ne derece riayet edildiğine ve aradan geçen zamana 
bağlıdır. Gerek soğuk muhafaza, gerekse dondurulmuş muhafaza balığın 
evsafını, tazeliğini artırmaz, sadece, vaki olacak müteakip bozulmayı ya-
vaşlatır. 



Ç A K I R ' l a Bir K o n u ş m a 

Boğazda oturup da ÇAKIR'ı tammıyan var mıdır, bilmem. Ben kendisini 
bundan 21 sene evvel tanıdığım zaman, güçlü kuvvetli, pulat gibi bir 
adamdı; bu akşam ona kahvede rastladığım vakit yüzündeki çizgilere dik-
kat ettim. Hani o eski ÇAKIR. Buııu sezmiş olacak k i : 

"— Bey, dedi, ben 33 senelik balıkçıyım. 315 de Manastırda doğdum. 
Sonra İstanbula geldim, burada yerleştim „ kendi kendime: 

"Eh, tamam,,, diyordum, "bizim Çakır'dan, tam bir profesyonel ba-
lıkçının canlı, enteresan hikâyelerini dinliyeeeğim. „ 

"—Peki anlat bakalım, nasıl oldu da balıkçı oldun?,, 

" — İşin yoksa yaz bakalım Bu mesleğe girişim, bir heves mah-
sulü değildir. Yoksulluk beni bu yola şevketti. Yine Bebekte, olta ile, iz-
marit tutarak hayatımı kazanmağa başlamıştım. Bu para ile aile geçindi-
riyordum. Altı ay sonra çinekopa merak sardırdım. „ 

"— Olta dedin de aklıma geldi, o zamanlar güzel oltaların var mıydı?,, 

Oltalarım beş kattan otuz bir kata kadar mevcuttu. Ah, Bey, o 
zaman böyle naylon bedenler yoktu. Saatlerce uğraşır, at kılından oltalar 
örerdik. Evet, bu kadar olta mevcudum okluğu için, hakikî bir balıkçı ol-
muştum. Kazancım da iaşeme kâfi geldiği için, bu meslekte kalmağa 
karar verdim. „ 

"— ÇAKIR, ben bundan 15 sene evvel seni orkinos tu tarken görür , 
bu işin hakikaten zor, tehlikeli ve yorucu bir iş okluğuna kanaat getirir-
dim. „ 

"— Çok doğru konuştun. Olta ile çok orkinos tuttum. Bilirsin orki-
nos oltası, parmak kalınlığında ipten yapılır. Bedeni çeliktir, iğnesi de ol-
dukça büyüktür. „ 

"— Peki yem olarak ne kullanırsınız? 

"— Yem olarak ya torik, ya lüfer veyahutta kefal kullanırız ?„ İğ-



neyi ustalıklı bir şekilde, balığın karnına gizledikten sonra, dikeriz, deni-
ze sallandırarak bekleriz. Fakat ne yalan söyliyeyim, bu canavar balıktan 
hiç bir menfaat temin edemedim. Üstelik bir kaza da geçirdim. Orkinoz 
balıkçılığına lâğnet ettim. Onun için yemin ettim, bir daha orkinoz tutma-
dım. „ 

ÇAKIR "kaza,, deyince, kendi kendime "İşte, dedim mülâkat ın en ente-
resan t a ra f ına geldik. „ . 

"— Anlat bakal ım, bu kaza nasıl oldu?, , 

" - Hiç unutmam, günlerden bir Cuma günü idi. Yine orkiııoza çık-
mıştım. Bir balık taktım. Balık tam okka olmak şartiyle, 600 okka idi. 
Kâh kaloma vererek, kâh çekerek, canavarı bir hayli yordum. Nihayet su 
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ÇAKIR sandal ını denize indir iyor. 

üstüne çıkarmıştım. Sandalda arkadaşım, K Ü Ç Ü K N İ Y A Z İ K A P T A N vardı. 
Balığı bir miktar daha çektim. Kaptana "Zıpkınla,, diye haykırdım. Kaptan 
oturduğu yerden kalkarak yanıma geld;. Zıpkını saplıyacağı sırada elimde 
bulunan çelik tel boşalmaz mı ?. Bu geçen zaman zarfında da kaptan zıpkı-
nı saplamıştı. Fakat hayvan can havliyle yol istedi. Zıpkın vuruldu diye 
kendimi boş bıraktım. Ağzında iğnenin acısı, sırtında zıpkının tesiriyle ca-
navar müthiş bir süratle derine doğru yol almağa başlamaz mı? Nasıl ol-
du bilmiyorum, tabiî telâş yüzünden olacak, çelik tel iki elimi kıskıvrak 
bağlıyacak şekilde, sarıldı. O zaman güçlü kuvvetli idim. Birdenbire teh-
likenin dehşetini kavradım. Ancak arkadaşınım hayatı ortada olduğundan, 
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çelik teli bırakmadım. Nihayet tel elimin dibinden kırıldı. Böylece tehli-
keyi ucuz atlattık. „ 

"— ÇAKIR, hayat ında hat ı r ladığın zaman tüylerinin ürperdiğ in i hisset-
tiğin, korkunç vakalar geçti mi?„ 

Bu esnada, usta balıkçı, sigarasından bir nefes daha çekti, geriye dö-
nüp uzun uzun baktı. Galiba bana sezdirmeden, hafif bir içini çekmişti. 
Âdeta denize hitaben "-Şimdi hepsini söyliyeyim mi„ demek istiyordu. Ba-
na döndü, yüzüme dikkatli dikkatli baktı. 

Az mı kaza atlattım. En az 20 defa battım. Bir defasında Kil-
yos açıklarında balık tutuyordum. Deniz birdenbire patladı. Kürek kaç pa-
ra eder. Kayaların üstüne düştüm. Sandalım parçalandı. Canımı zor kur-
tardım. Yine hiç unutmam, şahitli ve ispatlıdır, bir defasında da Kanlıca 
körfezinde, sabaha karşı uskumru ağlarımı atmıştım. 54 numaranın altın-
da kaldım. Dedim ya Bey, kaç kerre ölümden kurtuldum,,, 

ÇAKIR yine susmuştu. Evet haklı idi. Bu hadiseleri kelime ile ifade 
ederken, cümleler, hakikî hadisenin yanında çok sönük kalıyordu. Bu 
esnada sahilden çağırmışlardı. "— Bey sen çayını içe dur hele, ben şim-
di gelirim,, diye uzaklaştı. 

Deniz kenarından döndüğü zaman: 
"— ÇAKIR, kahven soğudu, , , dedim. 
" — Bey, biz balıkçılar zaten ne zaman sıcak bir şey içeriz ki ? Sen 

onu bırak, ben biraz sonra balığa çıkacağım, soracaklarını sor, işimiz bitsin,,. 

"— Pek alâ, dedim, eski amatörlere bugün rastlamak mümkün mii-
diir. Hani eskiden beyefendiler, balığa çıkarlarmış. Onlardan şimdi kimse 
var mı ?„ 

"— Nerede o eski amatörler. Hepsi kelli felli adamlardı. Onlardan 
bir tanesi senin ahbabın idi. Hani şu Kollejin kapısı yanında oturan 
merhum ŞEKİP bey. Rahmetli çok meraklı ve aynı zamanda efendi bir 
adamdı. Şimdi amatör balıkçı kalmadı. Ama kabahat bizde: heves eden-
leri de biz balıkçılar soğutuyoruz. Birçokları sandalımıza binerek balık 
tutmak istiyorlar. Bizimkiler çok para istediklerinden, amatörleri kaçırı-
yorlar. Bazen aksisi de oluyor. Geçen gün bir bey geldi. 6 kilo kadar 
balık tuttu. Giderken 2 V2 hi'a uzatmaz mı? Bey dedim, bana tuttuğun 
balıkları 80 kuruştan sat hepsini satın alayım. Bazen öylesi de çıkıyor,,. 

