
II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 

24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir 1-8 
 

 1 

Kahramanmaraş ilinde karada yetiştiricilik yapan gökkuşağı alabalığı 

(oncorhynchus mykiss) işletmelerinin yapısal sorunlarının belirlenmesi ve çözüm 

önerileri 
 

Yasin DEMİR*  Adil AKYÜZ** 

 

(*) Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bingöl 

(**) Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Müh.Bölümü, Kahramanmaraş 

ydemir@bingol.edu.tr     adilakyuz@ksu.edu.tr  

 

ÖZET 

Bu çalışma1; Kahramanmaraş ilinde karada yetiştiricilik yapan alabalık işletmelerinin üretim 

ünitelerindeki sorunları tespit etmek, işletmelerin karşılaştıkları yapısal sorunları belirlemek, elde 

edilecek bilgilere göre sektörün gelişmesini sağlayacak çözüm önerileri ortaya koymak amacıyla 

yürütülmüştür. İl genelinde karada Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapan 17 işletme belirlenmiştir. 

Bölgede mevcut 15 adet işletme en az bir kez ziyaret edilmiş ve üreticilere yönelik hazırlanmış olan anket 

formları işletmenin sahibi, teknik yetkilisi ve tarım il müdürlüklerinin ilgili uzmanlarıyla görüşülerek 

doldurulmuştur. Bu işletmelerde, havuzların yapımında kullanılan malzeme olarak işletmelerin 12 tanesi 

(%80) beton, 2 tanesi (%13) toprak, 1 (%7) işletmenin’de taş ve beton malzemesini kullandığı tespit 

edilmiştir. Çalışmada, beton havuzlarda ve beton su alma yapılarında çatlakların olduğu, havuz 

köşelerinde su sirkülâsyonunun olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alabalık Yetiştiriciliği, Havuz, Üretim Üniteleri 

 

 

THE DETERMİNATİON STRUCTURAL PROBLEMS AND SOLUTİON 

PROPOSAL OF RAİNBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)  FARMS IN 

KAHRAMANMARAŞ PROVİNCE 
 

ABSTRACT 

This study; farming land in the province of Kahramanmaras in the production of the trout 

business units to identify their problems, structural problems faced by businesses identifying 

information to be obtained according to the sector will enable the development of solution 

proposals put forth was conducted. Rainbow trout farming land in provinces which 17 farms 

have been determined. 15 trout farms in the region were visited at least once during the study. 

Questionnaire forms aimed at producers were filled by interviewing with the farms owners or 

authorized technicians and professionals of Province Agriculture Directories. İn these farmswas 

determined, as the material used in the construction of pools; 12 (80%) concrete, 2 (13%) of 

them soil, 1 (7 %) of them both Stone and concrete. This study was determined,  caraks in the 

concrete pools and water transportation buldings and that not water circulating of the pool 

corners. 
Keywords: Trout Farms, Pool, Produce Units   

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun büyüme, gelişme ve üremesinde vazgeçilmez gereksinimi olan hayvansal protein 

ihtiyacının karşılanması açısından balık üretim işletmeciliğinin ekonomik ve faydalı bir üretim tekniği 

olduğu bugün artık bilinen bir gerçektir. Nüfus artışı, doğal stoklardaki azalma ve insanların bilinçlenmesi 

ile balığın en sağlıklı protein kaynağı olması, su ürünleri yetiştiriciliğini daha önemli bir hale getirmiştir 

(Çelikkale ve ark., 1999). 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde alan ve hacmin doğru bir şekilde kullanımı oldukça önemlidir. 

Bilimsel araştırma ve denemelerle elde edilen sonuçların standart bir biçimde uygulanabilmesi için 

kullanılacak metot ve uygulamaların belirli denklemlere oturtulması gerekmektedir(Yazgan, 2004). Balık 

üretim tesislerinin doğru ve rasyonel bir biçimde projelendirilip planlanması; tesis faydalı ömrünün yeterli 

                                                 
1 Bu çalışmada kullanılan veriler Yüksek Lisans Tez çalışmasından alınmıştır. 
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olmasına, öngörülen ürün miktarı için yeterli fiziki kapasitenin ve işgücü ile üretilecek ürün arasındaki oransal 

dengenin sağlanmış olmasına, mevcut su kaynağından optimum düzeyde faydalanılmış olmasına ve tesisteki 

ünitelerin çok yönlü kullanımına olanak sağlamalıdır (Timur ve Çağıltay, 2008). 

