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Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri 

K ı s ı m VI 

A. BAKÎ UĞUR 

Dondurma sistemleri: 
Gıda dondurma sanayiinin tekâmülünde donma hızını arttırmak ve 

donma ile muhafaza esnasında hasıl olan değişiklikleri asgarî hadde in-
dirmek gayesine matuf olarak temine çalışıldığım arzetmiştik. İşte bu 
maksada mebni olmak üzere, muhtelif ambalâj tipleri ile çeşitli cins gı-
danın teknik icaplarına göre dondurucu üniteler inşaa edilmiştir. Bunları 
sistem itibariyle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

I — Cebrî hava sirkülâsyonlu dondurma tünelleri (Sharp free-
zer'Ier), 

II — Hava sirkülâsyonlu ve direkt temas dondurma tünelleri, 
III — Soğuk salamuraya daldırarak dondurma sistemi (Cry-o-Vac) 

sistemi, 
IV — Soğuk salamura püskürterek dondurma sistemi (Z Process) 
V — BÎRDSEYE dondurma ünitelerinde direkt temasla dondur-

ma sistemi. 
Short Freezing'in kaldırılması 

TEMMUZ 1959 

(Tashih : Kısım 5 üstten 3 üncü satırda 
sayın okuyucularımdan rica olunur) 
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Esas itibariyle 5 ana prensip üzerine kurulmuş olup muhtelif model-
leri inşa edilen bu dondurucuların yalnız cebrî hava sirkülâsyonlu dondur-
ma tünelleri pek mahdut, diğerleri ise muhtelif maksatlar için batı dev-
letleri gıda dondurma sanayiinde taammüm etmiş bulunmaktadır. 

I — Cebrî hava sirkülâsyonlu dondurma tünelleri Kurumumuz So-
ğuk Depolarının hemen hepsinde mevcut olup sanayide en verimli soğu-
tucu olan mayi hale getirilmiş tazyikli amonyağın içinde buharlaştığı kan-
gallar üzerinden dondurma hücresinin havasını aspiratörler vasıtasiyle 
geçirip soğutarak hücre içindeki emteaya çarptırmak suretiyle yapılan 
dondurma işlemidir. Bu sistemde dondurma hücresi içine konan emteanın 
girdiği andaki sühuneti, miktarı, aspiratörlerin sanayide çektiği hava mik-
tarı ve soğutucu kangalların soğutabilme gücü ile emteanın donma hızı 
arasında çok yakın münasebet vardır. Bu sebeple çalıştırılan bir dondur-
ma tünelinin kapasitesi her ne kadar nazarî olarak verilmiş ise de, tatbi-
katta pek çok zayiat olacağından, konacak gıda veya hususiyle balık mik-
tarının tayini ile iyi bir dondurma işleminin yapılabilmesi büyük bir ma-
haret ve dikkatli tecrübe ister. Yapılan ilk tecrübe işletmelerinde tam bir 
fikir elde edebümek için yukarda bahsedüen donma hızı ile ilgili faktör-
lerin dikkatle takibi icabeder. Bu sistem dondurma tünelleri daha ziyade 
bütün balıklar, gayrı muntazam, ambalajlı veya ambalajsız et ve kümes 
hayvanlarının dondurulması için tatbik edilir. 

II — Cebrî hava sirkülâsyonlu ve direkt temaslı dondurma tünel-
leri: 

Bu sistem de birinci sisteme benzemekle beraber farklı tarafları var-
dır. Bunda dondurulacak emtea doğrudan doğruya muhtelif aralıklarla 
raflar halinde inşa edilen soğutucu kangallar üzerine konan madenî tep-
siler üzerine yerleştirilen balıkların alt sathı temas, üst sathı da verilen 
soğuk hava cereyam ile soğutulmak suretiyle dondurulmaktadır. Donma 
hızının birinci sistemden daha fazla olması ile faikiyeti vardır. Kanada ve 
İskoçyada bütün balık donduran tesislerin hemen hepsi bu sistemi kul-
lanmaktadırlar. 

III — Soğuk salamuraya daldırarak dondurma sistemi: 

Suyun ve eriyiklerinin ısınma ısısı en yüksek bir materyal olarak en 
iyi bir soğuk alma ve verme deposudur. Bu sebepten dolayı seri dondur-
mayı temin eden bir sistem olarak hava ve su geçirmez ambalâjlar içine 
konan gıdalar ambalâjın büyüklük derecesine göre -24 veya -32 C derece-
ye kadar soğutulan tuz veya kalsiyum klorür salamurasında derinde 
-18-20 C dereceye ininceye kadar dondurmaktır. Açık olarak bilhassa ba-
lıkların dondurulmasında bazı mahzurlardan bilhassa depolamada ras-
ting'den bahsedilmekte ise de, tecrübelerinin yapılması gerekmekle bera-
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ber bu usulün zahmetli ve daha masraflı olması hasebiyle her nevi gıdayı 
dondurmak için sanayie girememiştir. Ancak pliofilm veya benzeri sente-
tik ambalajlar içinde kümes hayvanlarının dondurulması için tatbik edil-
mektedir. 

IV —• Soğutucu vasıtayı direkt olarak emtea üzerine püskürtmek 
suretiyle yapılan dondurma işlemi dondurma hızını arttırmak gayesiyle 
-28 C dereceye kadar soğutulan salamurayı soğutulmuş hava ile beraber 
sis şeklinde ince zerreler halinde püskürterek dondurucu hücrenin içini 
bununla meşbu hale sokmak suretiyle ısı intikal emsalini arttırmak gaye-
sini hedef tutmaktadır. Püskürtülen salamuranın zeminde toplanıp tek-
rar püskürtülmesi oldukça masraflı bir iş ve daima bir miktarı ambalaj-
lar üzerine yapışarak kaybı neticesi devreye devamlı salamura ilâvesi sa-
nayie intikal şansını azaltmaktadır. 

V — BÎRDSEYE dondurma ünitelerinde dondurma, doğrudan doğ-
ruya pazara intikal edecek mamul maddeler veya fileto halinde müsteh-
lik eline intikal edecek balıklar ile muntazam dört köşe ambalâjlı etlerin 
dondurulması için tatbik edilmektedir. Bu sistemin esası soğutucu vasıta 
olan amonyak madenî tamburalar içinde buharlaştırılırken soğuyan tam-
buralar arasına hafif bir tazyik tatbiki ile dondurulacak ambalâjları yer-
leştirmektir. Bu suretle soğutucu ile emtea arasında ısı alış verişini temin 
eden hava aradan çıkarılıp direkt temas suretiyle donma hızı azamiye çı-
karılmaktadır. Yalnız bunda konacak ambalâjlann aynı kalınlıkta olması 
yani tamburaların sathına ambalâjın tamamen intibak etmesi lâzımdır. 
Mükemmel bir ambalâj sanayiinin de husulünü gerektiren bu dondurucu 
üniteler ticarî olarak halen memleketimize girmiş değildir. 

Yukarda arzettiğimiz beş çeşit dondurma sisteminin izahından anla-
şılacağı veçhile her birinin ayrı ayrı maksatlarla kullanılış yerleri vardır. 
Batı memleketlerinde hemen hepsi de tekâmül ettirilmiş olarak kullanı-
lan bu sistemlerin birbirine üstünlüğünden ziyade lâyıkı ile kullanılabilme 
ustalığı büyük bir ehemmiyet arzeder. Yalnız ambalâj ve donmuş gıdanın 
halka intikal sanayii gelişmemiş olan memleketimizde çok dikkatli olup 
kullanılışını ehil ellere bırakmak şartiyle birinci ve ikinci sistemler kütle 
halinde parçalanmadan et ve balık donduran Türkiye için en uygun olan-
larıdır. 