"— Boğazdaki balıkçılar, tutulan balıkların bazen mevsimsiz, bazen 
de çok iri olduğunu söylüyorlar. Bu husustaki fikrin nedir ?„ 

"— Vallahi bey, o Allahm işidir. Kulun aklı ermez. Ama bak, ge-
çen seneki hamsi gibi iri hamsiyi, seferberlikten beri görmemiştik. Hattâ 
o tarihte tuttuklarımız geçen senekilerden de daha iri idi,,. 
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"— Boğazda son zamanlarda hiç yunus balığı görmüyorum. Ne oldu 
bu balıklara? 

"— Karadenizde bol miktarda avlanıyor. Hükümet balıkçılara müsa-
d 3 etti. Silâh da verdi. Yunuslardan balık yağı çıkarıyorlar. Debagatte 
kullanıyorlarmış. Kilosu 3.5 lira olduğuna göre, iyi para getiriyor de-
mektir. Ama bizim işimizi bozdu. Yunuslar tutacağımız balıkları sahile 
sıkıştırıyordu. Bizde bol balık tutuyorduk. Şimdi işimiz bir hayli bozuldu. 
Ne dersen de, meşhur bir lâf vardır: "Balığı tutan ummasın yiyen doy-
masın, derler çok doğrudur. Dalyancılar fazla kazanırlar. Biz oltacıların 
halimizi işte görüyorsun,,. 

"— Boğazda muayyen yerlerde, muayyen balıkların tutulduğunu id-
dia ederler, buna ne dersin ?„. 

"— Ben bu lâfa pek inanmıyorum. Her yerde balık vardır. Ama 
bazen, meselâ bu akşam Kanlıca koyunda bol lüfer yapar da, yarın Bey-
koz koyunda tutulur. Ikına hiç akıl ermez. Hattâ biz balıkçılar, bir gece 
evvel nerede ve ne kadar balık tuttuğumuzu söylemeyi uğur saymayız. 
Lüferi Garipçede tutmuş isek Rumelide deriz, kaç çift olduğuna gelince, 
Allah bereket versin, der geçeriz,,. 

"— Balığa yalnız mı çıkarsın ?„ 
" - Evet, ekseriya yalnız çıkarım. Çünkü yanma aldığın arkadaşa 

tabi olmak lâzım gelir ki, benim hiç işime gelmez. Sen burada tutalım 
dersin, o ille şu burunda atalım der. Fakat yalnız oldun mu, istediğin 
zaman oltayı atarsın, istediğin zaman çekersin. Sonra müştereken balığa 
çıkıldı mı, usûl küreklerden birisini sen, diğerini de arkadaşın çeker. 
Ama, diyorum ya, yalnız çıkmak en iyisidir. Balıkçılığın garip cilveleri 
vardır: aynı sandalda balık tutan iki kişiden birisi mütemadiyen çeker 
diğeri de seyre bakar. Flattâ sandalın baş tarafında ve kıçta oturuşa gö-
re, balık tutma imkânı değişir. Bazen ben 10 kulaçta tutarım. Arkada-
şını boyna yem yeclirir. Balıkçılıkta âdettir, kaç kulaçta tutulduğunu 
kimse söylemez. Hattâ bazen acemiler sorduğu vakit cevaben 'Dipten iki 
kulaç aşağıda, deriz. Muhakkak ki olta iyi olmalıdır. Ama maharet de 
ister. Malûmya avcılar bir balıkçılar iki, mübareklerin hepsi de en ustası 
olduklarını iddia eder dururlar. Lüfer tutarken maharet ister. Mübarek 
hayvan çok kurnazdır. Takıp da oltayı çekerken, biraz ağır alırsan, he-
men senden evvel davranıp yukarı yükselir, bedeni kopararak uzaklaşır». 

"— Demek sen de liifercisin?,, 

"— Eh, doğrusu lüfer avcılığı çok zevklidir. Bazı akşamlar, lüfer 
peşinde, Karadenize bile çıkmışımdır. Bizim için Beykoz komşu kapısı-
dır. Bazen bu kadar uzaklara gitmemize rağmen, boş döndüğümüz de 
olur. Hani avcılar 'Kırk yıl taban eti, bir gün av eti derler, bizim işimiz 
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de öyledir. Bakarsın Allah verir. Sandal dolar. Bazen sabahlarsın, bir 
tek balıkla dönersin. Hiç belli olmaz, kısmet işi b ı ı„ . . 

Bu esnada ÇAKIR, olta hazırlığı yapmakta idi. Konuşmamızın baş-
langıcında, "- Balığa çıkacağım, işimizi çabuk bitirelim,, dediğini hatırla 
dım. Yazlık ikametgâhı olan büyükçe bir teknenin içinden lüks lâmbasını 
çıkardı. Lüfer oltalarını daha evvel sandala yerleştirmişti. Son sual ola-
rak : - ÇAKİR, bu gece neredesin ? diyecektim. Fakat biraz evvel, - Nere-
de ve ne kadar balık tuttuğumuzu söylemeyiz,,, dediğini hatırladığım 
için, bu suali sormaktan vaz geçtim. Yüzüne tekrar baktım. 

"— ÇAKIR, dedim, seni ilk gördüğüm zaman arslan gibi bir adam-
dın, şimdi biraz ihtiyarlamağa başlamışsın,,. Güldü, hiç bir şey demedi. 

"— Haydi rast gele,,, diyerek ayrıldım. 

Bebekte oturanlar bilirler. ÇAKİR, sattığı balıkların fiyatını katiyen 
söylemez. Zaten onun müşterileri muayyen kimselerdir. Onlar, satın al-
dıkları balıkların narhını kendileri tayin ederler. 

Ayrılırken geri döniip tekrar baktım. ÇAKIR sandalı denize indirmiş-
ti. Biraz yürüdüm. Üstü buranda ile örtülü, içinde bir yastık ile yorgan 
bulunan, sandal azmanı kulübesinin önünden geçiyordum. O anda ÇAKIR'ı 
modern DlYOJEN'e benzettim. Kulübesi belki de, İSKENDER'e meydan 
okuyan DİYOJEN'inkindeıı daha az konforlu idi, ama, bizim ÇAKIR, İS-
KENDER'den daha haşmetli olan denizlere meydan okumakta idi. 

Prof. Dr. SİNİSA STANKOVİÇ İle Bir Mülakat 

RIDVAN TEZEL 

Hidrobioloji Araştırma Enstitüsünün direktörlük odasında Prof. S. 
S T A N K O V İ Ç ile Enstitü direktörü Prof. KoSS^iG' i ilmî bir mesele üze-
rinde görüşürlerken buldum. "Balık ve Balıkçılık" mecmuası için bir mü-
lakat rica ettiğimi söylediğim zaman, Fen Fakültesinin davetlisi olarak 
memleketimize gelmiş bulunan mümtaz ilim adamı, alelesker gazetecilerin 
bu kabil ricalarını reddettiği halde, meslekî ve ilmî bir mecmua için mülâ-
kat yapmanın bir mahzuru olmadığını beyan ederek, söze şöyle başladı: 

"— Evvelâ şunu hemen söyliyeyim ki, memleketinize davet edildi-
ğimden dolayı büyük bir şeref ve memnuniyet hissetmekteyim. Ümit edi-
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de öyledir. Bakarsın Allah verir. Sandal dolar. Bazen sabahlarsın, bir 
tek balıkla dönersin. Hiç belli olmaz, kısmet işi b u „ . . 

Bu esnada ÇAKIR, olta hazırlığı yapmakta idi. Konuşmamızın baş-
langıcında, "- Balığa çıkacağım, işimizi çabuk bitirelim,, dediğini hatırla 
dım. Yazlık ikametgâhı olan büyükçe bir teknenin içinden lüks lâmbasını 
çıkardı. Lüfer oltalarını daha evvel sandala yerleştirmişti. Son sual ola-
rak : -ÇAKİR, bu gece neredesin? diyecektim. Fakat biraz evvel, - Nere-
de ve ne kadar balık tuttuğumuzu söylemeyiz,,, dediğini hatırladığım 
için, bu suali sormaktan vaz geçtim. Yüzüne tekrar baktım. 