Bilindiği gibi işletmelerin yapısal özellikleri ile işletmelerde kullanılan teknolojik ve bilimsel 

uygulamalar balık üretimindeki başarıyı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle akuakültürün geliştiği ülkelerde 

bu konu ile ilgili bir çok araştırma (Estay ve ark., 2004; Ineno et al., 2005) yapılmıştır. Türkiye’de de 

gökkuşağı alabalığı işletmelerinin yapısal, biyolojik ve ekonomik analizleri konusunda ülke genelinde (Rad ve 

Köksal, 2001) ve bölgesel olarak (Elbek, 1981; Soylu, 1989; Çetin ve Bilgüven, 1991; Şener ve ark., 1999; 

Üstündağ ve ark., 2000; Yıldız ve Şener, 2003; Emre ve ark., 2007) araştırmalar yapılmıştır. Ancak son 

yıllarda Kahramanmaraş il genelinde benzer bir araştırma yapılmamıştır. Bu araştırmada, Kahramanmaraş 

il’inde karada kurulu gökkuşağı alabalığı işletmelerinin yapısal sorunları belirlenip, bu çerçevede çözüm 

önerileri değerlendirilmiştir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın ana materyalini; Kahramanmaraş ilinde karada alabalık yetiştiriciliği yapan 15 

işletmeci ile yüz yüze yapılan anket çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen birincil veriler 

oluşturmuştur. Bununla birlikte konu ile ilgili daha önce yapılmış çeşitli araştırma sonuçlarından, 

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü 2009 yılı kayıtlarından faydalanılmış ve bunlar araştırmanın ikincil 

materyalini oluşturmuştur.  

 

Bu işletmelere 2009 yılının Ağustos ayında gidilerek işletmelerin yapısal sorunlarını belirlemek 

amacıyla hazırlanan sorulardan (İşletmenin tipi, işletmenin alanı, işletmenin topoğrafik özellikleri, teorik 

ve fiili kapasitesi, havuzların yapım materyali, havuz şekli, havuz özellikleri, su iletim ve tahliye sistemi 

özellikleri) oluşmuş anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki işletmeler, Kahramanmaraş Tarım İl 

Müdürlüğü ve bölgede bu konuda yapılan çalışmalardan yararlanılarak tespit edilmiştir. İl merkezine 

bağlı 4, Afşin ilçesinde 1, Andırın ilçesinde 4, Çağlayancerit ilçesinde 1, Elbistan ilçesinde 3 ve Göksun 

ilçesinde 2 adet olmak üzere toplam 15 adet karada yetiştiricilik yapan alabalık üretim tesisi 

belirlenmiştir. Tespit edilen işletmeler 15 işletme A1, A2, A3,…A15 gibi sembollerle belirtilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. İşletme Tipi ve Kapasiteleri 

 

Kahramanmaraş İli’ndeki karada gökkuşağı alabalık üretimi yapan işletmelerinin 2’si (%13.3) 

kombine (yavru+porsiyonluk), 12’si (%80) sadece besi, 1 (%6.7) işletme ise sadece yavru üretimi 

yapmaktadır. İşletmeler proje üretim kapasitelerine göre 3 kategoriye ayrılarak incelenmiştir. Yıllık 

üretim miktarı 1-10 ton olan işletmeler küçük kapasiteli, 11-30 ton olan işletmeler orta kapasiteli ve 30 

tonun üzerinde olan işletmeler büyük kapasiteli olarak gruplandırılmıştır. Bu bağlamda incelenen 

işletmelerin 2’si(% 13.3) küçük, 9’u (%60) orta, 4 tanesi (%26.7) büyük ölçekli işletme olarak 

hesaplanmıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tamamı besi üretimi, büyük ölçekli işletmelerin %50’si 

kombine, %25’i besi, %25’i yavru üretimi yapmaktadır. Rad ve Köksal (2001), Türkiye genelinde yaptığı 

çalışmada, Türkiye genelinde etkinlik gösteren alabalık işletmelerinin %93’ü kombine, %7’si besi 

işletmesi olduğu, orta ve büyük işletmelerin hepsinin (%100) kombine iken, besi işletmesine ancak küçük 

işletmeler kategorisinde rastlandığı belirtilmiştir. 