Bu dondurucu hücreler de esas mevzuumuz olan balıkların dondurul-
ma işi büyük bir ehemmiyet gösterir. Memleketimizde halen yalnız cebrî 
hava sirkülâsyonlu dondurma tünelleri mevcut olduğu için bunlarda tat-
bik edilmesi gereken manüplâsyonları tarif etmeğe çalışacağız. Ticarî ola-
rak bizde dondurulması yapılanlar orkinoz, torik, palamut ve bazı göl ba-
lıkları gibi büyük balıklarla sardalya, hamsi ve yılan balığı gibi küçük 
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cüsseli, narin yapılı pahalı cins balıklardır. Bunlar arasında uskumru va-
sat bir yer alır. Küçük olduğu hallerde en çok adedi 170 gram olmak üze-
re küçük daha ağır olduğu hallerde de büyük balıklar arasında mütalâa 
edilir. Bu büyük ve küçüklük tasnifleri dondurma işleminde gösterdikleri 
farklar sebebiyle yapılmaktadır. Dondurulması büyük bir zorluk arzeden 
ve ağırlıkları 35 Kg. dan 600 kiloya kadar değişen orkinoz balıkları don-
muş halde bir ihraç metaı olması ve lâyıkı veçhile donma tekniğinin tat-
bik edilememesi sebebiyle çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Bu 
balıklar diğer neviler gibi Birleşik Amerika ve bilhassa Japonyada tutul-
dukları gemi içinde en müsait usullerle dondurulduğu halde memleketi-
mizde entansif bir balıkçılık yapılmadığı için bunu bekleyemeyiz. Fakat 
hiç değilse onların gemide tatbik ettiklerini bizim de dondurma tesisleri-
mizde tatbik edebilmemiz icabeder. 

Orkinoz balıkları cüsse itibariyle büyük olduğu için cebrî hava sirkü-
lâsyonlu dondurma tünellerinde içte ısının -17; -18 C dereceye düşürülebi-
linmesi hemen hemen imkânsızdır. Beşiktaş Soğuk Deposunda yaptığı-
mız tecrübelere göre bir tünele en kaim noktasında 28 - 36 sm. gelen or-
kinoz balıklarından 3900 küo koyup tünel çalıştırılmaya başlatılmıştır. Gi-
ren balıkların ısısı 12 sm. derinlikte 14 C derece olduğu halde 6 ncı saatte 
tünel ısısı -35 C dereceye düşmesine rağmen tünel soğutucuları sadece def-
rost için durdurulup devamlı 68 saat çalışması neticesi 12 sm. derinlikte 
sadece -6,5 dereceye erişilebilinmiştir. Dondurma tekniğinde kütle büyü-
dükçe soğukla temas sathı azalır ve netice olarak ısı alış verişi küçük cüs-
selilere nazaran çok düşer. Ayrıca satıhta donan tabaka içte donmayan 
kısım için ısı değişimine mâni olan bir izolâsyon vazifesi görür. îşte bu 
sebeplerden dolayı orkinozlar -20; -22 C dereceye kadar soğutulmuş sala-
mura içinde dondurulmaktadırlar. Başı kesilip karnı yarılarak ahşası çı-
karılan orkinozlar tazyikli su ile yıkandıktan sonra vinçlerle soğuk sala-
mura dolu havuzlar içine yatırılıp dondurulup tekrar su ile sathındaki sa-
lamura yıkanıp muhafazaya alınır. Bu usulün tatbiki cebrî hava sirkülâs-
vonlu tünellere gelen orkinozları zemine bırakarak tünelleri günlerce ça-
lıştırmak suretiyle dondurmaya nazaran biraz daha zahmetli olmakla be-
raber enerjiden iktisat ve yüksek bir kalitenin temini yönünden elzem 
olup böyle havuzların muhafaza odalarının bir tarafına inşa edilip taba-
nına yerleştirilen soğutma kangallarım orkinoz konduğunda çalıştırmak 
suretiyle muvaffakiyetli bir dondurma yapmak mümkündür. Memleketi-
mizde her ne suretle dondurulmuş olursa olsun, dondurulan orkinozlann 
ihraç pazarlarına buz içinde olarak 4 - 5 gün seyahatle gitmesi böyle bir 
tekniğin avantajlarını kısmen yok etmektedir. Bu kabil nakliyatda ihraç 
pazarının hassasiyeti ile istihlâk şekli ile ilgili olarak yapılmaktadır. Fa-
kat komplikasyonları pek çok olabileceğinden dikkatle tetkiki ile bir inti-
zama sokulması zamanının geldiği kanaatindeyiz. 
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Diğer torik, palamut ve büyük uskumruların da dondurulması farklı 
olarak üzerinde sivri çengeller bulunan sehpalara aralarında hava cereya-
nı teşekkül edecek şekilde aralıklarla asıp tünelde dondurmak esasına is-
tinat eder. Cüsse itibariyle küçük ve narin olan balıkların dondurulması 
ise tabanı dar ağzı geniş, derinliği 8 - 8.5 sm., uzunluk ve genişliği tünele 
konacak raf veya sehpaların ebatlarına bağlı olmakla beraber en uygunu 
70x40 sm. ebatta tepsiler içinde yapılır. Bu madenî tepsilerin içine balık-
lar mümkün mertebe muntazam desteler halinde yerleştirilmek suretiyle 
tepsinin ağzından 3 sm. aşağıya kadar doldurulur. Dolan tepsiler raf veya 
sehpalara yerleştirilip dondurma hücresine konduktan sonra içine temiz 
su veya bazı hallerde %2.5 tuz salamurası balık seviyesinin 1 sm. üstüne 
kadar doldurulur. Evvelce soğumuş olan tünelde aspiratörler yarım devre 
ile çalıştırılıp 1-2 saat içinde temiz su konduğu halde tepsilerin üzerinin 
kaymak bağlaması temin edildikten sonra tam kapasite ile dondurmaya 
başlanır. Dondurulan bloklar tepsilerden çıkarılıp muhafaza odasına mun-
tazam istifleri yapılır. Yalnız önemli bir noktaya temas etmek zorunda-
yız. Balıkların umumiyetle -1.9 C dereceden daha düşük iç ısısında donma 
ısısı 0.22 - 0.29 arasında değiştiği halde bu dereceye gelinceye kadar don-
ma ısısı 0.78 e kadar çıkar. Bu sebepten dolayı dondurma tüneline girecek 
balıkların ısısının mümkün mertebe 0.1 C dereceye düşürülmesi icabeder. 
Bu düşürme işlemi balıkları tünele sokmadan evvel ya erimekte olan buz 
veya soğuk odalara bırakmak suretiyle yapılır. Esas itibariyle büyük par-
tiler halinde gelen balıkların hepsini tünele koymak mümkün olamıyaca-
ğından ilk ağızdakiler mümkün mertebe soğutulup konduktan sonra on-
lar donuncaya kadar geride kalanların kalitelerini muhafaza için soğuk 
odalara tünele girmek üzere asılmış halde veya zemine buzlanmış halde 
konmaktadır. Yalnız gerek asılarak, gerekse buzlanarak muhafaza edile-
cek balıkların evvelâ tazyikli su ile temizce yıkanması icabeder. Zira don-
durma tüneline girinceye kadar muhafaza maksadı ile soğutulduktan son-
ra tekrar su ile yıkamak tünelde donma zamanını çok uzatmak demektir. 

(Sonu var) 

Dttnva Balıkçılık Âlemi 

Memlekette: 

* "Arar" balıkçılık araştırma gemisi, ÎLHAM ARTÜZ'ün başkanlı-
ğında 8 günlük bir Marmara araştırma seferine 23/6/1959 tarihinde çık-
mıştır. Pelâjik Balıklar Lâboratuvanndan başka, Demersal, Plânkton ve 
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Hidrografi Lâboratuvarlarının da koordine bir şekilde iştirakiyle yapılan 
bu sefere bir de balıkçı reisi katılmış bulunmaktadır. 

Marmaranın ekolojik ve balıkçılık bakımından senelik değişimlerinin 
incelenmesine matuf araştırmalar yapılacak ve ayrıca hidrografik şartla-
rın 500 metreye kadar incelenmesi de ele alınacaktır. Diğer taraftan rota 
boyunca mütemadi bir eko-sörvey, programa dahil edilmiş bulunmaktadır. 