"— ÇAKIR, dedim, seni ilk gördüğüm zaman arslaıı gibi bir adam-
dın, şimdi biraz ihtiyarlamağa başlamışsın,,. Giildii, hiç bir şey demedi. 

"— Haydi rast gele,,, diyerek ayrıldım. 

Bebekte oturanlar bilirler. ÇAKIR, sattığı balıkların fiyatını katiyen 
söylemez. Zaten onun müşterileri muayyen kimselerdir. Onlar, satın al-
dıkları balıkların narhını kendileri tayin ederler. 

Ayrılırken geri dönüp tekrar baktım. ÇAKIR sandalı denize indirmiş-
ti. Biraz yürüdüm. Üstü buranda ile örtülü, içinde bir yastık ile yorgan 
bulunan, sandal azmam kulübesinin önünden geçiyordum. O anda ÇAKIR'ı 
modern DlYOJEN'e benzettim. Kulübesi belki de, İSKENDER'e meydan 
okuyan DİYOJEN'inkinden daha az konforlu idi, ama, bizim ÇAKIR, İS-
KENDER'den daha haşmetli olan denizlere meydan okumakta idi. 

Prof. Dr. SİNİSA STANKOVİÇ İle Bir Mülakat 

RIDVAN TEZEL 

Hidrobioloji Araştırma Enstitüsünün direktörlük odasında Prof. S. 
STANKOVİÇ ile Enstitü direktörü Prof. KOSS^İG'İ ilmî bir mesele üze-
rinde görüşürlerken buldum. "Balık ve Balıkçılık" mecmuası için bir mü-
lâkat rica ettiğimi söylediğim zaman, Fen Fakültesinin davetlisi olarak 
memleketimize gelmiş bulunan mümtaz ilim adamı, alelesker gazetecilerin 
bu kabil ricalarını reddettiği halde, meslekî ve ilmî bir mecmua için miilâ-
kat yapmanın bir mahzuru olmadığını beyan ederek, söze şöyle başladı: 

"— Evvelâ şunu hemen söyliyej'im ki, memleketinize davet edildi-
ğimden dolayı büyük bir şeref ve memnuniyet hissetmekteyim. Ümit edi-
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yorum ki, bu gibi ziyaretler vasıtasiyle sadece aynı sahada çalışmakta o-
lan ilim adamları arasındaki bağlar kuvvetlendirilmekle kalmıyacak, aynı 
zamanda, Türkiye ile Yugoslâvya arasında gelişmekte olan samimî müna-
sebetlerin de derinleştirilmesine hizmet edilmiş olacaktır. 

Hidrobioloji' Araştırma .Enstitüsünde iki konferans verdim. Bunlardan 
biri, "Ohri gölü içindeki nevilerin teşekkülü problemi", diğeri ise "Ohri 
gölünün faunasının teşekkülü hakkında" dır. 

Ohri gölünün eıı mühim balıklarından < biri denilen bir nevi alabalık-
tır. Bu balığı göl kenarındaki istasyonda sun'î bir şekilde üretmekteyiz. 
Böylece gölün alabalık ıstoku sabit tutulabilmektedir. İsterseniz size gö-
lün yıllık istihsal kapasitesi hakkında biraz bilgi vereyim: senelik istih-
sali 400,000 kilodur ki, bunun yarısı alabalıktır. Ohri gölündeki ye-
tiştirme istasyonu her bakımdan modern olarak teçhiz edilmiştir. Ayrıca, 
her sene 10,000,000 alabalık yavrusunun yetiştirilmesine de müsaittir. 
Bu yavrular yalnız Ohri gölü için yetiştirilmez. İnşaat halinde bulunan 
Yugoslâvyanın bütün baraj gölleri de bu istasyonun yetiştirdiği alabalık 
yavrulariyle balıklandırılacaktır,, . 

"— Tutulan tatlısu balıklarının deniz balıklarına ııisbeti nedir?,, 

"— Yugoslâvyanın balık istihsali 34,000 tondur. Bunun 19,000 tonu 
deniz ve 15,000 tonu da tatlısulara aittir. Tatlısu balıkçılığı daha ziyade 
Yugoslâvyanın Dorjan, Işkodra, Prespa ve Ohri göllerine inhisar etmek-
tedir. Bunların yanı başuıcla Tuna ve Sava nehirlerinde, entansif bir ba-
lıkçılık da yapılmaktadır. Ayrıca, iyi inkişaf ettirilmiş sazan havuz balık-
çılığı da yapılmaktadır ki, yalnız bunun senelik istihsali 3000 tonu bul-
maktadır. Bu havuzlarda sazanlar beslenmektedir. Havuz suları muntaza-
man akıtıldığından, hemen hemen tıpkı bir akvaryumda balık yetiştiril-
mesine benzetilebilir.,, 

"— İhracat yapabiliyormusunuz?" 

"— İhraç maddesi olarak bilhassa sazanlar kullanılmaktadır. Alman-
ya ve Batı Avrupaya külliyetli balık ihraç ediliyor. Bu balıklan canlı ola-
rak vagonlarla sevketmekteyiz. Bu tarz sevkiyat biraz pahalıya malolmak-
ta ise de, bu taze balık daima pazar bulabilmektedir.,, 

"— Memleketimizde de aynı şekilde sun'î balık yetiştirmenin kabil 
olup olamıyacağı hakkındaki fikrinizi lütfeder misiniz ?„ 

" -Yar ın Anadolu seyahatine çıkıyorum. Alabalık yetiştirilmesi bakı-
mından Anadolu göllerini tetkik edeceğim. Bazı göllerinizde, Koregon ye-
tiştirilmesi yerine alabalık yetiştirmek daha elverişli olacaktır kanaatinde-
yim. Fen Fakültesinin davetlisi bulunan Dr. E İ N Z E L E ile birlikte seyyahat 
edeceğimden, tetkiklerim, şüphesiz ki, daha verimli olacaktır. 
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Şayet tetkiklerim : böyle bir , imkânın mevcudiyetini ortaya koyacak 
olursa, Ohri gölündeki istasyonda yetiştirilmiş olan yumurtaları, uçakla 
Türkiyeye göndermek kolay bir iş olacaktır,,. 

"— Hangi gölleri tetkik edeceksiniz ?„ 

"— Şimdi yapacağım turda, İznik, Akşehir, Eğridir, Burdur ve hali 
hazırda balıklandırılması meselesi askıda kalmış olan Sakla (Yeşilova),. 
Marmara gölüne gideceğim. Manyas ve Apolyont göllerini de tetkik et-
mek arzusundayım. Şayet daha uzun sürecek olatı bir tetkik seyyahati 
icabederse, memleketinizi bir kerre daha ziyaret etmek lâzım gelecek.,, 

"— Biraz evvel memleketimizdeki göllerde yapılan balıkçılıktan bah-
settiniz. Bu hususta daha etraflı bilgi lütfedermisiııiz ?„ 

"— Memnuniyetle Ohri gölü, manzarası itibariyle çok güzel bir 
mevkidir. Her sene, binlerce turist bu gölü ziyaret ederler. Gölden avla-
nan alabalıklar, göl kenarındaki lokantalarda iyi bir fiatla satılır. 

