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Özet: Bu çalışmada; Kahramanmaraş İli’nde 3 ton ve daha fazla ağ kafeslerde üretim yapan gökkuşağı alabalığı
işletmeleri çalışma kapsamında incelenmiştir. Bu bağlamda ruhsatlı olarak ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı üretim
faaliyetinde bulunan toplam 6 işletme tespit edilmiş ve yapısal ve biyoteknik analizleri yapılmıştır. İşletmelerin
tamamı yüz yüze görüşülmek usulüyle anket çalışması yapılmış, işletmelerin mevcut durumu ve problemlerini
ortaya koymaya yönelik veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, işletmelerin ortalama toplam proje
kapasiteleri 1008 ton/yıl, ortalama toplam üretim kapasiteleri 428 ton/yıl ve ortalama yem değerlendirme oranı
(FCR) 1,24 olarak belirlenmiştir. İşletmelerin kiraladıkları su yüzeyi alanı ortalaması 9.036 m2 olduğu
hesaplanmıştır. Ayrıca işletmelerin kiraladıkları alanlar ve üretim yaptıkları alanlar (prodüktif alan) ortalaması
alınarak su alanı kullanım oranları % 24 hesaplanmıştır. Ağ kafeslerde hasat yoğunluğu 15,4 kg/m3 ve işletmelerin
ortalama kapasite kullanım oranı % 60,91 belirlenmiştir. Bu çalışma, Kahramanmaraş’ta ağ kafeslerde su ürünleri
yetiştiriciliği yapan işletmelerin sahip oldukları teknik imkânlar ile karşılaştıkları problemleri belirlenmek ve elde
edilen bilgilere göre sektörün gelişmesini sağlayacak ve verimliliğin arttıracak çözüm önerileri ortaya koymak
amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın hedeflerine uygun olarak;
kafeslerin verimli kullanılmadığı, stok
yoğunluğunun düşük olduğu, yem değerlendirme değerlerinin yüksek olduğu, kapasite kullanım oranlarının ve su
alanı kullanım oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre işletmelerin verimliliği
arttırmaları için; örgütlenme, yüksek kalitede yem kullanıma, eğitimli uzman kadro çalıştırma, düzenli kayıt tutma,
yetkili mercilerin sıkı kontrol yapması ile sağlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, gökkuşağı alabalığı çiftlikleri, ağ kafes, yapısal özellikler, biyoteknik
özellikler.
Structural and Biotechnical Analysis of Net Cage Rainbow Trout Farms in Kahramanmaraş
Abstract: In this study, more than 3 tons of businesses operating within the scope of net cage rainbow trout
production is examined in Kahramanmaras province. In this context, six rainbow trout production firms were
identified, and their structural and biotechnical analyzes were done. Face to face interview survey has been done for
all of the enterprises, data are collected from businesses in order to reveal the current situation and problems.
According the obtained data, the average total project capacity of enterprises is 1.008 tons/year, average total
production capacity is 428 tons/year, and average feed conversion ratio (FCR) is 1,24. The average water surface
area leased by businesses was calculated as 9.036 m2. In addition, areas leased by businesses and the production of
their fields (productive area) was calculated by taking the average of 24% utilization rates of water area. Harvesting
density of the net cages is 15.4 kg/m3 and enterprises average capacity utilization rate is determined as 60.91%. Aim
of this study is to determine capacity of net cage aquaculture enterprises and encountered technical problems in
Kahramanmaras province; thus, information obtained from the development of the sector is carried out to investigate
and propose solutions to increase productivity. Results are given next in accordance with the objectives of the study;
net cages are utilized not efficiently, density of stock is low, feed conversion values are high, capacity utilization
rates and the water area usage is low. According to the data obtained from this study the followings should be done
to enhance the efficiency of enterprises. Organization, to use high-quality feed, run-trained staff, regular record
keeping and strict control of competent authorities.
Key words: Rainbow trout, rainbow trout farms, net cage, structural features, biotechnical features.