 

3.2. İşletme Arazilerinin Yeri, Topoğrafik ve Mülkiyet Durumu 

 

İncelenen alabalık işletmelerinin 12’sinin (%80) en yakın yerleşim birimine uzaklığı 25 km ve daha 

az, 25 ile 50 km arasında 2 işletme (%13.3), 1 işletmeninde (%6.7) 50 km den fazla olduğu, küçük, orta 

ve büyük ölçekli işletmelerin en yakın yerleşim merkezine olan uzaklığı sırasıyla ortalama 5.75 km, 18.2 

km ve 27.5 km olarak bulunmuştur. İl genelinde işletmelerin en yakın yerleşim birimine olan uzaklıkları 

ortalama 19 km, şehir merkezine olan uzaklıkları ortalama 114.4 km olarak tespit edilmiştir. Yıldız ve 

ark. (2008), Marmara bölgesindeki gökkuşağı alabalığı işletmelerinin büyük bir oranı (%96.4) yerleşim 

birimlerine 20 km’den daha yakın bir uzaklıkta kurulmuş olduklarını ve bu işletmelerin yerleşim 

birimlerinde bulunan tüm olanakları kullanmaları; iletişim, ulaşım ve diğer temel hizmetler bakımından 

önemli bir ekonomik avantaj olduğunu bildirmiştir. Akdeniz Bölgesi’ndeki gökkuşağı alabalığı 
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işletmelerinin %88’i yerleşim birimlerine 20 km’den daha az bir mesafede olduğu rapor edilmiştir (Emre 

ve ark. 2007). 

 

3.3. İşletme Alanı 

 

Araştırma kapsamındaki işletmelere ait ortalama bina alanları incelendiğinde küçük ölçekli 

işletmelerin ortalama kuluçkahane, işletme bina alanı ve yem depoları alanları sırasıyla 62.5 m², 85 m², 36 

m², olarak hesaplanmış bu kategorideki işletmelerde bekçi evi olmadığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde orta 

ölçekli işletmelerin ortalama kuluçkahane, işletme bina alanı, yem depoları ve bekçi evi alanları sırasıyla 

65 m², 84 m², 30.7 m², 34 m² ve büyük ölçekli işletmelerde kuluçkahane, işletme binası, yem deposu ve 

bekçi evi ortalama alanı sırasıyla 260 m², 157.5 m², 70 m², 27.5 olarak hesaplanmıştır. İşletmelerin 

toplam bina alanı ise 5.965 m²  ve ortalama bina alanı 397,6 m²  olduğu tespit edilmiştir. Yıldız ve Şener 

(2003), Karadeniz bölgesinde yaptığı bir çalışmada küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere ait arazi 

kullanım oranları sırayla %30.4, %31.8 ve %54.9 olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada her işletmeye 

düşen ortalama toplam bina alanı küçük, orta ve büyük kapasiteli işletmelerde sırayla 220.6 m², 481 m², 

ve 602.5 m², olduğundan bahsedilmiştir. Yıldız ve ark.(2008), Marmara bölgesinde yaptıkları çalışmada, 

bölge genelinde isletmelerin üretim için kullandıkları alanın toplam alan içerisindeki payı %37.6 arazi 

kullanımı bakımından işletmelerin büyümeye açık olduğunu bildirmiştir. 

 

3.4. Suyun İşletmeye Alınış ve Tahliye Şekli 

 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin 14 (%93) tanesi suyu kaynaktan kot farkından yararlanarak 

alırken, 1 (%7) işletmede motopomp kullanarak suyu işletmeye almaktadır. İşletmelerin su alma yapısı 

olarak kullandıkları sistemlere bakıldığında, 11 (%73.3) işletme açık beton kanal, 2 (%13.3) işletme 

kapalı sistem PVC boru, 1 (%6.7) işletme kapalı sistem metal boru, 1 (%6.7) işletme de açık sistem 

toprak kanal kullanarak suyu kaynaktan işletmeye almaktadır. İşletmelerin su tahliye sistemlerinin 

incelenmesi sonucunda, 13 (%86.7) işletme açık sistem beton kanal kullanarak, 2 (%13.3) işletmede 

toprak kanal kullanarak suyu tahliye etmektedir. İşletmelerin su alma kanallarındaki ortalama eğim 

miktarı % 0.5, su tahliye sisteminde ise % 0.51 olarak tespit edilmiştir. Açık sistem kanallarla ve 

borularla havuzlara iletilen suyun kaynak ve havuz arasındaki sıcaklık farkı sırasıyla ortalama 0.616 °C, 