Şimdiye kadar daimî biolojik bir kontrol altında olan göllerimizden 
Ohri, Dorjan ve İşkodra gölleri vardır. Bunlardan en verimlisi Dorjan 
(Doryan) gölüdür. Bu gölün her hektarından senelik 150 kilo balık alın-
maktadır ki, bu çok yüksek bir rakkamdır. Diğer taraftan, sazanı sun'î 
olarak yetiştirme sayesinde, aynı zamanda plânlı bir şekilde çalışarak, da-
ha yüksek bir rakkam elde edilebilir. Meselâ size, hektar başına 600 Kg. 
lık bir istihsal yapıldığını söyliyebilirim. Yugoslâvyada hüküm süren mü-
sait şartlar altında, havuzdaki sular akıtılıp, her iki senede bir olmak iiz-
re, sazanlar toplattırılır.,, 

Bir zoolog sıfatiyle diyebilirim ki, buradaki Hidrobioloji Araştırma 
Enstitüsünde yalnız pratik mevzular değil ayııı zamanda, umumî mahiyet-
te olan ilmî meselelerin de tetkik edilmekte oluğundan duyduğum mem-
nuniyeti de belirtmek isterim. Çünkü Yugoslâvya faunası ile Türkiye ve 
bilhassa Anadolu faunası arasında bir çok münasebetler vardır. Yalnız ba-
şımıza, hiç bir zaman halledemeyeceğiz mevzular, hemen hemen komşu-
muz bulunan ve Türk sularında yapılmakta olan araştırmalar vasıtasiyle, 
halledilmiş bir şekle sokulabilecektir.,, 

Sayın misafire ve konuşmamızda tercümanlığı lütfen kabul etmiş olan 
sayın Prof. K0SSWİG'e teşekkür edip Hidrobioloji Enstitüsünden ayrılır-
ken, meşhur bir siyaset adamının "Milletleri yekdiğerine yaklaştırmak içiıı, 
bir kerre de fırsatı ilim adamlarına vermeliyiz^, dediğini hatırlıyarak ve 
Enstitü ilim adamlariyle dünya çapındaki âlimlerin iş birlikleri yaptıkla-
rını düşünerek, gerçekten mezkûr siyaset adamına hak vermek lâzım gel-
diğini derhatır ettim. 



P r o f . S. S T A N K O V İ Ç 

Profesör S. STANKOVİÇ'iıı Hal Tercümes i 

Sayı.ı ilim adamı, Doğu Sırbis tar ıda Zajeçar şehrinde 1892 senesinde doğmuştur . 
Belgrad ve Grenoble Ünivers i tes inden mezun o lduktan sonra Belgrad Ünivers i t e s inde 
asis tanl ıkla akademik kar iyere in t i sabetmiş t i r . S ı rbis tan Akademisi azası olan profesör , 
Yugoslâvyada mevcut Hırva t i s tan , Sı rbis tan ve Slovenya Akademiler i Başkanıdır . 62 ya-
şında olan misaf i r , Belgrad Ünivers i tes inde , zooloji ordinaryüs profesörüdür . Belgradda-
ki Okoloji Ara ş t ı rma Ens t i tüsü Müdürüdür . Aynı zamanda Spl i t Oseanogra f i Enst i tüsü-
nün idare komites inde başkandır . Ohri gö lündeki Hidrobioloj ı Eas t i tüsünüde idare e t -
mekled i r . Mezkûr Ens t i tünün faaliyetinin temel t aş ım, as l ında , Ohri golü teşkil e tmek-
tedir . Ohri gölü faunasının d iğer Avrupa ve Balkan gölleri faunas ından fark l ı oluşu 
ilk defa , sayın profesör t a ra f ından keşif ve izah edilmişt ir . Böylelikle uluslararası , zoo-
lojide büyük bir şöhret sahibi olan misafirimi?., 1934 senes inde Beynelmilel Limnoloji 
Kongresini Yugos 'âvyaya dave t e tmiş ve kongreye iş t i rak etmiş olanlara 2500 k i lometre-
lik bir seyyahat sayesinde, memleket in in bütün çeşitli b io toplar ındaki (göl, dere v. s.) 
faunasını t an ı tmak hususunda gayre t le r sa r fe tmiş t i r . 



İki Temel Atma Töreni 

Et ve Balık Kurumu, 3 Eylül 1954 Cuma günü, memleket için son 
jce hayatî ehemmiyeti haiz iki tesisin temelini atmıştır. Bunlardan 

birisi, Haydarpaşa Soğuk Depo-
su diğeri, Zeytinburnımdaki Et 
Kombinasıdır. 

Sabahın erken saatlerinde, 
Haydarpaşadaki köprüden ge-
çip Kadıköytine veya Üsküdara 
gidenler, deniz kenarında bay-
raklarla donanmış bir yer gör-
düler. Meraklılar, kapıda "Et 
ve Balık Kurumu, Haydarpaşa 
Soğuk Deposu İnşaatı,, yazısını 
ihtiva eden bir plâkayı oku-
yorlardı. Umum Müdür, EKREM 

C E L Â L BARLAS* bu hazırlıkları 
yakından takibedebilmek için, 
erken gelenler arasında idi. 
Gerçekten hümmalı bir hazır-
lık faaliyetinin devam etmekte 
olduğunu göze çarpıyordu. 

Saat 9.30 dan itibaren da-
vetliler, bu arada, Vilâyet ve 
Belediyeyi temsilen gelenler, 
Ticaret Odası mümessilleri, 

Demokrat Parti ileri gelenleri, Amerika Haricî Faaliyetler (F. A. O.) Tür-
kiye Misyonu Başkanı Mr. L. D A Y T O N , gelmeğe başlamışlardı. Saat oııa 
doğru davetlilerin kısmı azamisi gelmiş, İktisat ve Ticaret Vekili sayın 
S ı T K ı YLRCALı da şantiyeye teşrif etmişlerdi. Saat tam 10 da Et ve Ba-
lık Kurumu Umum Müdürü söz alarak, bu tesislerin memleket hizmetin-
deki rolünü tebarüz ettiren veciz bir konuşma yaptı, müteakiben sayın 

m 

SITKI YIRCALI konuşuyor. 
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SITKI YlRCALI konuştu; bundan sonra kurban kesilmiş, İkiisat ve Ticaret 
Vekili temele ilk harcı koymuştur. Büfede izaz ve ikram edildikten son-
ra davetliler, ıııotörlerle, Zey-
tinburnuııa uzandılar. 

-X, 

Zeytinburnundaki tesisin 
inşa edileceği yer adeta bir 
bayram yerini hatırlatmakta 
idi. Bakırköy kaymakamı, İs-
tanbul mebusu AHMET ıCÜÇÜK, 
va l iy i t e m s i l e n B. FERRUH ILTER 
Demokrat Parti Zeytinburnu 
Ocağına mensup, 200 ii müte-
caviz partili erkek ve yekûnu 
bir hayli kabarık olan kachn 
ve çocuklar, bayrak ve parti 
bayrakları ve davul, zurnalarla 
davetlileri karşılamış, kendi 
muhitlerinde tesis edilecek olan 
fabrikanın temel atma törenin-
de, adeta bir düğün havası 
yaratmışlardır. 

Haydarpaşada olduğu gibi, 
Zeytinburnunda da, temele yer-
leştirilecek kap içine, muhtelif 
imzaları havı plâka, muhtelif 

EKREM BARLAS konuşuyor. 

değerde evrakı nakdiye ve bir cumhuriyet altım, heyet huzurunda kon-
muş, kapak kapanarak temele yerleştirilmiştir. Bu esnada tekrar kurban-
lar kesilmiş, sayın SlTKI YlRCALI, bu tesisinde hayırlı olmasını temenni 
edsrek, temele ilk harcı koymuştur. 



Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü 
EKREM BARLAS'ın Nutku 

Et ve Balık Kurumunun 1953 senesi başında, hükümetin aldığı bir 
i kararla kurulmuş bulunduğu malûmdur. Sermayesi (40 milyon) lira olup 
tamamen ödenmiştir. 