İşte bu nedenle gelecek yıllarda balık yetiştiriciliği,
GİRİŞ
Artan dünya nüfusuna paralel olarak balık, et, süt bu açığı kapamada büyük bir imkân olarak insanlığın
gibi hayvansal gıdaların da tüketimi artmaktadır. hizmetinde olacaktır. Öyle ki hiç kullanılmayan birçok
Dünyada ve ülkemizde eğitim seviyesinin yükselmesi, su alanı yetiştiricilik için hazır bir potansiyel olarak
balığın en sağlıklı protein kaynağı olduğu konusunda beklemektedir. Türkiye’de 2001 yılında iç sulardaki
bilinç oluşturmuştur. Bu durum balığa olan talebi alabalık üretimi 36.827 ton iken 2011 yılında alabalık
arttırmıştır. Avcılık yolu ile üretimin insanların üretimi 100.239 ton olmuştur.
gereksinimini karşılamaktan çok uzak kalacağı açıktır.
______________________________
Sorumlu Yazar : Büyükçapar, H.M, hakanmurat@ksu.edu.tr
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2010 yılı iç sularda alabalık üretiminde Kahramanmaraş
1.736 ton üretim ile ülke genelinde üretime %2 paya
sahiptir (Anonim, 2012).
Kahramanmaraş yöresinde balık yetiştiriciliği tek bir
tür üzerinde olup, Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus
mykiss) üretimine dayanmaktadır. Yörede iki tür
yetiştiricilik yöntemi olup, bunlardan birincisi kaynak
ya da akarsular üzerine kurulan beton ağ kafeslerde
alabalık yetiştiriciliği ve diğeri ise baraj göllerinde
yapılan kafeslerde alabalık yetiştiriciliğidir.
Kara ve ark. (1998) yılında yapmış olduğu
çalışmada, Kahramanmaraş Merkez İlçe 2.913 km2
alanın, 200.348 hektarı ormanlarla, 10.135 hektarı baraj
ve doğal göl suları ile kaplı olduğunu bildirmiş.
Yöredeki ana akarsu Ceyhan Nehri üzerinde kurulmuş
olan baraj gölleri üzerinde yüzer ağ kafeslerle alabalık
yetiştiriciliği yapılmakta olduğundan bahsetmişlerdir.
Sır Baraj gölünde toplam 5 ağ kafes alabalık tesisinin
aktif halde olduğu, bunların toplam üretim kapasitesi
510 ton/yıl ve bununla beraber 13 işletme müracaatta
bulunmuş ve projeleri devam ettiğini bildirmişlerdir.
Kahramanmaraş Valiliği İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Kahramanmaraş İl’i 2006 yılında hazırlanan
çevre durum raporunda, 16 işletmenin beton ağ
kafeslerde, 4 işletmenin ise ağ kafeslerde alabalık
ürettikleri ve toplam üretimin 956 ton/yıl olduğundan
bahsetmişlerdir (Anonim, 2006).
Alp ve Büyükçapar (2006) yapmış oldukları
çalışmada,
Kahramanmaraş’ta su kaynakları ve
balıkçılık tesisleri incelenmiş, bölgenin mevcut su
ürünleri üretimi ve söz konusu su kaynaklarının toplam
üretim
potansiyellerini
araştırmışlardır.
Kahramanmaraş’ta toplam balık üretiminin yılda
yaklaşık 500 tonu bulduğu ve bölgedeki su
kaynaklarının yeterince kullanılmasıyla 12.000 ton/yıl
olabileceği bildirilmiştir.
Büyükçapar ve Alp (2006) Kahramanmaraş sınırları
içerisinde bulunan Menzelet baraj gölünün taşıma
kapasite üzerine yaptıkları çalışmada, baraj gölünün
taşıma kapasitesinin 6.998 ton olarak belirtmişler ve
2007 yılında su ürünleri yetiştiriciliğine açıldığı
bildirmişlerdir.
Yıldız ve ark., (2008) Marmara bölgesinde
gökkuşağı alabalığı işletmelerinin yapısal, teknik ve
verimlilik analizlerine yönelik çalışma yapmışlardır.
Marmara bölgesinde faal olan 81 adet işletmeden 31
adet küçük, 26 adet orta ve 13 adet büyük kapasiteli 70
adet işletme olduğunu bildirmişlerdir.
Anket
sonuçlarına göre elde ettikleri sonuçlar, ortalama proje
kapasiteleri 27,9 ton/yıl, fiili kapasitesi 33,9 ton/yıl ve
yem dönüşüm oranları ortalaması 1,2 olduğunu
bildirmişlerdir.