0.328°C olarak hesaplanmıştır(Şekil 1). 
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Şekil 1. İşletmelerde açık sistem su alma kanal uzunluğu ile su sıcaklığı arasındaki ilişki 

 

Kayacı (2008), çalışmasında Kahramanmaraş ilinde karada kurulu alabalık işletmelerinin suyu 

kaynaktan cazibeyle işletmedeki havuzlara kanal veya borularla ilettiğini bildirmiştir. Timur ve Çağıltay 

(2008), Karada yapılan su ürünleri yetiştiriciliğinde, havuzlara gerekli suyun temini ve havuzlardan çıkan 

suyun tahliyesi için günümüzde betonarme kanallar, toprak kanallar, PVC plastik boru veya benzeri 

malzemeden yapılan kapalı sistemler gibi çeşitli yapılar kullanıldığını bildirmiştir. Koç (2002)’de 

Trabzon’da faal olan 6 işletme üzerinde yaptığı çalışmada, işletmelerin tamamında kaynaktan su alan 

kanalların su girişinde, suyun kontrol altına alınabileceği bir yapıya sahip olmadığını, bununda sel ve 

taşkınlarda işletmeler için tehlike olduğunu rapor etmiştir. 

 

3.5. Havuz Şekilleri ve Hacimleri 

Kahramanmaraş ilinde karada yetiştiricilik yapan alabalık üretim tesislerine ait havuz hacimleri 

Şekil 2’de verilmiştir. İncelenen işletmelerin 8’i (%53.3) havuzlarını dikdörtgen kesitli, 4’ü (%26.6) 
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kanal+dikdörtgen kesitli, 1’ide (%6.7) kare+dikdörtgen şeklinde planlamıştır. İncelenen işletmelerin 

havuz hacimlerinin ölçülmesi sonucunda il genelinde ortalama yavru büyütme havuzlarının hacmi 373.5 

m³, besi havuzlarının ortalama hacmi 851.5 m³, anaç havuzlarının ortalama hacmi 168,7 m³ ve stok 

pazarlama havuzlarının ortalama hacmi 110.1 m³ olarak bulunmuştur. İncelenen işletmelerin toplam 

havuz hacmi 22 559.7 m³ ve il genelinde işletmelerin ortalama havuz hacmi 1 503.98 m³ olarak tespit 

edilmiştir. Koç (2002)’de Trabzon’da faal olan 6 işletme üzerinde yaptığı çalışmada, 2 işletmenin teras 

şeklinde havuzlarda yetiştiricilik yaptığını ve bu işletmelerde balık hastalıklarının diğer havuzlara 

kolaylıkla bulaştığını bildirmiştir. Kayacı (2008), çalışmasında Kahramanmaraş ilinde karadaki 

işletmelerin tamamında dikdörtgen havuz bulunduğu, %20’sinde de kanal tipi ve dikdörtgen havuzlarda 

üretim yapıldığını bildirmiştir. Aynı araştırmada besi, yavru ve anaç havuzlarının ortalama havuz 

hacimleri tespit edilmiştir. Karada üretim yapan işletmelere ait il genelinde ortalama havuz hacmi 

ortalamasının 1697.7 m³ olduğunu, besi havuzu hacmi ortalamasının 1 352 m³, yavru havuzu hacmi 

ortalaması 167,06 m³  ve anaç havuzu hacmi ortalamasının 147.6 m³  olduğunu bildirmiştir. 
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Şekil 2. İşletmelerdeki havuz hacimleri 

 

3.6. Havuzların Yapısı 

 

Havuzların yapımında kullanılan malzeme olarak işletmelerin 12’si (%80) beton, 2’si (%13) 

toprak, 1 (%7) işletmede taş+beton malzemesini kullanmıştır. Küçük ölçekli işletmelerde yapı malzemesi 

olarak taş ve beton, orta ölçekli işletmelerde %22.2’si toprak geri kalanı beton, büyük ölçekli işletmelerde 

tamamen beton kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki işletmelerin hiçbirinde beton ve topraktan farklı 

bir yapı malzemesiyle yapılmış havuza rastlanılmamıştır. Beton havuzlara sahip işletmelerin 9’u (%75) 

havuz yapımında demir kullandığı, 3 (%25) işletmeninde demir kullanmadığı tespit edilmiştir. Havuzların 

inşasında kullanılan donatı çaplarına bakıldığında işletmelerin 6’sı (%66.6) 8 mm çaplı demir, 2 tanesi 