Memleketin 18 yerinde et ve balık mevzıılariyle alâkalı en modern 
! tesislerin kurulmasına başlanmış olup, bunlardan balık ile alâkalı olanlar, 
Marmara adası, Çanakkale, Trabzon, Samsun, Sinop ve Çeşme, Zongul-

I dak tesisleri işletmiye açılmıştır. 

Erzurum Et Kombinasının bir kısım işletmeleri, sığır kesim kısmı, 
i soğuk depolar, buz tesisleri ve talî mahsulât kısımları ikmâl edilmiş 
; olup işletmiye açılmıştır. Erzurum, Ankara, halk ve askerî ihtiyaçlar ile 
' İzmit ve İstanbul bahriye talepleri karşılanmakta ve Zonguldak maden 

amelesine ayrıca Erzurumdan et sevkedilmektedir. 

Bilindiği iizre Erzurumda küçük baş hayvan tesisleri, soğuk depolar, 
Konya, Ankara Kombinaları inşa ve montaj devresinde olup bunların ik-
mâline çalışılmaktadır. Bugün temelini atacağımız Haydarpaşa Soğuk De-
posu 3.300.000 liraya ve Zeytinburnu Kombinası da 4.500.000 liraya 
mal olacaklardır. İnşaatı yapılmakta olan bütün bu teşebbüslere ait maki-
ne ve tesisatın % 95 i temin edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Kurumun 
70 adet soğuk tertibatlı vagonu, 8 nakliye gemisi, deniz ve balık araştır-
ma ve av tecrübelerinde kullanılmak iizre de 12 gemisi vardır. Vagon 
ve gemiler iç nakliyat ve ihracat için müracaat eden hususî teşebbüse 
tahsis edilmektedir. Nakliye gemileriyle yabancı memleketlere balık ihra-
catı yapılmakta olup müsbet neticeler alınmış ve yabancı müşteriler mem-
nuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

Hayvancılık, et ve balık ticareti bakımından kayda değer derecede 
ehemmiyeti olan hayvan borsaları ve balık pazarları tesisine başlanmıştır. 
Bunlar, memleketin bahis mevzuu maddeler üzerindeki, istihsal, fiat, sev-
kiyat ve satış meselelerinde istikrar ve emniyet sağlamak sureliyle muh-

- telif, sanayi, ticaret ve istihsal sahalarında geniş inkişaflara vesile ola-
caktır. 
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İstanbul'da ikmal edilmek üzre bulunan Beşiktaş ve Haydarpaşa So-
ğuk Depoları, dondurulmuş ve taze balık, et ve diğer gıda maddeleri ba-
kımından şehrin büyük ölçüde ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aynı 
zamanda bu işletmelerde' istihsal edilecek buz mikdarı da balıkçıları tat-
min edecek derece ve evsafta olacaktır. 

Zeytinburnu et tesisi en modern metodlarla çalışmak ve burada ke-
silecek büyük ve küçük baş hayvanların her türlü maddelerini kıymet-
lendirecek makine ve tesisatı havidir. Bunlardan başka Haliç'te Kurum 
tarafından modern bir balık pazarı için projeler hazırlanmış bulunmakta-
dır. Belediye ile devamlı olarak yapılan müşterek çalışmalar hitama er-
diğinde inşaata başlanacaktır. 

İstanbul'da kurulacak bu tesislerde milyonlarca kilo balık ve et mu-
amele görecek ve en son teknik şartlara göre de vasıfları bozulmadan 
muhafaza edilecek, halkın ihtiyaçlarına müsait şart. ve fiatlarla arze-
dilecektir. 

Kurumun iştigal mevzuuna giren hayvancılık ticareti ve sanayii, et 
ve balık sanayii ve ticareti yüzlerce çeşit maddelerin istihsal ve imâline 
yarıyacak ve dünya sağlık standartlarına uygun maddeler temin olunacak, 
muhtelif kimyevî maddeler, ince ve kalın makine yağları, yemek yağları, 
hayvan, tavuk yemleri, kemik ve diğer yenmiyeıı maddelerin kan ve yağ-
ları alındıktan sonra proteini havi kıymetli hayvan, tavuk, yemleri, tutkal, 
jelâtin, çeşitli deriler, bağırsak, ticarete ve ihracata tahsis edilecek şekilde 
istihsal olunacak ve bu suretle zerre kadar bir şey kaybolmıyacaktır. 
Bütün bu faaliyetler neticesinde muhtelif sahalardaki ticaret ve sanayi 
erbabının ve müstahsilin ticaret hacmi genişliyecek, millî servetimiz his 
edilir derecede, hayvancılık, et ve balık muameleleri dolayısiyle gelişe-
cektir. 

Hükümetin tatbik etmekte olduğu miibayaa rejimleri bilhassa hay-
vancılığı ve besiciliği teşvik ve himaye edecek mahiyettedir. Rejim şu 
şekildedir: muayyen miktarda ve % 50 et randımanı üstünde Kurum'a 
hayvan teslimini taahhüt edenlere randıman fazlası için beher kiloya can-
lı fiatnı iki misline yakın fiat ve ayrıca bu gibi kooperatif, birlik ve 
tüccarlara % 5 prim dahî ödenecektir. Besili hayvan yetiştirmeyi teşvik 
ile, doğıım ııisbeti bugünküne nazaran çok yükselecek, ölüm nisbeti dü-
şecek, et, deri ve diğer maddelerin vasıfları ve miktarları artacak ve 
müstahsilin bir. hayvandan kazanç nisbeti hayli çoğalmak suretiyle mem-
leket ekonomisine büyük faydalar sağlanacaktır. Kombinalarda istihsal 
edilecek yem ve gübreler ile hayvanların kolay ve iyi surette beslenme-
leri kabil olacak ve müstahsilin arazisinin ıslâhı ve verimini arttırması da 
temin edilecektir. Bütün kombinalar civarında kurulmuş ve kurulmakta 



— 12 — 

olan şeker fabrikaları kiisbeleriyle hayvan besisi ucuz olarak yapılabile-
cektir. 

Balıkçıların av sahalarını, iyi vasıta ve malzeme ve işletme kredisi 
temini suretiyle genişletmek, av sahalarındaki balık miktar ve cinslerini 
mevsimlere göre ve en modern alet ve vasıtaları kullanarak keııdilerke 
bildirmek, balıkçılara mahsullerini munafaza için buz vermek, nakliyatı-
nı soğuk tertibatlı deniz ve kara vasıtasiyle temin, depolarda evsafı bo-
zulmadan ve anormal fiat temevvüçlerine maruz kalmadan balıkların mu-
hafazası, balık avlıyanlara işletme kredisi, ağ ipliği, motorlar ile diğer 
malzemelerin vadeli olarak temini, konserve ve diğer sanayiin teşviki, 
hususi surette ehemmiyet verilen ve tatbikata geçmek için hükümetten 
emir aldığımız hususlardır. Tatbikata geçilmiştir. Takdir edersiniz ki, 
bunlar çok sür'atli hareket etmemize rağmen zaman istiyen işlerdir. 

Kurum, meşgul olduğu mevzulardaki istihsal, yetiştirme ve ticaret 
işlerinde çalışan müstahsil ve ticaret erbabım teşvik ve himaye etmek 
ve geniş halk tabakalarının ihtiyaçlarım en müsait şekilde karşılamak 
üzre, kredi, ıstok, sevkiyat ve satış problemlerini ahenkli olarak lıallet-
miye ve gereken tedbirleri almağa çalışmaktadır. 

Hülâsa olarak diyebiliriz ki Kurum, memleketimizde başta müstahsil 
olmak üzre, hayvancılık, et ve balık esas maddeleri ve talî mahsulle-
riyle meşgul ticaret ve sanayi erbabına her türlü yardımı yapmağı ve 
iş birliğinde bulunmağı şiar edinmiştir. 