Bu maksatla Marmarada 21 istasyon yapılacaktır. Evvelce hamsi av-
cılığında kullanılmak üzere yaptırılmış olan büyük bir kepçe, muhtelif de-
rinliklerden şakulî olarak trawl vincinden çekilerek hemen hiç bir malû-
mat bulunmayan Marmara derinlikleri faunasının pelâjik balıkları üzerin-
de etütler yapılacaktır. 

* F.A.O. bursiyeri olarak memleketimize gelmiş ve Balıkçılık Araş-
tırma Merkezi Balık Avı Tekneleri Lâboratuvannda bir ay staj görmüş 
bulunan Hindli öğrenci D.A.F. GNANADOF, 15 Haziran tarihinde memle-
ketine müteveccihen hareket etmiştir. 

* Bir seneden beri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının Ro-
madaki merkezinde çalışmakta olan, Balıkçılık Araştırma Merkezi, De-
mersal Balıklar Lâboratuvarı şefi ERDOĞAN AKYÜZ, izinli olarak .mem-
leketimize gelmiş bulunmaktadır. 

ET VE BALIK KURUMUNDAN FOTOĞRAFLA HABERLER 

Şekil 1 — Balıkçılık Araştırma Merkezi, Tecrübî Balıkçılık Lâbora-
tuvarı balıkçı gemilerinden Mercan'ın, Marmara'da zıpkınla, kılıç avlamak-
ta olduğunu evvelki sayımızda zikretmiştik. Fotoğraf Mercan'a takılan 
tertibatı gösteriyor, Şekil 2 — Marmara'da zıpkınla avlanmış bulunan per-
vane balığı, Mercan'ın kıçında, Şekil 3 — ÖZALPSAN, bahğı muayene edi-
yor, Şekil 4 — Balıkçılık Araştırma Merkezince yapılan bir araştırma se-
ferine «Hayat» mecmuası ekibi iştirak etmiştir. Resimde Hayat'ın foto 
muhabiri ERGÎN MÎNlSKER görülüyor, Şekil 5 — Balık adam TOSUN 
SEZEN, dalıştan çıktıktan sonra, Şekil 6 -— Ayni sefere davetli olan mi-
safir ve gazeteciler, Şekil 7 — Balık adam tarafından çıkarılmış bir istrid-
yeyi Sayın BEDİA TANERÎ muayene ediyor, Şekil 8 — Misafirler ve ga-
zeteciler hep bir arada, Şekil 9 — Memleketimizden ayrılmış bulunan 
Hintli bursiyer D.A.F. GNANADOF, "Arar" m güvertesinde. 





Türkiye Sularında Orkinozlor 
ve 

Avcılığı ^ 

K ı s ı m IV 
M. İLHAM ARTÜZ 

ORKİNOZLARIN EKONOMİK DEĞERİ: 

Orkinozlar gerek muhafaza, gerekse nakil bakımından diğer balıkla-
ra nazaran oldukça mukavim bir tür olmaları hasebiyle, büyük bir kısmı 
dondurulmuş olarak ihraç edümektedir. 

Orkinozlara ait av istatistikleri maalesef İstanbul için dahî natamam-
dır, zira avlanan balıkların bir kısmı balıkhaneden geçmeksizin hususî so-
ğuk depolarda dondurulduktan veya soğuk muhafazadan sonra konserve 
fabrikalarına sevk veya yurt dışına ihraç edilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda 1944 - 1956 seneleri arasında İstanbul balıkhane-
sinden geçen orkinozların miktarları gösterilmektedir. Bunlar avcılığın 
bir kısmına tekabül etmekle beraber bize bu balığın av miktarlarında mey-
dana gelen nisbî tahavvülât hakkında bir fikir verebilir, 
fc««^.^ -

Senelere göre istanbul balıkhanesinden geçen 
orkinoz miktarı (*) 

Sene : 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Ton : 274 537 91 230 210 764 181 45 81 40 43 61 80 

Bu tablodan da görüldüğü veçhile, son seneler zarfında bu balığın av-
cılığında umumî bir azalma meydana gelmiş bulunmaktadır. Balıkhaneden 
geçen senelik miktarlar 764 ton ile 40 ton arasında değişmektedir. En faz-
la avcılık 1949 senesinde, en düşük hasılât ise 1951 senesinde meydana gel-
miştir. iktisadî bakımdan çok kıymetli olan bu balığın av metodları ve bil-
hassa endüstrisi tekâmül ettirildiği takdirde istihsalde meydana gelen bu 
büyük tahavvülât kısmen azaltılabilecektir kanaatindeyiz. 

Orkinoz bahğı bütün dünya piyasasmda aranan ve kıymet bulan bir 
balık nevidir. Bu balığa muhtelif memleketlerde verilmekte olan adlar aşa-
ğıda gösterilmiştir. 

(*) Bu miktarlar yalnız balıkhaneden geçen miktarlardır. Hususî buzhanelere 
getirilen veya doğrudan doğruya ihraç edilen miktarlar dahil değildir. 
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İlmî adı: Tluınmıs thynııus, Türkçe: Adî orkinoz, İngilizce: Tunny 
Fransızsa: Thon commun, Hollândaca: Tonijn, Danimarka, Norveç - Thun-
fisk, İsveç: Thoııfisk, Almanya: Thunfisch. 

Orkinozlar birçok memlekette geniş mikyasta mekanikleşmiş tesisler-
de konserve edilmektedir. Bu memleketlerin en başında Kuzey Ame-
rika ve Batı Avrupa memleketleri gelmektedir. Konserve sanayiinde 
gerek donmuş, gerekse taze orkinozlar aynı derecede kıymet bulmakta-
dırlar. Bazı memleketlerde bu balığın kırmızı renkteki eti alıcı üzerinde 
menfî tesir yarattığından, avlanmış olan balıkların kafaları derhal ke-
silir ve kuyruğundan asılan balığın kanı akıtılır. Bundan başka yan süz-
geçlerin iki tarafına aşağı yukarı 20 sm. uzunlukta derin iki yarık yapı-
larak kafası kesik ve asılı olan bu balığın yüzde 20 lik bir tuz mahlulüne 
30 dakika müddetle batırılarak bırakılması da şayanı tavsiyedir. Oksijen 
peroksit ile beyazlatma ise balığın etini bozduğundan tercih edilmemekte-
dir. Bu bakımdan hariç memleketlere balık ihraç edenlerin bu hususu na-
zarı itibara almaları menfaatleri icabıdır. 

Etinden gayrı orkinozların yağlan da gerek A, gerekse D vitamini 
bakımından çok kıymetlidirler. Orkinozların karaciğerlerinden istihsal 
edilmekte olan yağların 1 gramında 10.000 ilâ 80.000 İE. Vitamin A (Axe-
rophthol) bulunduğu gibi gene 1 gr. yağındaki D vitamini miktarı 16.000 
- 61.000 ÎE. arasında değişmektedir. 

Orkinoz adele yağları da 1 gr. mında 75 - 200 lE. D vitamini ihtiva 
eder 
Netice: 

Denizlerimizde mevcut bulunan orkinoz stoklarından kâfi miktarda 
istifade edilmemektedir. Bu balığın avcılığında sularımızın karakterlerine 
uygun yeni ve modern av metodları tatbik edilmek suretiyle, istihsali bir 
hayli arttırmak, bilhassa Balıkçılık Araştırma Merkezi tarafından Mar-
marada mevcudiyeti tesbit edilmiş olan ufak boy orkinozlardan hususî 
gırgırlar vasıtasiyle külliyetli miktarda istihsal etmek kabil olabilir. 

Bu balığın eti gerek endüstri bakımından, gerekse bir ihraç mataı 
olarak çok kıymetlidir, ancak pazar sahasını genişletmek ve iyi alıcı bul-
mak için balıkların avlandıktan sonra kafası kesilerek baş aşağı asılma-
ları ve dondurulmadan evvel 30 dakika müddetle yüzde 20 lik tuz mah-
lulünde bırakılmaları icabetmektedir. 