(%22.2) 10 mm çaplı demir, 1 (%11.2) işletmede 12 mm çapında demir malzeme kullanmıştır. İşletme 

havuzlarının duvar kalınlıklarına bakıldığında, il genelinde yavru büyütme havuzlarının duvar kalınlığı 

ortalama 21.8 cm, besi havuzlarının ortalama 21.8 cm, anaç havuzlarının ortalama 21.5 cm, stok ve 

pazarlama havuzlarının ortalama 18.3 cm olduğu tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerin beton 

havuzlarında, %7 sinde havuzlar yalnız içten sıvalı, %66’sında iki yüzü sıvalı, %27’sinde ise havuzlar 

sıvasız olarak belirlenmiştir İşletmelere ait havuz hacimleri ve bu havuzlara ait duvar kalınlıkları Şekil 3, 

4, 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.  
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Şekil 3. Besi havuzları olan işletmelerde havuz hacmi ve bu havuzlara ait duvar kalınlıları 
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Şekil 4.Yavru büyütme havuzları olan işletmelerde havuz hacmi ve bu havuzlara ait duvar kalınlıları 
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Şekil 5. Anaç havuzları olan işletmelerde havuz hacmi ve bu havuzlara ait duvar kalınlıları 
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Şekil 6. Stok ve Pazarlama havuzları olan işletmelerde havuz hacmi ve bu havuzlara ait duvar kalınlıları 

 

3.7. Kuluçkahaneler ve Özellikleri 

 

Gökkuşağı alabalığı üretiminde ana unsurlardan biri olan kuluçkahanelerin yapısal özellikleri 

araştırılmıştır. Araştırma kapsamında kuluçkahane durumları, kuluçkahane binasının alanı ve yalakların 

özellikleri tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerin 11 tanesinde kuluçkahane binası mevcut olup 4 

tanesinde kuluçkahane binası yoktur. Araştırmada toplam kuluçkahane bina alanı toplam 1435 m² ve 

ortalama bina alanı 130.4 m² olarak tespit edilmiştir. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere ait ortalama 

bina alanları sırasıyla, 32.5 m², 66 m² ve 260 m² olarak bulunmuştur. Kuluçka binası olan işletmelerin, 

toplam bina alanı, kuluçka yalaklarının toplam alanı ve bina kullanım etkinliği Şekil 7’de verilmiştir. Bu 

bağlamda işletmelerde kuluçkahanelerdeki ortalama yalakların kapladığı alan 31.54 m², ortalama kuluçka 

bina alanı 130.4 m² ve bina kullanım etkinliği ortalama %30.9 olarak hesaplanmıştır.  İncelenen 

işletmelerin kuluçkahanelerinde yapılan ölçümler neticesinde ortalama duvar yüksekliği 2.3 m, ortalama 

duvar kalınlığı 0.22 m olarak tespit edilmiştir. İncelenen kuluçkahanelerde duvar yapımında kullanılan 
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yapı malzemesi olarak işletmeler en çok briket kullanmıştır (%54). Kuluçkahanelerde çatı tipi olarak 

işletmeler %46 oranında eğimsiz çatı tipi, işletmelerin %54’lük geriye kalan kısmı ise iki yöne eğimli çatı 

tipini tercih etmişlerdir. Alabalık yetiştiriciliğinin önemli bir unsuru olan kuluçkahanelerde bulunan 

yalakların toplam hacmi 262.31 m³ olarak bulunmuştur. İl genelinde ortalama tespit edilen yalak hacmi 

23.84 m³ olarak hesaplanmıştır. Kuluçka binalarındaki teknelerin tamamı beton malzemeden yapılmıştır. 