Kurum'un tatbik etmekte olduğu projelerin memleket ihtiyaçlarına 
ve modern icaplara uygun olarak tesisi için Hükümetin bahşettiği kıymet-
li yardımlara ve eksilmiyen teşvik ve teveccühlerine Kurum namına te-
şekkürü hayatımın en bahtiyar bir hadisesi olarak ifade etmekle mes'-
udum. Amerika Birleşik Hükümetleri F. O. A. yani Harici Faaliyetler İda-
resi Türkiye Özel Misyonu Müdürü Mr. Daytoıı ve arkadaşlarının temin 
ettikleri mütehassısların bize esaslı ve faydalı yardımları olmuş ve aynı 
zamanda Misyon bize hayatî mahiyette malzemeler için dolar temin etmiş-
tir. Kendilerine hassaten teşekkür ederim. 

Teşkilâtımızın kurulmasında ve çalışmalarında büyük yardımları do-
kunan Sayın Meb'uslara, Vekâletler teşkilâtına ve diğer hususî ve resmî 
müesseseler ile bankalara minnettarlığımızı ve şükranlarımızı arzederim. 
Memleketimize lâyık olmağa çalışmak ve bütün vatandaşların daha fazla 
kazanmalarına vasıta olmak yegâne saadetimiz olacaktır. Tesislerin mem-
lekete hayırlı olmalarını Cenabı Haktan temenni ederim. 



Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın 
SİTKİ YiRCALI'nın Nutku 

Et ve Balık Kurumunun bugün İstanbul'da temelini atmakta olduğu-
muz yeni tesisleriyle beraber Soğuk Depoları ve Et Kombinolarının ade-
di 18 e yükselmiş bulunmaktadır. Bu sabit tesislerin umumî değeri 50 
milyon lira raddesindedir. 

Önümüzdeki istihsâl mevsiminde İstanbul'daki balıkçılara kâfî de-
recede depolar tahsisi, daha evvel başlamış bulunan Beşiktaş Depomuzla 
teminat altına alınmıştır. 

Bu tesislerin teknik imkânları ve yapacağı hizmetler hakkında Umum 
Müdürümüz sizlere lüzumlu izahatı vermiştir. 

Hükümetimiz her sahada okluğu gibi hayvancılık ve balıkçılığı kal-
kındırabilecek her türlü tedbirleri kredi ve teşkilât bakımından progra-
mının esaslı bir ıınsuru olarak ele almış bulunmaktadır. Ziraat Vekâleti 
ve Ziraat Bankası da bu sahada şimdiden müsbet teşebbüslere geçmiş 
bulunmaktadır. Fakat bu mahsullerin istihsalden sonra ticarî ve sınaî bir 
tarzda kıymetlendirilip müstehlike kadar intikali vazifesini Et ve Balık 
Kurumu üzerine almış bulunmaktadır. 

İşte memleketin muhtelif hayvancılık mıııtakalariyle balıkçılık saha-
larında kurulmakta bulunan bu tesislerin halen işlemeğe başlıyan kısım-
larından sonra hepsi ikmâl edilince, hayvancılık, balıkçılık bakımından 
memleketin millî servetini en müsbet bir şekilde kıymetlendirmek imkân 
dahiline girmiş olacaktır. Filhakika bu tesisler, kılından, etinden, kanın-
dan, tırnağına kadar, kesilea hayvanlarımızın ve tutulan balıklarımızı de-
ğerlendirmekle kalmıyacak, aynı zamanda hususî teşebbüs ve vatanda-
şın istihsal sahalarında çalışmalarım destekleyip onlarla kredi, fiat, ıstok 
ve mubayaa yollariyle tam bir teşriki mesaî ve iktisadî tesanüt temin 
edecektir. Eıı uzak köyden en küçük koyumuza kadar hayvancılık ve ba-
lıkçılıkla meşgul olacak vatandaşlarımızın hizmetine girmeğe çalışacaktır. 
Diğer taraftan da müstehlik vatandaşların sıhhî ve günün şartlarına göre 
en ucuz gıda maddelerinden en mühimlerini kolayca temin etme imkân-
ları sağlanmış olacaktır. 
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Bu gün ithâl edilmekte bulunan bir çok maddelerin de ihracına bile 
imkân verecek tarzda memleket içinde imali mümkün olacaktır. Bu su-
retle şimdiye kadar tamamen heder olan birçok mahsul bakiyelerinin 
millî servetimize ilâvesiyle millî gelirin artması ve memlekette mevsimlik 
temevviiçler gösteren ve sırasına göre bolluktan mütevellit satılamıyan 
ve heba olan, sırasına göre kıtlığı çekilen, halkın en mühim gıda mad-
delerinin müstekar bir şekilde ve normal fiatlarla satılmasının zemini 
hazırlanmış olacaktır. Fakat şunu da ifade etmek isteriz ki, memleketin 
umumi hayat seviyesinin gelişmesi yânında kısa bir müddet içinde bu 
sahada da yeni hamleler yapılması mutlaka zarurî olacaktır. Bundan iki 
sene evvel İstanbul'da sadece 27 milyon kilo et yenirken geçen seııeki 
bütün mevsim zorluklarından ileri gelen darlığa rağmen et istihlâk mik-
tarı 30 milyon kiloyu aşmıştır. Süt, yağ istihlâki yalnız büyük şehirlerde 
değil, küçük kasabalara kadar aynı nisbette artışlar göstermeğe başla-
mıştır. 

Gerek teknik bakımdan gerek malî bakımdan azamî vardım elini 
uzatmış olan büyük dostumuz Birleşik Amerika Hükümetine ve bunları 
gerçekleştirmekte bizimle tam bir anlayış ve çalışma birliği yapmış ve 
yapmakta olan Haricî Faaliyetler İdaresi (F. A. O) Türkiye Misyonu Baş-
kam Mr. Dayton ve arkadaşlarına teşekkür etmeyi de zevkli bir vazife 
telâkki ederim. Bu tesisler memleketin en esaslı istihsal ve ihraç mad-
delerinden birinde müstahsil ve müstehlik yönünden memleketimizde 
yepyeni iktisadî ve sosyal gelişmenin yardımcısı olarak çalışmıya başlı-
yacaktır. Tesislerin memlekete hayırlı olmasını temenni ederim. 
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Et v e B a l ı k K u r u m u Sene: 1951 
U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 

Ba l ıkç ı l ık İ ş ler i Müdür lüğü 
Sene : 1954 
Ay : Mart 
Hafta : I 

İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Fiatları 

(Fiatlor kilo başına kuruştur) 

Cinsi 1 2 3 4 5 6 7 o Vasatî 

Torik — — — — — - — — — 

Palamut — — — • — __ — — — — 
Barbunya k 5 0 1250 1200 1400 1300 1400 140ü 1650 1368.7 
Tekir 500 550 475 400 450 450 500 500 478.1 
Kefal 275 200 162.5 200 250 212.5 200 225 215.8 
Sardalya — — — — - — — — 125 125 
Kolyos — — 132.5 — — — — — - 132.5 
Levrek 52d 550 350 450 400 500 500 450 455.6 ¡ 
Mercan 300 275 300 275 275 250 225 250 268.7 
Gelincik — 500 — 600 70 J — 600 633 600 
Sinarit 300 275 275 275 275 250 225 250 265.6 

Kılıç 600 550 400 55ü 625 500 50 J 650 546.8 
Kalkan 375 — 250 300 275 — 250 — 293 
Uskumru 150 145 137.5 112.5 137.5 1C5 130 130 134.6 
İstavrit 112.5 112.5 112.5 9u 90 90 103 112.5 102.5 
Lüfer 3o0 325 í 25 300 250 325 350 275 312.5 
Çinakop 250 250 225 200 200 225 250 250 23ı.2 1 
Hamsi — 70 — — — — — — 70 I 
Pisi 500 500 500 600 550 625 603 — 553.5 
T. Levreği 212,5 <¿12.5 1/5 112.5 — 130 — — 163.5 
Kırlangıç — 225 
İzmarit 