Vitamince çok zengin olan karaciğer yağlarının da kıymetlendirilmesi 
ile bu balığın rantablitesi arttırılabilir. Bu suretle konserve mamullerini 
daha ucuza raaletmek, dolayısiyle rekabet de mevzuu bahis olabilir. Mart 
ayında bol miktarda olta ile avlanan bu balıkların istihsalini kolaylaştır-
mak ve istihsali arttırmak bakımından şimdilik bir miktar elektroşok ale-
ti getirtmek suretiyle bu usulü denemek yerinde olur kanaatindeyiz. 

S O N 



Konserve Kutuları Hakkında Bazı Bilgiler, 

FEHMİ ERSAN 

Dünyanın hemen yer yerinde, başta balık olmak üzere her çeşit gıda. 
maddesi artık konserve halinde istihlâk edilmiye başlanmıştır. 

Yurdumuzda da konserve mamullerinin satışları günden güne artmı-
ya başlamıştır. Nüfusumuzun sür'atle artması ile istihsalimizin aynı tem-
do ile gıda ihtiyacını karşılıyabilmesinde rastlanılan güçlükler balık, sebze 
ve meyve gibi mevsiminde çok miktarda elde edilen maddelerin bozulma-
dan bütün yıl ihtiyaca amade bulundurulması lüzumunu hissettirerek kon-
serve sanayiimize inkişaf yollarını açmış bulunmaktadır. 

Önceleri, her türlü konserve mamulleri halkımız arasmda şüphe ile 
karşılanır, hattâ sıhhat için makbul sayılmazdı. Her mevsimde taze balık, 
sebze ve meyvenin ehven fiyatlarla temini mümkün olan yurdumuzda kon-
servelere rağbet gösterilmezdi. 

Bugün ise hem ihtiyaçlarımızın artmış olması, hem de konservenin 
ev kadınına temin ettiği kolaylıkların anlaşılmaya başlanmış olması ile her 
çeşit konserve mamullerinin sayısı çok artmış bulunmaktadır. 

Bu sebepten evlerimize giren irüi ufaklı, yassı ve yuvarlak şekildeki 
bu konserve kutuları hakkında bazı bilgiler herkes için faydalı olacaktır. 
Bir konserve kutusu nasıl yapılır? 

Kooserve kutuları umumiyetle tenekeden yapılmaktadır. Teneke, had-
di zatında demirden imal edilir. Yani saç levhaların sathı gayet ince bir 
kalay tabakası ile örtülerek teneke haline getirilir. Tenekenin °/c 98 ini de-
mir ve %2 sini de kalay teşkil eder. 

Bu çok ince kalay tabakası, kutunun içinde bilhassa balık gibi gıda 
maddesinin demirle temas ederek lezzet ve kokusunun bozulmasına mâni 
olur. Teneke, aym zamanda çok hafif olduğundan konserve sanayii için 
ideal evsaftadır. 
Laklı tenekeler: 

Bazı konserve kutularının içi veya iç ve dışı altın rengindedir. Bu 
kutulara Laklı denir. Lak, tenekenin üzerine sürülmüş ince bir tabaka-
dır. Uzvî bir madde olan lakların birkaç çeşidi vardır. 

Balıklarla bazı sebze ve meyvenin kutunun içinde teneke ile temas 
eden yerlerinde siyah lekeler husule gelir. Bu hal, az da olsa muhteviyatın 
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rengi üzerinde değişiklik yaptığı gibi kutunun manzarasını da bozar. Böy-
le bir kutu açüınca göze ho§ görünmez. 

Buna mâni olmak için kutunun imâl edildiği teneke saç plâka halinde 
iken ya her iki tarafı veya yalnız içe gelecek kısmın üzeri ince bir tabaka 
halindeki lakla laklanır. 

Ekseri memleketlerde kalay daha pahalı olduğundan her iki yanı da 
laklı tenekeler kullanılmaktadır. 

Bir konserve kutusunun harici görünüşü: 

Bir konserve kutusunun imâl edilmesi ilk nazarda çok basit gibi görü-
nürse de bu iş için çok hassas makineler kullanılmakta ve imalât ayrı bir 
sanayi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Konserve içindeki mikroplar imha edilerek gıda maddesinin bozulma-
dan muhafaza edilmesi temin edilmiş bulunduğundan kutunun herhangi 
bir yerinden en cüz'î miktardaki havanın bile içeri sızmaması şarttır. Bu-
nun için kutunun kapağı, hassas makaralı kapama makineleriyle, kenar-
ları içiçe kıvrılmak suretiyle kapanır. Bu makaralardan birisinin kutuya 
olan mesafe veya pozisyonu üzerinde yapılacak en cüz'î, meselâ bir mili-
metrenin yarısı kadar bir ayar hatası kutunun iyi bir şekilde kapanma-
masına sebep olabilir. 

Konserve kutularının kapak kenarlarında hasıl olacak buruşukluk, 
kabartı, girinti ve çıkıntılar bunların hatalı olarak kapatılmış bulunduğu-
nu gösterir. 

Kutu kapağının iç kenarındaki kauçuk conta, havanın içeri nüfuzunu 
önlemeye yarar. Ayarsız bir makine ile kapatılmış veya contası matlûp ev-
safta olmıyan kauçuktan imal edilmiş konserve kutularının kapak kenar-
larında dışarıya doğru çıkmış kauçuk kısımları müşahede edilir. 

Kutunun gövdesindeki ek yerinin de çok iyi bir şekilde lehimlenmiş 
olması şarttır. 

Herhangi bir konserve kutusu açılmadan önce haricen gözden geçiri-
lirse; normal olarak kutunun kapak ve alt kısmının düz olması lâzımdır. 
Bu kısımları az veya çok şişkin (Bombailı) olan kutuların içinde mikrop 
faaliyeti olduğu ve bunun neticesi gaz birikmeye başladığı anlaşılır. Böyle 
konserveler açıldığı zaman tegayyürden ileri gelen koku az veya bâriz bir 
şekilde hissedilebilir. Kutunun açılışı esnasında da gazın dışarı çıkışından 
mütevellit bir fıslama duyulur. 

Konserve kutularının ayrıca soğuk muhafazada veya buz dolabında 
tutulmasına lüzum yoktur. Yalnız eğer kutular mutfak, banyo gibi su bu-
harı bulunan rutubetli yerlerde durursa bir müddet sonra üzerlerinde pas 
lekeleri görülür. Bu lekeler zamanla kutunun içine doğru işliyerek gözle 
göriılmiyecek derecede küçük delikler husule gelir. 

&K 
,v, v VİV. -vf-. 
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Buradan içeri nüfuz eden hava ise gıda maddesini bozacak mikropları 
bulaştırır. 

Bu itibarla konserve kutularının muhafaza edileceği yerler rutubetsiz 
olmalıdır. 

Muhteviyatı bir defada sarfedilnıiyen konserve kutuları: 

Muhtelif cins konserveler 50-500 grama kadar değişen miktarlarda 
bulunurlar. Bunlardan bazıları açılıp sofrada bir övünde sarfedilir. Bazı-
ları ise diğer övüne veya ertesi güne kalacak miktardadır. Bu takdirde ek-
seriyet, konservenin bozulmaması için, yani havalanması düşüncesiyle muh-
teviyatı bir tabağa koyarak ertesi güne kadar buzdolabında veya tel do-
lapta bırakır. Halbuki tabak veya diğer kaplar konserve kutusu gibi Ste-
ril, yani mikropsuz değildir. Onun için muhteviyatı kutuda bırakmak ve 
buzdolabı dışında da bir günden (havanın serin olduğuna göre) çok bek-
letmemek daha doğrudur. Aksi halde konserveler, taze ve pişmiş yiyecek-
lerden çok daha çabuk bozulacaklarından yenmeyip ziyan olurlar veya ha-
fifçe bozulduğu farkına varılmadan yenilerek hazım bozukluğuna sebep 
olabilirler. 