Bu çalışma, Kahramanmaraş’ta ağ kafeslerde su
ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin sahip oldukları
teknik imkânlar ile karşılaştıkları problemleri
belirlenmesi ve elde edilen bilgilere göre sektörün
gelişmesini sağlayacak ve verimliliğin arttıracak çözüm
önerilerinin ortaya koyması amacıyla yürütülmüştür.
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MATERYAL ve METOT
Yapılan bu çalışmada, bölgenin özelliklerini daha iyi
temsil edebilmesi için proje kapasitesi 3 ton/yıl ve daha
fazla
olan
işletmeler
inceleme
materyalini
oluşturmuştur. İşletme sayısının az olduğu için tabakalı
örnekleme yönetimi yerine, işletmelere gidilip anketler
ile tam sayım yönteminden yararlanılarak bütün
işletmeler
araştırma
kapsamında
incelemiştir.
Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan ve
Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü'ne kayıtlı olan 6 adet ağ kafes gökkuşağı
alabalığı işletmesi oluşturmaktadır (Anonim, 2007).
Kahramanmaraş ilinde gökkuşağı alabalığı üretimi
yapan işletmelerde üretime ait kayıtlar tam olarak
tutulmadığı için yem dönüşüm oranları ancak Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü denetim
raporlarındaki fiili üretim oranları ve yem girdileri esas
alınarak yaklaşık yem dönüşüm oranları hesaplanmıştır.
Kahramanmaraş İli’nde işletmeler yıllık üretim
kapasitelerine göre 3 grup olarak incelenmiştir. Yıllık
üretim miktarı 3–10 ton olan işletmeler küçük
kapasiteli, 11–30 ton olan işletmeler orta kapasiteli ve
30 tonun üzerinde olan işletmeler büyük kapasiteli
olarak gruplandırılmıştır.
Bu çalışmada kullanılan anket, Üstündağ ve ark.
(2000) yapmış olduğu çalışmada kullanılan anket örnek
alınmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır; ilk bölüm
işletme bilgileri sorulduğu, ikinci bölüm ise yetiştiricilik
bilgilerini sorulduğu bölümdür. İşletme bilgilerinin
bulunduğu bölüm işletmelere ait genel bilgilerin
sorgulandığı kısımdır. Anketin ikinci bölümü olan
yetiştiricilik bilgileri kısmında ise işletmeye ait teknik
verilerin sorgulanmıştır. Ankette sorulan soruların
içerikleri aşağıda belirtilmiştir.
İşletmelerin Yeri ve Haritalanması
İşletmelerin haritalanması, işletme alanı, GPS
(Küresel Konumlama Sistemi) aleti yardımıyla; ağ kafes
ölçüleri, sabit alanların ölçüleri gibi yapısal veriler ise
Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü proje verileri ve anketlerle tespit edilmiştir.
İşletme Tipi
Bu araştırmada işletmeler tiplerine göre (yavru ve
porsiyonluk balık üretimi yapan) kombine çiftlikler ve
sadece (porsiyonluk balık üretimi yapan) büyütme
çiftlikleri olarak iki grupta incelenmiştir.
İşletme Alanı
Araştırma kapsamındaki işletmelerin alanı, toplam
ve prodüktif alan olmak üzere iki kategoride
incelenmiştir. Yüzey su alanı kullanım oranı prodüktif
alanı toplam alana bölünmesiyle bulunmuştur. İşletmeye
ait, kuluçkahane, işletme binası, lojman, depo ve bekçi
kulübesi gibi alanlar incelemiştir.
Ağ Kafeslerin Yapısı ve Özellikleri
İşletmede kullanılan ve gökkuşağı alabalığı
üretiminde ana unsuru oluşturan kafeslerin yapısal
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özellikleri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında
büyütme, yavru ve anaç kafeslerinin ortalama kafes
hacimleri tespit edilmiştir.
İşletmede Kullanılan Suyun Kaynağı, Alınış Şekli
ve Sıcaklığı
İşletmelerde kullanılan suyun kaynağı (kaynak,
dere, artezyen vs.), sıcaklığı ( oC) belirlenmiştir.