Yayın — — — — — — — — — 

Dil — — — _ — — — — — 
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Sene : 1954 
Ay : Mart 
Haf t a : II 

İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Flatları 

Cinsi 9 10 11 12 13 14 15 16 Vasati 

Torik . — 

Palamut — — — — — — 
— 

— — 

Barbunya 1375 1250 1300 1350 1400 1250 1350 1250 1315.6 

Tekir 500 525 500 600 525 500 500 500 518.7 

Kefal 275 225 350 325 300 155 250 275 269.3 

Sardalya 125 — — — 125 — 75 108.3 

Kolyos — 150 — — — — — — 150 

Levrek 550 650 450 — — — 600 — 562.5 

Mercan 500 300 350 400 400 450 400 400 400 

Gelincik 700 600 600 750 500 450 450 — 578.5 

Sinarit 250 300 350 400 400 400 400 430 352,5 

Kılıç 675 600 687.5 700 700 700 600 662.5 665.6 

Kalkan — 325 275 250 — 290 300 400 306.6 

Uskumru 155 137.5 137.5 125 135 137.5 137.5 132.5 136.9 

İstavrit 112.5 120 125 100 125 117.5 100.5 137.5 117.2 

Lüfer 425 450 450 350 450 375 450 400 418.7 

Çinakop 250 300 350 250 250 250 275 390 278.1 

Hamsi — 70 50 35 — — — — 51.6 

Pisi 675 50J 603 575 650 650 650 550 606.2 

T. Levreği 203 187.5 187.5 — — 175 187.5 — 187.5 

Kırlangıç — — — — — — — — — 

İzmarit — — - - — — — — — — 

Yayın — — — — — — — — 

Dil 
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Sene : 1954 
Ay : Nisan 
Haf ta : II 

İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Fiatları 

j Cinsi 17 18 19 20 21 22 23 2 4 Vasatı 

Torik - — -

Palamut — 
- - — — — — — — 

Barbunya 1250 1300 1603 1400 1400 1400 1300 17J0 İ H 8 . 7 

Tekir 500 525 525 525 575 525 525 650 543.7 

Kefal 325 275 250 350 300 275 — 325 300 

Sardalya 137.5 — 100 — — — — — 118.7 

Kolyos 150 — — — — — 150 150 

i Levrek 703 550 725 1000 1000 650 650 800 759.3 

] Mercan 500 600 450 550 500 500 525 475 512.5 

Gelincik 500 600 550 703 600 _ 500 600 578.5 

Sinarit 500 600 450 550 503 500 450 475 503.1 

Kılıç 600 600 650 600 703 700 750 730 662.5 

Kalkan 350 350 375 375 — 400 400 630 407.1 

Uskumru 130 bO 82.5 85 133 132,5 130 105 109.3 

İstavrit 137.5 110 125 1/0 175 137.5 175 187.5 152.1 

Lüfer 450 450 350 450 500 450 450 675 417.8 

Çinakop 350 350 287.5 375 350 325 325 425 348.4 

Hamsi — 

Pisi 500 500 600 650 600 600 375 650 584.3 

T. Levreği — — — 350 — — 500 375 408.3 

Kırlangıç — — — — — — — 250 250 

İzmarit - — — — — — — — — 

Yayın — — — — — — — — — 

Dil — — — — — — — — — 
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Sene : 1954 
Ay : Mart 
Haf ta : II 

İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Flatları 

Cinsi 25 26 27 28 29 30 31 — Vasati 

TorİK — — — — — — — — 

Palamut 

Barbunya 1703 1350 1503 1250 1300 1503 1603 1457.1 

Tekir 650 500 500 503 550 575 525 542.8 

Kefal 300 325 275 203 250 250 262.5 266 

Sardalya — — 112.5 — — — — 112.5 

Kolyos 130 — 112.5 — — — — 121.2 

Levrek 675 850 850 550 503 503 — 654 1 

Mercan 450 362.5 430 350 403 350 5^5 405 2 

Gelincik 603 550 503 500 500 550 450 512.4 

Sinarit 450 350 403 350 403 350 403 385.7 

Kılıç 703 700 675 703 675 675 675 685.7 

Kalkan 342.5 303 340 303 312.5 350 300 320.7 

Uskumru 112.5 95 105 100 100 120 143 110.3 

istavrit 137.5 137.5 137.5 137.5 132.5 150 175 143.9 

Lüfer 450 450 350 350 450 503 450 414 2 

Çinakop 275 300 303 2^0 253 300 350 289.2 

Hamsi — — — — — — — — 

Pisi 525 625 603 — 530 550 550 558.3 

T. Levreği 175 — — — — — — 175 

Kırlangıç — — — — — — 
— 

— 

izmarit — — — — — — — 

Yayın — ' 

Dil — — — — — — — — 
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Sene : 1954 
Ay : Mart 

İstanbul Balıkhanesi 

Haftalık Balık Satış Fiat Vasatileri 

H A F T A L A R 

Cinsi I II III IV Aylık 
Vasatı 

Düşünceler 

Torik — — — — — 

Palamut — — — — — 

Barbunya 1368.7 1315.6 1418.7 1457.1 1390 

Tekir 473.1 518.7 543.7 542.8 520.7 

Kefal 215.8 269.3 300 266 262.5 

Şartla] ya 125 103.3 118.7 112.5 116 

Kolyos 132.5 150 150 121.2 138.4 

Levrek 465.6 562.5 759.3 654.1 610.3 

Mercan 268.7 400 512.5 405.2 396.8 

Gelincik 600 578.5 578.5 512.4 567.3 

Sinarit 265.6 362.5 503.1 385.7 379.2 

Kılıç 546.8 665.6 662 5 685.7 640.2 1 
Kalkan 290 306.6 40/.1 320.7 331.1 

Uskumru 134.6 136.9 109.3 110.3 122.7 

istavrit 102.5 117.2 152.1 143.9 123.9 

Lüfer 312.5 418.7 41/.8 4İ4.2 390.7 

Çinakop 231.2 273.1 343.4 289.2 236.7 

Hamsi 70 51.6 — — 60.8 

Pisi 553.5 606.2 384.3 553.3 575.2 

T. Levreği 168.5 187.5 408.3 175 234.7 

Kırlangıç 225 — 250 — 237.5 

izmarit — — , — — — 

Yayın • — — — — — 

Dil — — — — — 
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İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Fiatları 

Sene : 1954 
Ay : Nisan 
Hafta : I 

Cinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 Vasatı 

Torik — — — — . — — — — — 

Palamut — — — — — — _ — — 

Barbunya 1600 1400 1403 1503 1400 1750 1250 1430 1462.5 

Tekir 600 650 700 503 550 525 503 300 565.6 

Kefal 325 400 350 303 275 267.5 225 350 311.5 

Sardalya __ — — 120 133 — — 145 131.6 

Kolyos _ — — 103 — — 165 — 132.5 

Levrek 60J 650 600 603 550 625 630 575 603 

Mercan 403 403 600 503 475 400 503 400 459.3 

J Gelincik 630 600 500 400 500 500 675 500 534.3 

Sinarit 430 403 600 503 403 400 — 400 442.8 

1 Kılıç 803 — 725 675 650 725 803 700 725 

Kalkan 500 525 450 342.5 250 250 287.5 287.5 361.5 

Uskumru 140 167.5 162.5 112.5 135 — 170 142.5 145.2 

İstavrit 147.5 162.5 180 137.5 157.5 162.5 157.5 150 156.8 

Lüfer — 500 550 450 303 350 200 — 391.6 

Çinakop — 350 475 303 275 275 250 335 322.8 

Hamsi — — — — — 50 — — 50 

Pisi 603 603 — — 575 — — 553 581.2 

T. Levreği 

Kırlangıç — — — — — — — — — 

İzmarit — — — — — — — — — 

Yayın — — — — — — — — — 

Dil — — — — — — — — — 
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Sene : 1954 
Ay : Nisan 
Haf ta : II 

İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Fiatları 

Cinsi 9 10 11 12 13 14 15 1b V asatî 

Torik — 

Palamut — — — — — — - - — — 

Barbunya 1400 1925 1450 1500 1500 1400 1600 1300 1491 

Tekir 500 600 600 650 575 500 525 500 556.2 

Kefal 275 350 350 350 350 275 300 275 315.6 

Sardalya — - — 150 100 140 — — — 130 

Kolyos 125 180 — — 140 — — __ 148.3 

Levrek 625 700 400 750 — 1250 1200 1050 853.5 

Mercan 400 450 — 400 400 425 475 350 414.2 

Gelincik 500 400 400 600 550 603 600 500 520 

Sinarit 400 450 750 400 400 425 475 350 456.2 

Kılıç 700 800 425 700 700 800 750 700 696.8 

Kalkan 400 325 — 400 375 400 267 200 338 

Uskumru 150 150 — 137.5 107.5 110 95 85 119.2 

istavrit 137.5 167.5 U7.5 162.5 162.5 95 115 112.5 142.2 

Lüfer 400 — 550 500 450 500 600 450 492 

Çitıakop 325 — 350 300 325 350 300 250 314.2 

Hamsi — — — — — — — — 
-

Pisi — 550 — 600 _ — 500 — 550 

T. Levreği — 300 — — — 400 — — 350 

Kırlangıç — — — — — — — • — 

İzmarit — — — — — — — — — 

Yayın — - — — — — — — — 

Dil — — — — — — — — 
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Sene : 1954 
Ay : Nisan 
Haf t a : III 

İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Fiatları 

Cinsi 17 18 19 23 21 22 23 24 Vasati I 

Torik — — — — — — — — -

Palamut — — — _ — — __ — — 

Barbunya 1500 1750 1400 1850 K 0 3 1503 1530 1503 1550 

Tekir 575 600 400 553 575 503 603 575 546 

Kefal 262.5 250 200 23) 212.5 175 150 175 203 

Sa rdalya — — — 95 — 133 — 90 95 

Kolyos — 112.5 — 87.5 — — 
— 

— 100 

Levrek 800 — 550 450 550 6>5 650 603 633,5 

Mercan 375 430 275 325 303 303 303 275 318,7 

Gelincik 800 500 403 — 653 600 703 500 592 8 

I Sinarit 375 403 275 325 303 330 303 275 318,7 

Kılıç 750 700 650 — 675 500 700 575 650 

Kalkan 197.5 225 162,5 152,5 225 225 203 192.5 197.3 

Uskumru 62.5 65 55 57,5 52,5 55 60 50 57.1 

İstavrit 120 112.5 103 162,5 107.5 103 103 112.5 114 

i Lüfer 450 — — 350 — — — 433 400 

Çinakop 300 250 225 275 325 333 250 275 275 

Hamsi — — 

Pisi 503 630 500 603 550 503 — 550 542.8 

T. Levreği — — — — 

Kırlangıç — — — — — — — — 

İzmarit — — — — — — — — — 

Yayın — — — — — — — 

Dil — — — 
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Sene : 1954 
Ay : Nisan 
H a f t a : IV. 

İstanbul Balıkhanesi 
Günlük Balık Satış Fiatları 

Cinsi 25 25 27 28 29 30 Vasatı 

Torik — — — — — — — 

Palamut — — — — — — — 

Barbunya 15C0 1400 1500 1150 1300 1100 1325 

Tekir 530 500 500 475 500 400 477.8 

Kefal 150 175 125 115 125 i 25 135.8 

Sardalya — — — 75 — — 75 

Kolyos 100 — — — — — 100 

Levrek 850 700 700 550 630 650 633.3 

Mercan 500 3 7 j 300 262.5 300 350 347.8 

Gelincik 500 450 350 400 — 650 435 

Sinarit 500 350 2 .0 262.5 300 350 370 

Kılıç 700 700 500 425 450 450 537.5 

Kalkan 137.5 137.5 137.5 175 182.5 187.5 159.5 

Uskumru 55 42.5 27.5 35 30 27.5 36.2 

İstavrit 100 83 75 70 85 65 79.1 

Lüf er 500 350 300 250 225 200 304 

Çinakop 400 225 225 225 200 175 241.6 

Hamsi — — — — — — — 

Pisi — 500 — — 500 — 500 

T. Levreği — 

Kırlangıç — — — — — — — 

İzmarit — — 

Yayın 

Dil _ 
— • 
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Sene : 1954 
Ay : Nisan 

İstanbul Balıkhanesi Haftalık 
Haftalık Balık Satış Fiat Vasatileri 

H A F T A L A R 

Cinsi I II III IV Aylık 
Vasatı Düşünceler 

Torik — — — — — • 

Palamut — — — — — 

Barbunya 1462,5 1491 1550 1325 1457 
m ı ı ek ir 565,6 556,2 546 477,8 536 

Kefal 311,5 315,6 203 135,8 241,4 

Sardalya 131,6 130 95 75 107,9 

Kolyos 132,5 148,3 100 — 126 

Levrek 600 833,5 603,5 683,3 685 

Mercan 459,3 414,2 318,7 317,8 324,7 

Gelincik 534,3 520 592,8 486 533,2 

Sinarit 442,8 456,2 318.7 370 346,9 

Kılıç 725 696,8 650 537,5 652 

Kalkan 361,5 338 197,3 159,5 263,5 

Uskumru 145,2 119,2 57,1 36,2 89,4 

İstavrit 156,8 142,5 114 79,1 123 

Liii er 391,6 492 400 304 396,9 

Çinakop 322,8 314,2 275 241,6 288,4 

Hamsi 50 — — 
— 50 

Pisi 581,2 550 542,8 500 543,5 

T. Levreği — 350 — — 350 

Kırlangıç — — — — — 

izmarit — — — — 

Yayın — — — — 

Dil — — — — 
— 



BALIK İSTİHSAL GRAFİKLERİ 

Tablo : 1 - f Ş L Ü F E R BALIĞI 'nmi i s t i h sa l graf ikler i (1928 - 1932) 



ION - IONS 

11 111 IV v VI VII VU1IX X XI XII 

Tablo : 2 - L Ü F E R B A L l G I ' n m is 

1935 i n 111 IV V VI VII VIIIIX X XI XII 

tihsal g ra f ik le r i ( 1 9 3 3 - 1935) 
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1936 1 II III IV V VI VIIVUIIX X X! Kil 

TON _ RONS 
90. 

>0 

04 

1938 | II III IV V VI VII VUI IX X XI XII 

1937 ı ıı nı ıv v vı vııvmıx x xı xıı 1939 I II III IV V VI VII VUI IX X XI XII 

Tablo Î 3 - LÜFER BALIĞI'nm istihsal grafikleri (1936 — 1939) 



1940 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

M I II III IV V VI VII VU! IX X XI XII 

rON - [ONS 
20, 

1942 I 11 m IV V VI VII VIIIIX X XI XU 

I9H3 t 11 III IV V VI Vil VUIIX X XI XII 

ION - IONS 50, 

w 

20 

1915 I II III IV V VI VII VIIIIX X XI XII 

ion - t o u s 
6 0 -

1916 1 II III IV V VI VII VUI IX X XI XI! 

I 9 , ( „ | Ii III IV V VI VII VIIIIX X XI XII 1 9 « 1 II III IV V VI VII VUI IX X XI XII 

Tablo ! 4 - LÜFER BALlĞI'nm istihsal grafikleri (1940 - 1947) 
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Tablo: 5 - LÜFER BALIĞI'nın istihsal grafikleri (1948 — 1951) 



TON - IONS 

Tablo ; 6 - LÜFER BALIĞI'nın istihsal grafikleri {1952) 



Temel atma töreninden muhtelif intibalar (Foto : Rıdvan Tezel) 
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