Domates salçası gibi asidik konserveler ise açıldıktan sonra cam kap-
lara aktarılarak lâzım oldukça kullanümalıdır. Bu maddeler konserve ku-
tusunda bırakılırsa bir müddet sonra teneke, hava muvacehesinde paslana-
rak delinir ve muhteviyata da kalay ve demir geçer. 

Konserve kutusu açacakları: 

Konserve edilmiş yiyeceklerin evlerde rağbet görmesiyle mutfak le-
vazımına yeni bir alet ilâve olmuştur. Sırasında çok mühim bir ihtiyaç 
olan konserve kutusu açacaklarının bir çok çeşidi vardır. 

Avrupa ve Amerika gibi çok miktarda konserve istihlâk edilen mem-
leketlerde konserve açacağı bir nevi alet halinde mutfağın bir köşesine 
monte edilmiştir. Bu cins açacaklar her ebaddaki konserve kutusunu sür' 
atle ve kolaylıkla açarak kutunun kapağını muntazam şekilde kesip ta-
mamiyle çıkarır. Bundan sonra tabağa aktarılan meselâ bir balık konser-
vesi muhteviyatının kutu içindeki şekli hiç bozulmaz. Halbuki küçük aça-
caklar ile kutular zorlanıp açılırken bir miktar yağ ve muhteviyat dökü-
lerek ziyan olur, eller ve etraf kirlenir. Ekseriya da muhteviyat çıkartı-
lırken ezilir. Şekli bozulur. 

Açacaklar, açma esnasında muhteviyata temas edip mikrop bulaştı-
racaklarından, hemen sarfedilmiyecek kısmın çok sür'atle bozulmasına se-
bep olurlar. Bu bakımdan her türlü kutu açacaklarının temiz tutulması ve 
paslandırılmaması lâzımdır. 



Köpek Balıkları 

K ı s ı m I 

SITKI ÜNER 

Köpek balıkları, dünyanın teşekkülünü müteakip, canavarların vücut 
bulduğu İkinci Zaman mahlûklarmdandır. Nesilleri bugüne kadar intikal 
etmiştir. Bir çok nevileri vardır. Büyüklü küçüklü hepsinin tipi, diğer ba-
lıklara kıyasen, sevimsiz ve korkunçtur. Bu sebeple büyüklerine canavar 
dahî denir. 6-7 metre uzunlukta, 3-4 ton ağırlıkta olanları görülmüştür. 
Biyolojik ve gerekse fiziyolozik bakımdan diğer balıklardan hayli farklar 
gösterir. Hemen hemen bütün balıkların (Mersin balığı müstesna) iskelet 
sistemi kemikten olduğu halde köpek balıklarınmki kıkırdaktandır. Deri-
sinde pul yoktur. Derisi küçük kıkırdaklardan müteşekkil zımpara gibi 
gayet sert bir tabaka ile örtülüdür. Bundan dolayı irilerinin sırtına zıpkın 
dahî işlemez. Yalnız karın tarafları biraz yumuşakçadır. Ağzı başının al-
tındadır. Galsamaları ağzının gerisinde olup sağlı sollu uzun beşer adet 
yarıktan müteşekkildir. İri cüsseli olanların ağzı geniş ve gayet keskin, 
kuvvetli birkaç sıra dişlerle mücehhezdir. Bu dişler üçgen şeklinde olup 
kenarları testere gibi tırtıllıdır. Ağzını kapadığı vakit dişler yekdiğeri 
üzerine tamamen intibak ettiğinden kesme ve koparma kabiliyetleri çok 
artar. Meselâ, harharyas ismi verilen köpek balığı bir ısırışta 300 - 400 
kilo ağırlıkta orkinozu iki parçaya bölebilir. Nevilere göre renkleri deği-
şir. Umumiyetle sırtının rengi, gri, mavi ve sarımtıraktır. Fakat hepsinin 
karnı beyazdır. Kuyruğunun üst çatalı alt çatala nisbeten daha uzundur. 
Gözleri boz renkte ve bazılarında camgöbeği rengindedir. Vücuduna naza-
ran gözleri ufaktır. 

Diğer balıklarda üreme sistemi yani ilkah, dişi balığın yumurtalarını 
harice dökmesini müteakip, erkek balığın bu yumurtalar üzerine erkeklik 
maddesini bırakmak suretiyle vâki olmaktadır. Halbuki köpek balıkların-
da (1-2 nev'i müstesna) cinsî münasebet memeli hayvanlarda olduğu gibi-
dir. Bazılarında gebelik müddeti 12 aydan 22 aya kadar devam eder. Er-
keğin tenasül uzvu alt yüzgecinin yanında bulunur. Cinsine göre 5 ilâ 50 
adet yavru doğuranlar vardır. Yavruların boyları 15-50 santim uzunlu-
ğundadır. Yavrular doğar doğmaz, kabiliyetleri dolayısiyle, ağızlarına el-
verişli her balığa saldırarak gıdalanmağa çalışırlar. Köpek balıklarının 
kaç sene yaşadığı tesbit olunamamıştır. 

Malta palamudu isminde bir balık vardır. Bu balığın cüssesi orta boy 
bir lüfer kadardır. Ilık ve sıcak denizlerde bulunur. Bilhassa yelkenli ge-
milerin altında, yosunlardan, küçük midyelerden, gemiden atılan çöpler-
den gıdalanarak yaşarlar. Ayrıca iri cüsseli köpek balıklarının yanlarına 
ve hattâ yüzgeçleri arasına sokularak bu yerleri bir nevi melce — mesken 
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olarak kullanırlar. Köpek balıklarının gübresiyle veya şikârlar nın artık-
ları ile geçinirler. Malta palamudunun bir adı da pilot - kılavuz kalığıdır. 
Bu isminden kinaye olarak köpek balıklarına yol gösterdiği ve av." arını 
yakalamağa vasıta oldukları söylenir. Halbuki bu balığın gayesi, düşman-
larından korunmak ve gıda temin etmek için köpek balıklarının himayesini 
tercih etmesidir. Kılavuz isminin verilmesi ise asırlardan beri yelken ge-
milerine refakatinden neş'et etmiştir. 

Köpek balıkları bütün dünya denizlerinde bulunur. Sıcak ve ılık de-
nizlerden bilhassa hoşlanır. Dolayısiyle bu denizlerde miktarı fazladır. 
Okyanusların ve diğer denizlerin enginlerinde dolaştıkları gibi sahillere 
ve sığ yerlere dahi sokulurlar. Ayrıca su seviyesinden itibaren 600 metre 
derinliklere kadar inerler. 

Köpek balıklan memleketimiz denizlerinde de vardır. İri boyda olan-
lar Akdeniz, Egedenizi ve Marmara'da bulunur. Karadenizde ise yal m?, 
küçük boydaki cinsleri yaşar. Denizlerimizde 15 nev'i köpek balığı olup 
bunların canavar olanlarını ve olmayanlarını cetvel halinde aşağıda gös-
teriyoruz. 

Canavar olanlar Canavar olmıyanlar 

Camgöz Mahmuzlu Camgöz 
Boz Camgöz - Büyük Camgöz Asıl köpek balığı 
Harharyas Kedi balığı 
Dikburun Harharyas Domuz balığı 
Pamuk balığı Keler 
Sapan balığı Uğuşturan (Elektrik balığı) 

Folya 
Vatoz 
Rina 

Canavar sınıfına dahil olan iri cüsseli köpek balıkları, denizde rastla-
dıkları canlı cansız her varlığa saldırır, bilhassa ılık ve sıcak denizlerde ek-
seriya gemileri takip ederler. Dökülen gıda artıklarını yerler. Bu meyan-
da denize atılan konserve kutularını, kırık tabak parçalarını, beyaz renk-
te olması hasebiyle, yutarlar. 