İşletmelerdeki yalak ebatları uzunluk, genişlik ve derinlik olmak üzere sırasıyla ortalama, 2.73 m, 0.73 m 

ve 0.63 m olarak hesaplanmıştır.  
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Şekil 7. İşletmelerin kuluçkahane binası kullanım etkinliği 

 

Kayacı (2008), Kahramanmaraş il genelinde gökkuşağı alabalığı işletmeleri ile ilgili yaptığı 

çalışmasında, toplam kuluçkahane binası alanı 1.936 m²,  il geneli ortalaması 129 m² olduğunu 

bildirmiştir. Aynı çalışmada kuluçkahanelerde bulunan yalakların hacmi incelenmiş, toplam yalakların 

hacmi 278.6 m³ ve il geneli ortalaması 18.5 m³ olduğunu rapor etmiştir. Yıldız ve ark. (2008), Marmara 

Bölgesi genelindeki ortalama kuluçkalık alanını 101 m², Rad ve Köksal (2001), Türkiye genelinde 

kuluçka bina alanının ortalama 107 m², Yıldız ve Şener (2003), Karadeniz bölgesindeki işletmelerin 

ortalama kuluçka bina alanlarının 80.9 m² olduğunu bildirmişlerdir. Kürüm ve Emre (1999), 

Kuluçkahanelerde yalak ebatlarının çeşitlilik göstermekle beraber genellikle 3m x 0.5m x 0.25m olmaları 

gerektiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmaların ışığında, Kahramanmaraş ilinde araştırma kapsamına alınan 

işletmelerdeki kuluçka bina alanı ortalama 130.4 m² olarak bulunmuş, buda Türkiye genelinde tespit 

edilen ortalama kuluçka bina alnından fazladır. 

 

3.8. İşletmelerde Tespit Edilen Sorunlar 

Araştırma kapsamında işletme sahipleri ile yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde üretimi 

doğrudan yada dolaylı olarak olumsuz yönde etkileyen sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. İşletme 

yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, işletmelerin % 20 sinde kuruluş aşamasında çeşitli sorunlarla 

karşılaştığı, % 33.3 ünde üretim ile ilgili sorunların olduğu, % 53.3 ünün üretim ünitelerinde problemlerin 

olduğu, %20 sinde ulaşım ile ilgili sorun olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunlar aşağıdaki gibidir; 

Kuruluş aşamasında karşılaşılan sorunlar; 

1) Müracaat ve ön izin için istenen belgelerin çok olması, bu belgelerin temininin uzun zaman 

alması, 

2) Kuruluş aşamasında yöre halkının, çevre kirliliğini gerekçe göstererek işletmenin kuruluşuna 

karşı çıkması 

Üretim ile ilgili mevcut sorunlar; 

1) Balık hatalıklarına karşı müdahalede bulunamamak, buna bağlı olarak balık ölümlerinin artması, 

2) Yaz aylarında sulama sezonunda işletmeye alınan suyun debisinde azalma, 

3) Havuzlarda yosunlaşmanın fazla olması. 

Üretim yapıları ile ilgili mevcut sorunlar; 
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1) Suda taşınan sediment nedeniyle havuzlarda sediment birikiminin oluşması ve bunun işgücünü 

arttırması  

2) Betonarme havuz duvarlarında çatlakların ve çürümelerin meydana gelmesi 

3) Beton su alma ve tahliye yapılarında (kanallarında) çatlakların oluşması, dolayısıyla bu 

çatlaklardan su sızıntılarının meydana gelmesi, 

4) İşletmelerin çoğunda kuluçka binalarının bakımsız olması, 

5) Havuzlardan ve diğer yapılardan sızan suyun üretim ünitelerinin çevresinde yabancı otların 

bitmesine neden olması, 

6) Su dağıtım sisteminde kanallardaki eğim hatasından kaynaklanan havuzlara eş su dağıtımının 

yapılamaması, 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 İşletme kurulurken çevresel ve ekolojik faktörlerin dikkate alınması özellikle işletmenin kuruluş 

yerinin belirlenmesinde bütün faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Akarsu, göl, dere gibi su 

kaynaklarının çok yıllık kalite ve debi değerleri incelenip işletmenin kurulumuna karar verilmelidir. 

İşletmeler kuruluş yerini seçerken işletmenin yerleşim birimlerine olan uzaklıklarını ve yol durumlarını 

dikkate almalıdır. İşletmelerin kuruluş aşamasında, ünitelerin tasarımında mutlaka inşaat mühendisinin 

yanında su ürünleri mühendisi ya da tarımsal yapılar alanında uzmanlaşmış mühendislerle birlikte Tarım 

Bakanlığı’na bağlı ilgili kuruluşlar ile koordineli bir şekilde planlama yapılmalıdır. 