Ürün Deseni
İşletmelerin hangi tür ürüne (yumurta, yavru,
porsiyonluk) yönelik üretim yaptığı ve satışa sunduğu
araştırılmıştır.
Biyoteknik Veriler
Yemle İlgili Analizler
Gökkuşağı alabalığı üreten işletmelerde kullanılan
yemin markası, cinsi, günlük yem ihtiyacının
hesaplanma yöntemi, ve yıllık tüketim miktarı (ton/yıl)
incelenmiştir.
Anaç Sayısı ve Yaşları
Kahramanmaraş sınırları içerisinde faaliyet gösteren
ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapan
işletmelerden, kuluçkahaneye sahip olanlara ait
ortalama anaç sayısı, yaşı incelemiştir.
Sağım Zamanı
Kuluçkahaneye sahip ağ kafes gökkuşağı alabalığı
işletmelerinde anaçların sağım zamanın tespiti
araştırılmıştır.
Yavru Temini
Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren ağ
kafeslerde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapan
işletmelerinin üretimin temelini oluşturan yavru
alabalıkları temin yöntemleri irdelenmiştir.
Kullanılan Yemin Markası ve Cinsi
İl’de bulunan ağ kafes gökkuşağı alabalık
işletmelerinde kullanılan yemin markası ve cinsi
incelenmiştir.
Günlük Yem İhtiyacının Hesaplanma Yöntemi,
Yemleme şekli ve Aralığı Yeme eklenen Katkı
Maddeleri, Yıllık Tüketilen Yem Miktarı
İl’de bulunan ağ kafes gökkuşağı alabalık
işletmelerinde kafeslerde bulunan balıkların günlük yem
ihtiyaçlarının hesaplanma yöntemi, yemleme şekilleri,
yem verme aralığı, yeme eklenen katkı maddeleri ve
işletmelerin
yıllık
tüketilen
yem
miktarları
incelenmiştir.
İşletmelerin Performans Analizi
Hasat süresi:
Ağ kafeslere büyütme amacıyla yerleştirilen yavru
balıkların ne zaman stoklandığı ve kaç ayda
hasat edildiği araştırılmıştır.
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Hasat Yoğunluğu (Kafes Kullanım Etkinliği)
Üretim periyodunun son halkasını olan hasat, elde
edilecek porsiyonluk balıkların büyütme ağ kafeslerinde
son zamanlarını oluşturur. Büyütme ağ kafeslerinde
hasat olmayı bekleyen balık birim hacimdeki miktarına
da hasat yoğunluğu denilmektedir (Rad ve Köksal
2001).
İşletmelerdeki
hasat
yoğunluğunun
hesaplanması; anketlerden elde edilen toplam üretilen
balık miktarının, toplam büyütme ağ kafesleri hacmine
bölünmesiyle elde edilmektedir (Atay 1986).
Yem Dönüşüm Oranı
Yem dönüşüm oranı, balığın yemi ete dönüştürme
oranını ifade etmek için kullanılır (Jackson, 1988).
Araştırma işletmelere ait yem dönüşüm oranları
incelenmiştir.
Kapasite ve Kapasite Kullanımı
Kapasite
kullanımı
işletmenin
biyo-teknik
performansını yakından ilgilendiren bir ölçüt olduğu
bilinmektedir (Rad ve Köksal 2001). İşletmelere ait
proje ve fiili kapasiteleri incelemiştir. Ayrıca İşletmenin
performans analizini oluşturan kapasite kullanım
oranları küçük, orta ve büyük ölçekli İşletmeler için ayrı
ayrı hesaplanıp il geneli ortalama kapasite kullanım
oranı hesaplanmıştır.
Anket verileri tamamlandıktan sonra veriler
bilgisayara aktarılmıştır. İşletmelere ait olan verilerden
yola çıkılarak kapasite kullanım oranları, hasat
yoğunluğu miktarı, yem değerlendirme oranları
hesaplanmış ve işletmelerin yapısal ve biyoteknik
analizler yapılmıştır. Çalışma kapsamında tesislerin ağ
kafes kullanım oranları hesaplanmıştır.