Eskiden, buharlı ve yelkenli gemilerde tayfa ve yolculardan birinin 
ölümü halinde cenazenin merasimi mahsusa ile denize atılması mutad idi. 
Bugün bile, soğuk hava tertibatı olmıyan gemilerde cenazenin kokması 
ihtimaline binaen bu usûl yine tatbik edilmektedir. Köpek balıkları bu fır-
sattan da istifade ederek atılan cesedleri yerler. Gemilerin seyri esnasın-
da, köpek balıklarının bulunduğu muhitte, kazara bir insan denize dü-
şerse, kurtarma vasıtalarının yetişmesine vakit kalmadan canavarlar ta-
rafından parçalanır. 
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Köpek balıkları deniz muharebelerinden de faydalanırlar. Batan mu-
harebe taşıt ve yolcu gemilerinden can kurtaran yelekleri olduğu halde 
denize atılanlar, belki bir vasıta ile kurtulmak ümidiyle çırpıııırken köpek 
balıklarının keskin dişleri arasında can verirler. Gerek birinci, gerekse 
ikinci Dünya Harbinde Atlantik ve Pasifik Okyanusunda vukua gelen de-
niz muharebelerinde top ve diğer müessir silâhların öldürdüğü insan ade-
di, köpek balıklarının tahribatına kıyasen daha azdır. 

Köpek bahkları kendilerinden binlerce kilo büyük olduğu halde bali-
nalara bile saldırırlar. Balinayı küçük bir limana veya fiyora sıkıştın r-
larsa parçalayıp yerler. Enginlerde hasta yahut yaralı bir balinaya tesa-
düf ederlerse muhasara edip midelerine indirirler. Bu canavar mahlûk-
lar, balina avcılarının her zaman başlarına belâ olurlar. Şöyle ki: balina 
avcılığında, avcı gemileri vurdukları balinanın üzerine mensup oldukları 
ana balıkçı gemisiıün işaretini havi bir bayrak (Flâma) dikerek avladık-
ları yerde bırakırlar. Diğer balinaları avlamak üzere o muhitten uzakla-
şırlar. Meydanı boş bulan köpek balıkları hazır yem halinde ölü balinaya 
saldırarak hemen parçalamağa koyulurlar. Balina avcı gemileri bu sebep-
ten, avladıkları balinaları köpek balıklarına yedirmemek için bir hayli mü-
cadele ederler. Ekseriya balinayı, işlerine engel teşkil etmekle beraber, 
geminin bordasına veya yedeğe alarak köpek balıklarının taarruzundan 
kaçarlar. 

Pasifik Okyanusundaki büyük adalardan, ezcümle Borneo ve Yeni 
Gine adalanndan, keza Avustralya'nın kuzey cihetinden denize dökülen 
nehirlerin mansaplanna sokulan köpek balıkları buradaki balıklardan da 
gıdalanırlar. Ancak nehir mansabma yaklaşınca kendileri gibi canavar 
elan timsahlarla karşılaşırlar. Bu karşılaşma hemen mücadeleye inkilâp 
eder. Ekseriyet hangi tarafta ise galibiyet o grupta kalır. Şayet timsah-
lar nehir mansabmdan dışarı çıkarlarsa köpek balıklan adet itibariyle 
fazla olacağından timsahları yerler. Şayet nehir mansabma fazla sokulur-
larsa bu defa timsahlar tarafından parçalanır. 

Köpek balıkları denizlerin hâkimi oldukları halde, haklanndan gelen 
deniz mahlûku vardır. Bu mahlûk fok (Ayı balığı) dır. Yaradılışı itibariy-
le canavar değildir. Memeli hayvanlardandır. Kafasının şekli Buldok kö-
peğinin başına benzer ve onun kadar da zekâya sahiptir. Çabuk ehlileşir. 
Sirklerde numara yaptığını görenler çoktur. Karada güçlükle hareket et-
tiği halde denizde pek çeviktir. Sür'atle yüzer, köpek balığı ile karşılaşın-
ca kendisine saldıracağını, peşini bırakmayacağını bildiği için müdafaaya 
geçip müsait durumu kollar. Köpek balığı üzerine atılınca çevik bir hare-
ketle hücumdan kendisini koruduktan sonra, canavarın karın tarafına so-
kulup, kollariyle gövdesini yakalıyarak, gayet kuvvetli dişleriyle karnını 
deşip bağırsaklannı dışan çıkarır. Karın boşluğundaki uzuvları parçala-
nan köpek balığı artık hareketten sakit bir hale gelir ve yavaş yavaş dibe 
çökerek ölür. r S o n u var) 



Fotoğrafla ET ve BALIK KURUMU Tesisleri (III) 



Şekil 1 — Erzurum Et Kombinasının giriş kapısı, Şekil 2 — Erzurum 
Et Kombinasında sosyal bahçede çocuk kısmı, Şekil 3 — Kombinada, so-
ğuk depoya yanaşmış bulunan kamyon ve vagonlara yükleme yapılırken, 
Şekil 4 — Kombinamn kapalı ahırları, Şekli 5 — Ahırlardan padoklara 
koyunların şevki, Şekil 6 — Padoklardan kesimhaneye geliş, Şekil 7 — 
Mübayaa edilmiş olan koyunlardan bir kısmı, Şekil 8 — Besili büyük baş 
hayvanlardan bir tanesi, Şekil 9 — Trabzon Soğuk Depo ve Balık Unu 
Fabrikasının denizden görünüşü, Şekil 10 — Trabzon Soğuk Deposunun 
başka bir zaviyeden görünüşü, Şekil 11 — Trabzon Soğuk Deposunun 
enerji santrali, Şekil 12 — Trabzon Soğuk Deposunun rıhtımından görü-
nüşü, Şekil 13 — İdare binası ve Balıkçılık Rasat Merkezi, Şekil 14 — So-
ğuk Depodan kırılmış buz tevziinden bir intiba. 



* * * * * 
Bcddudac ¡teasıuda 

"Arar" ın Boğaz ve Marmara'ya yaptığı tetkik gezilerine iştirak et-
miş olan meraklı amatörlerimizden Y. mühendis SIRRI HlTAY'ı evinde 
ziyaret ettiğim zaman tezgâhının başında, sun'î balık yemi (kaşık) jmal 
ederken buldum. Adedi yirmiyi geçmiş bulunan ve çeşitli şekillerde yapıl-
mış olan sun'î yemlerin, o kadar orijinalleri var ki, insan saatlerce düşün-
se bu şekli bulamaz. 

"— Kolay gelsin", diye yanına oturdum. 
"— Eyvallah", diye mukabele etti? "Merak bu, sabahtanberi şu gör-

düğün sun'î yemlerle uğraşıyorum. Üç tanesi hariç hepsini kendim yap-
tım." 

Y. Mühendis SIRRI HtTAY 
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"— Demek ki, bunlar yerli malı. Peki, bu modelleri nereden buldun?" 
"— Bir kısmını Amerikalı amatörlerde görmüştüm. Bir kısmım da 

kataloglardan çıkardım. Şunları da ben uydurdum. Tabiî bu şeküne bir-
denbire gelmedi. Evvelâ daha basit şekilde idi. Balık avlarken bunu da 
denedim. Biraz tadilât ve ilâveden sonra bu şekli aldı. Amerikalılar buna 
sun'î yem mânasına 'Lure' diyorlar." 

"Peki bunların iptidaî malzemesi nedir? Bu pırıl pırıl şeyleri nereden 
tedarik ettin?" 

"— Perşembe pazarından tedariki mümkün olan şeyler. İstersen sa-
na sayayım: Pirinç levha, nikelâjlı çelik levha, çelik tel, kurşun ve boya." 