 

 İşletme merkezi yeri ve üretim ünitelerinin yerini seçerken su kaynağının taşabilme ve işletmenin 

sele maruz kalma riski göz önünde bulundurulmadır. İşletmenin kurulumuna karar verirken yararlanılacak 

su kaynağının üretilmesine karar verilen türe göre mutlak bir şekilde analizi yapılmalı ve su kaynağının 

çok yıllık debi miktarları incelenmelidir. 

 

 Havuzlar su alma kanallarını en kısa uzunlukta tutacak şekilde planlanmalıdır. Su kaynağından 

suyu alan kanalların uzun olması su sıcaklığının artmasında etkili olacağından kısa olmalı ya da 

mümkünse kapalı borularla su iletilmelidir. Havuzlara su taşıyan kanalın su kaynağından suyu alırken 

önüne bir ızgara monte edilmeli böylece yabani balıkların ya da farklı su canlılarının havuzlara girişi 

önlenmelidir. Aynı şekilde açık kanalların üzeri bir ızgara ile kapatılıp suyun çevreden etkilenip 

kirlenmesi engellenmelidir. Doğal yolla suyun oksijen miktarını arttırmak için kanallar içinde belirli 

aralıklarla taraklandırmalar yapılmalıdır. Su havuzlara çağlayan şeklinde verilmelidir. 

 

 Havuzların inşa edilecek yerin zemin etüdü ve toprak yapısı analiz edildikten sonra ne tür havuz 

planlanacağına karar verilmelidir. Toprak havuzlar için su geçirmezliğine sahip olan kil yapısı yüksek 

toprak tercih edilmelidir. Beton havuzlar için toprağın, betonun kimyasal ve fiziksel özelliklerine olumsuz 

etkilemeyecek türden özellikle çok tuzlu olmaması gerekir. 

 

 Beton havuzların inşasında, ileriki dönemlerde çatlakların, çürümelerin oluşmasına engel olmak 

için çimento, kum ve su oranının kriterlere uygun olması gerekmektedir. Çimento oranının fazla ya da az 

olmasından kaynaklanan beton içindeki boşluklar betonun zamanla çürümesine, çatlamasına imkan 

sağlayacağından bu konuda hassas davranılmalıdır. Havuzların iç ve dış kısımları sıvanmalı özellikle iç 

kısım su ile temas halinde olacağından ve su ile sürtünmeye maruz kaldığından eş su dağılımının 

sağlanması için pürüzsüz olarak sıvanmalıdır. Havuzlar suyun her noktada da hareketine ve 

yenilenmesine olanak verecek şekilde tasarlanmalıdır. Üretim ünitelerindeki her eleman etkisi altına 

kalacağı yükleri taşıyacak kapasitede projelenmelidir. İşletmeler kuruluş aşamasında inşaat malzeme 

giderlerini minimuma indirmek için bütün ünitelerini statik ve betonarme hesaplama tekniklerine uygun 

olarak projelemelidir. 

 

 Yavru üretimini arttırmayı amaçlayan ya da yavru üretimine başlamayı planlayan kısıtlı bir alana 

sahip işletmelerin, kuluçka binalarında geniş bir alan kaplayan tekne sistemi yerine, ranza biçimli 

polyester tanklar tercih etmeleri gerekir. Nitekim tekne sisteminde yan yana yerleştirilen yalakların 

kaplayacağı alan kuluçka bina alanının alanını da etkileyecektir. Bina alanının artması inşaat mali 



II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 

24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir 1-8 
 

 8 

giderleri arttıracağından, iki, üç ya da daha fazla katlı ranza tipi fiberglas tanklarla minimum alandan 

maksimum ürün elde etmek daha karlı olacaktır. 

 

 Kuluçka binası,  işletme binası, yem deposu vb. yapılar projelenirken bölgenin iklim şartları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yapı yüksekliği, yapının yönü ve çatı tipi bölgenin iklimine uygun 

olarak seçilip projelenmelidir. Yapı elemanları, bina içindeki canlının çevre isteğine göre seçilmelidir. 

 

 Alabalık işletmesi kurmayı düşünen girişimcilerin, işletmelerin en önemli unsuru olan havuzları 

mümkünse yuvarlak fiberglas tanklardan ya da trapez kesitli beton havuzlardan yapmaları ileriki 

dönemlerde işletmenin başarısı açısından önem taşıyacaktır. 
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