BULGULAR
Çalışmada Kahramanmaraş İli’nde proje kapasiteleri
referans alındığında 5 adet büyük ölçekli, 1adet orta
ölçekli işletme mevcuttur. Bir adet ise yavru üretim
tesisi bulunmaktadır. Yavru üretimi yapan tesis
Kılavuzlu barajında faaliyet göstermekte olup
kuluçkahane ünitesi yüzer platform üzerine inşa
edilmiştir. Kuluçkahane bölümü; 20 adet yalak gözüne 2
x0,8x0,6m ebatlarında yalakların gölet üzerine
yerleştirilerek yumurtaların buralara konulmak suretiyle
faaliyet göstermektedir. İl genelindeki ağ kafes alabalık
işletmelerinin tamamı il merkezine yakın olup, en uzak
işletmenin il şehir merkezinden 31 km uzaklıkta
Menzelet Baraj Gölü’nde faaliyet gösterdiği tespit
edilmiştir. En yakın işletme ise il şehir merkezinden 15
km uzaklıkta Sır Baraj Gölü’nde faaliyet gösterdiği
saptanmıştır. İşletmelerinin tamamı porsiyonluk balık
üretimi yapmaktadır. İl geneli fiili kapasitesi ortalaması
428,6 ton/yıl, proje kapasitesi ortalaması 1.008,16
ton/yıl olarak tespit edilmiştir. İl genelindeki
işletmelerin toplam alanı 135.550 m2, prodüktif alan
32.700 m2 olarak hesaplanmıştır. Ağ kafeslerde
gökkuşağı alabalığı üretimi yapan tesislerin kiraladıkları
su yüzeyi alanı ortalamasının 9.036 m2 olduğu
hesaplanmıştır. İşletmelerin kiraladıkları yüzey suyu
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alanları ve üretim yaptıkları alanların (prodüktif alan)
ortalama kapasite kullanım oranları hesaplandığında il
genelinde kapasite kullanım oranı % 60,91 olarak
belirlenmiştir. İşletmelerin ileriye yönelik projelerinde
yüzey su alanlarının yeterlilik durumları incelenmiş; bu
bağlamda 6 işletmenin de proje arttırmak için yeterli
yüzey su alanı ve su alanına sahip olduğu tespit
edilmiştir. İl genelinde toplam kafesleri hacmi
ortalaması 55.429 m3 olduğu, büyütme ağ kafesleri
hacmi ortalaması 55.321 m3 olarak saptanmıştır. Ağ
kafes işletmelerinin sadece bir tanesinde yavru ve anaç
kafesleri mevcuttur. Bu işletmeye ait yavru kafesleri
hacmi 250 m3 ve anaç kafesleri hacmi ortalaması 400
m3 olarak belirlenmiştir. Ağ kafeslerde gökkuşağı
alabalığı üretimi yapan işletmelerden Çağlayan-Karsu
Alabalık işletmesi dışında ağ kafes tesisi bünyesinde
kuluçkahaneye sahip işletme bulunmamaktadır. Ancak
İl’de faaliyet gösteren tüm ağ kafes alabalık işletmeleri
yavru balık ihtiyacını dışardan karşılamaktadır.
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Kahramanmaraş’ta bulunan ağ kafes işletmelerinde, ağ
kafeslere minimum 40g ağırlıkta yavru balıklar
stoklandığı, yılın mart ayında stoklanan yavrular haziran
ayı ortalarında, eylül ayında stoklanan balıklar aralık
ayında hasat edildiği tespit edilmiştir.