"— Bu boncuklar nedir?" 
"— Bunlar boncuk değil. Gerçi boncuk da olabilir. Fakat hafif düşe-

ceğinden, kurşundan yapıp, yağlı boya ile boyamak lâzım geliyor." 
"— Bu sun'î yemlerle hangi balıkları avlıyorsun?" 
"— Biliyorsun ben tatlısu balığı avlarım. Tabiî bu yemler de tatlısu 

balıkları için düşünülmüş. Şu gördüğün yemlerle, turna (*), alabalık, su-
dak avlamr. Turna balığı, hemen hemen her parlıyan ve oynıyan şeye at-
lar. Dikkat edersen, bu sun'î yemlerde pervane gibi dönen kısımlar var. 
Meselâ şunu üfliyecek olursan, pervane gibi döndüğünü görürsün. Su için-
de hareket ederken, bu kısım pervane gibi döner. Dolayısiyle, yemi gören 
balık da, bunu bir yem zannederek atlar. Şunu da söyliyeyim, uydurma 
yani benim bulduğum bir şekilde yemle balık tutmak bana ayrıca bir zevk 
veriyor " 

"— Piyasadan aldığın bu malzemeye şekil vermek zor olmuyor mu?" 
"— Bu yemler, aslında presden çıkarak imal edilir. Halbuki bir tek 

yem için kalıp yaptırılamıyacağına göre, ben, evvelâ kaşığa veya balığa 
benziyen kısmını teneke makası ile kesiyorum. Taşa tutup, kenarlarını 
düzledikten sonra iş, bombe şekil vermeğe kalıyor. Bu iş biraz zorca, al-
tına çeşitli şekillerde kalıplar koyarak usanmadan çekiçle dövmek lâzım 
geliyor. Şu gördüğün üçlü iğneleri hazır alıyorum. Aman dikkat et, insa-
nın eline derhal batar. Uçları çok keskindir. Bu kadar kolaylıkla ele bat-
masına mukabil, bu iğneyi yutmuş olan balık, bazan yemi ağzından at-
mıya muvaffak olabüiyor." 

"Nerede avlanıyorsun?" 
"— Ekseriya Küçük Çekmece gölüne gidiyorum. Bu yakınlarda, tur-

nanın en bol olduğu yer Küçük Çekmece gölüdür. Sonra Karadenize akan 
derelerde de turna, yayın bulunuyor. Daha kuzeyde olan derelerde ala-
balık da var." 

Tezgâhın bir tarafında sinek şeklinde ucu iğneli bir yem gözüme iliş-
mişti. SIRRI HİTAY, devamla, 

(*) Cilt VII, No. 6, Haziran 1959 sayısı kapak resmine bakınız. 



— 20 -

"— Bunlar da ayrı bir seri teşkil ediyor. Sinek ve böcek şeklindeki 
yemler. Meselâ alabalık, daha ziyade sineğe benziyen sun'i yemlere gelir. 
Bir de şu gördüğün (Şekil - 1) sun'î yemlerin en ufağına gelmektedir. As-

' İ ' -f !v t . İ 
-

fj> / 
Şekil 1 — Sun'î yemlerden birkaçı (Sağdaki makaralı kamıştır). 

lında her balığın tercih ettiği yem vardır. Fakat bunları tedarik etmek 
kabil değil. Onun için oturup kendi yemimi kendim yapıyorum." 

SIRRI HÎTAY bana kalıbım malta taşmdan oyarak zoka döken ama-
törleri hatırlattı. Dile kolay, iğne ile kuyu kazma kabüinden, saatlerce, 
kalıp oymak. İşte bizim amatörümüz de aynı işi yapıyor. 

"— Bu sun'î yemlerle, deniz balıklan avlanmaz mı?" 
"Avlanır. Amerikada sun'î yemlerle deniz spor balıkçılığı yapüıyor. 

Bu usul bize de biraz sirayet etmiştir. Eskidenberi, sun'î yemle sinarit av-
lanmaktadır. Sonra yavaş yavaş da lüfer de denenmeğe başlanmıştır." 

" — Niçin tatlısu balıkçılığım tercih ediyorsun?" 
"— Bunu daha sportif buluyorum. Derelerin boyunca yürümek, 'de-

re tepe düz gitmek' bana daha câzip geliyor. Sonra ince bir beden takıp 
bir balıkla uzun zaman uğraşmak benim için daha zevkli bir iş." 

"— Biraz evvel katalogdan bahsetmiştin. Acaba kaç yüz yem şekli 
var?" 

"— Kaç yüz mü? Binlerce var. Hepsinin isim ve numaraları var. Bu 
yemleri imal eden sürü ile firma var. Bu çeşitli yemler arasında, balık tut-
ma kabiliyeti artık malûm olanlan da vardır. Bunlar birkaç yüz kadardır. 
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Zira senelerce denenmiştir ve meselâ filânca balık için yegâne yem ola-
cak kabul edilmektedir. Mamafih mütemadiyen tecrübeler yapılarak, yeni 
yeni sun'î yemler, kataloglara üâve edilir." 

"— Takibettiğin neşriyat var mı?" 
"— Var ya. Meselâ Amerika'da, Field and Stream, Outdoor Life, 

The Fisherman isimli dergiler intişar eder. Sonra yıllıklar da vardır. Kü-
tüphanemde şu gördüğün kısım balıkla ilgili neşriyat. Benim bir de kara 
avcılığına merakım var. Şu kitaplar da, kara avcılığı ile ilgili. Bu dergi-
lerde, deniz ve tatlısu avcılığı hususunda yapılan yeni buluşlardan bahse-
dilir. İlân ve makalelerden yenilikleri takibetmek kabildir." 

"— Kamışla avlamanın ne gibi üstünlükleri vardır?" 
"— Bizim Amerika Ue farkımız, el oltasiyle avlamamız, buna muka-

bil Amerikalıların kamışı tercih etmeleridir. Kamışın sağladığı üstünlük, 
onun elâstikiyetinden ileri geliyor. Bak sana bunu ispat edeyim. Görüyor 
musun kamış nasıl eğilebiliyor. Bahk yol istediği zaman kamış mütenasip 
bir şekilde eğileceğinden, beden kopmaz. Halbuki el ile aynı hassasiyeti 
sağlamak ekseriya kabil olamıyor. Sana mukni birkaç misal vereyim: 
5 1 / 2 kiloya tecrübe edilmiş naylon beden Ue, kamış ve makara kullan-
mak suretiyle avlanmış ve bir dekor teşkil etmiş balık ağırlıklarını vere-
yim. Bu söyliyeceğim balıklar bizde bulunmadığından ingilizce isimlerini 
söylüyorum: 

Black Marlin 73.5 kilo Pacific Sail Fish 67 » 
Stripe Marlin 93 » Tarpon 46 » 
White Marlin 61 » 

Bu balıkları el ile çekmenin imkânı yoktur. Halbuki kamış ve makara 
ile, bahk yol istediği zaman kaloma vererek, geldiği zaman oltayı maka-
raya sararak yormak ve avlamak kabildir. Bazan 1.5 - 2 saat uğraşmak 
lâzım gelir. Şu resme bak. Normal boyda bir insanın 1 1 / 2 misli uzunlukta 
avladığı balığı tesbit etmiş. Bu gibi resimler daima mecmualarda neşre-
dilir. Bunun meraklı amatörler üzerinde teşvik edici bir tesir bıraktığı da 
muhakkak" 

"— Biraz da Amerikadaki kulüp ve amatör balıkçılıktan bahseder 
misin?" 

"— Edeyim, kat'î rakam veremiyeceğim amma, Amerikada 20 mil-
yon amatör balıkçı var. Tabiî yüzlerce de kulüp mevcut. Bu kulüpler üye-
lerine müsabakalar tertibederler. Yemi uzağa atma, çok ince olta ile bü-
yük ve ağır bahk tutma gibi müsabakalar. Bu müsabakalarda, avlanan ba-
lıkların ağırlığı tesbit edüir. Eğer bir rekor kırılmış ise, şahit ve kulüp 
mensuplarının ismi, avlanma mahalli ilân edilir. Böylece kulüp, eyalet ve 
beynelmilel rekorlar tesis edilmiştir. Bu kulüplerin başka bir faydası da 
mütemadi bir şekilde reklâmlar yaparak bir eyalete turist celbetmeleridir. 
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Amerikada Wilde Llife Service adı verilen bir teşkilât vardır. Bu teşkilât 
bir nevi âmme hizmeti yaparak, mevsimleri, balıkların yumurtlama za-
manlarını, miktarlarım nazarı itibara alarak, yasaklar vazeder. Esasen 
her eyalette, her amatörün, muhtelif mevsimlerde ne kadar balık tutaca-
ğı tesbit edilmiştir. Balıkların azalması halinde tahdide tâbi tutulmakta-
dır. Ayrıca bazı eyaletlerde turist celbi ve amatör balıkçılardan ehliyet 
masrafı şeklinde alınan paralarla, sun'î olarak balık yetiştirilmekte, bun-
ları gelecek turistler avlasın diye, dere ve göllere atmaktadırlar. Bu gibi 
yerlerde, ağ ile avlanmak katiyen yasaktır. Sebebi de sırf spor için avla-
nılmasını sağlamaktır. 

Biraz evvel 20 milyon amatör balıkçıdan bahsettim. Bu adedi hesaba 
katarsak, balıkçılık malzemesi temin eden sanayiin iş hacmi hakkında bir 
fikir verdirebilir. Zira her amatörün yemi kopacaktır. Aletlerini yeniliye-
cektir. Bu bakımlardan, Amerikadaki sanayi şubesi fevkalâde inkişaf et-
miş durumdadır." 

"— Çekmecede iri balık avlıyabiliyor musun?" 
"— Benim avladıklarım, 1 1 / 2 ilâ 2 1 / 2 kilo arasında. Mahallî balık-

çıların ifade ettiklerine göre, 16 kiloluk turna avlamışlar. Fakat son sene-
lerde bu kadar irilerine rastlanmıyormuş. Bu sene bir Amerikalı dostum, 
8.5 kiloluk turna avlamış olduğunu söylemişti." 

"— Lezzet bakımından tatlısu balıklarını nasıl buluyorsun?" 
"— Umumiyetle tatlısu balıkları lezzetsizdir. Fakat alabalığı, ekseri 

deniz balıklariyle mukayese edebilirim. Bazı tanıdıklarım, alabalığı ter-
Gih ederler." 

Şu anda FATİH devrinde, daima tatlısu balığı yendiğini hatırladım. 
Gerçekten sayın Ord. Prof. Dr. SÜHEYL ÜNVER, 878 yıhndaki kayıt-
lardan, Şaban ayında her gün 10 akçelik bahk alındığına dair Matbahı 
Âmire defterinde bir kayda tesadüf ettiklerini söylemiştiler. Demek olu-
yor ki, o zaman tatlısu balıkları daha ziyade revaçta imiş. Belki de ala-
balık yenmekte idi (**). 

"— Her hafta balığa çıkıyor musun?" 
"— Çıkıyordum. Fakat artık üç aylık bir fasıla veriyorum. Zira de-

niz mevsimi geldi. Pek dere avcılığına vaktim kalmıyacak. Şayet bu yaz 
Göztepeye gelirsen, orada, başka bir merakımdan bahsederim. Kapının 
yanındaki su ciğerlerini görüyorsun ya, işte onunla deniz altında, zıpkın-
la avcılık yaparım. Esasen, deniz avcılığına pek vaktim olmayışı da, deniz 
altı avına fazla zaman sarfedişimdendir. Bu mevzu da zannedersem sana 
enteresan bir röportaj konusu teşkil edebilir." 

SIRRI HİTAY'a bu yaz bereketli bir deniz altı avcılığı temenni ede-
rek ayrılırken, zıpkınla avlıyacağı iri barbunyaları ve İstakozları düşünü-
yordum. 

(**) Balık ve Balıkçılık, Cilt III, Sayı 4-5, Nisan - Mayıs 1955. 
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NEWS IN BRIEF 

The "Arar" has left on the 23d. of June for an eight day trip in 
the Sea of Marmara. This cruise is headed by Mr. I. ARTÜZ, chief 
of the Pelagic Fishes Laboratory of the F.R.C. of the M.F.O. The Labs, 
of Pelagic and Demersal Fishes, Plancton and Hydrography have worked 
in coordination during this trip. The aim of this cruise is to make re-
searches on the yearly changes in the ecological and fishing conditions of 
the Sea of Marmara. Hydrographical conditions up to a depth of 500 
meters will be investigated and continuous echo-surveys will be made on 
the cruising route. The survey will be made at 21 different stations. 

A special kind of net which was used in the catch of anchovy will be 
hauled with the trawl wintch from different depths and in a vertical po-
sition and thus valuable information will be gathered on the pelagic fauna 
of the Sea of Marmara. 

• 
* * 

Mr. ERDOĞAN AKYÜZ, formerly chief of Demersal Fishes Labo-
ratory of the F.R.C. and now with the F.A.O. in Rome, has come to Is-
tanbul to spend his vacation. 

* • * 

The Hydrobiological Research Institute of the University of Istan-
bul, has started preparations to conduct research work in artificial lakes 
formed by newly built dams. According to this program research will be 
conducted on the fauna living in these lakes. 

* 
* * 

In our previous issues we had informed our readers that the H.R.I. 
of the Istanbul University had started tagging Scomber scomber and Tem-
nodon saltator. The Institute is tagging now Sarda sarda and we are in-
formed that some of these tagged fish have been caught near Varna, Bul-
garia. 

* * 

Mr. D.A.F. GNANADOF, an Indian recipient of a scholarship from 
the F.A.O. has been with the F.R.C. of the M.F.O. and worked one month 
at the Naval Architecture Laboratory of the Centre. A message left by 
this gentleman is published hereunder: 

"— I had the good fortune of spending four weeks with the F.R.C. 
of the M.F.O. Studying particularly problems relating to Fishing Boats. 
I am glad to see the F.R.C. doing much original work and I wish it all 
succesn. 

I had the best cooperation and help from everyone I came across in 
the Research Centre and I am much thankful for the same." 



Et ve Balık Kurumu Yayınları 
K i t a b ı n A d ı M ü e l l i f i Fiatı (Krg) 

— Etle ilgili faydalı bilgiler. 
— Yüksek ve alçak proteinli mısırların 

proteinlerinin biyolojik değerlerinin 
mukayesesi. 

— Etin dondurulması ve dondurulmuş 
muhafazası. 

— Yonca, çayır otu gibi önemli yemlerin 
muhtelif konserve metodlan ile kışa 
saklanmaları için Ankarada yapılan 
araştırmalar. 

— Bazı önemli yemlerimizin neşvünema-
larını bitirmiş, burulmuş Ak Karaman 
koyunlarının semirtilmesi üzerindeki 
etkileri. 

— Mezbaha kalıntılarının havdan yemi 
olarak değeri. 

— Hayvan yemi olarak mısır. 
— Ordu beslenmesinde donmuş et. 
— Evcil hayvanların beslenme esasları ve 

tekniği. f \ •;. 
— Karadeniz havzası balıklan (ciltsiz) 

Kasaplık canlı hayvan ekspertiz pra-
tiği. 
Beslenme bilgisi. 
Gıda maddelerinin soğuk ve donmuş 
muhafazaları. 
Tavuk beslemenin pratik esasları yi-
vi taminler. 

Osman Koçtürk 250 

Osman Koçtürk 150 

Osman Koçtürk 100 

Şükrü Bulgurlu 300 

Kemal Göğüş 450 

Sabri Dilmen 125 
Osman Koçtürk 30 
Osman Koçtürk 50 

Sedat Kansu 200 
Profesör 
Sla&tenenko 

(Hanif Al tan) 3500 

Kagıp Saguııay 300 
Osman Koçtürk 870 

Osnıaıı Koçtürk 135 

Osman Koçtürk 250 

Bu kitaplar Ankara'da Et ve Bıdık Kurumu Umum Müdürlüğü, Umu-
mî Kâtiplik, Dış Münasebetler ve Propaganda Seksiyonundan ve İstan-
bul'da Sirkeci Yenivalde Han'da İstanbul Şube Müdürlüğünden temin edi-

lebilir. Talep edildiğinde ödemeli olarak bildirilecek adrese gönderilir. 
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