Kahramanmaraş genelinde ağ kafes gökkuşağı
alabalığı tesislerinin bulunduğu su alanın yıl boyu
değişlikler göstermek ile birlikte sıcaklık ortalamasının
12,5oC olduğu tespit edilmiştir. Toplam su alanı
323.000 m2 ve il geneli ortalaması 53.833 m2 olduğu
saptanmıştır. Kahramanmaraş sınırları içerisinde ağ
kafeslerde gökkuşağı alabalığı üretimi yapan
işletmelerin adı, İl’e uzaklığı, bulunduğu yer, işletme
tipi, işletme alanı (toplam ve prodüktif alanı), ağ
kafeslerin tipi ve hacimleri ve ortalama işletme alanı
(toplam ve prodüktif alan) veriler Tablo 1’de ve
işletmelerdeki ağ kafeslerin tipi ve hacimlerine ait
veriler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. Kahramanmaraş Sınırları İçerisinde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Üretimi Yapan İşletmelere Ait
Bazı Yapısal Veriler, Bulunduğu Yer ve İl’e Uzaklığı
Fiili
Proje
İl’e
Bulunduğu
İşletme
Ortalama İşletme Alanı
İşletmenin Adı
Kapasite
Kapasite
Uzaklık
Yer
Tipi
(m2)
(ton/yıl)
(ton/yıl)
Toplam
Prodüktif
Alan
Alan
Kılıç Alabalık
31
Sır Barajı
Büyütme
1800
4750
36.000
25.434
Kent Alabalık
30
Menzelet
Büyütme
390
390
30.000
15.896
Barajı
Karsu15
Sır Barajı
Büyütme
240
240
6.000
5.400
Çağlayan
Alabalık
Gökkuşağı
18
Sır Barajı
Büyütme
90
90
2.000
1.875
Alabalık
Karsu30
Menzelet
Büyütme
40
529
30.000
2.540
Çağlayan
Barajı
Alabalık
Em-Te
15
Sır Barajı
Büyütme
10
50
2.000
680
Alabalık
2.570
6.049
106.000
51.825
İl Ortalaması
23,16
--Büyütme
(toplam)
(toplam)
(toplam)
(toplam)
Tablo 2. Kahramanmaraş Sınırları İçerisinde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Üretimi Yapan İşletmelere Ait Ağ
Kafeslerin Tipi ve Hacimleri
Kafes tipleri ve hacimleri (m3)
İşletmenin Adı
Kafes Tipi
Büyütme
Yavru
Anaç
Toplam
Kılıç Alabalık
20 R* Dairesel
226.080
------226.080
Kent Alabalık
18 R Dairesel
45.781
------45.781
Karsu-Çağlayan Alabalık
5x5 ve 5x10
10.810,8
250*
400*
11.460
(Sır Barajı)
Gökkuşağı Alabalık
18 R Dairesel
3.000
------3.000
Karsu-Çağlayan Alabalık
18 R Dairesel
45.781
------45.781
(Menzelet)
Em-Te Alabalık
5x5 ve 5x10
475
------475
İl Geneli Toplam

331.927

250

400

332.577
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Üretim periyodunda ihtiyacı olan yavruyu
işletmelerin 2’si kendi kuluçkahanelerinden, 2 işletme
dışarıdan (başka işletmelerden), ve 2 işletme ise hem
kendi kuluçkahanelerinden hem de dışarıdan temin
ettikleri saptanmıştır. Dışarıdan karşılanan yavrular
genellikle yakın illerden ve Kahramanmaraş’a bağlı
ilçelerdeki işletmelerden karşılanmaktadır. Bu illerin
başında Kayseri (Pınarbaşı), Hatay olmakla beraber
yakın ilçeler olan Nurhak, Elbistan, Andırın
gelmektedir. Çağlayan-Karsu Alabalık İşletmesi’ne ait
ortalama dişi anaç sayısı 1.200 adet, ortalama erkek ana
sayısı 475 adet, ortalama anaç yaşı 3,5 olarak tespit
edilmiştir. Yoğun olarak sağımın yapıldığı dönem
Aralık ayı olarak tespit edilmiştir. Kahramanmaraş’ta ki
ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı üretimi yapan
işletmelerin tamamında ekstruder yem kullandığı tespit
edilmiştir. Bunun yanı sıra yavru döneminde
işletmelerde granül yem olarak Trouvit marka ithal
yemin kullanıldığı saptanmıştır. Yapılan çalışmada elde
edilen verilerde işletmelerin günlük yem ihtiyacını 3
işletme göz kararı ile ve 3 işletme ağ kafesteki balık
miktarına göre canlı ağırlık üzerinde hesaplandığı tespit
edilmiştir. Yemleme şekli olarak işletmelerin tamamı
elle yemle yaptığı saptanmıştır. İşletmelerin genelinde
yemlere vitamin ekledikleri ve hastalık görülmesi
durumunda antibiyotik kullandıkları belirlenmiştir.
Yıllık tüketilen yem miktarları; Kılıç Alabalık 1.800
ton/yıl ile en çok ve Em-Te Alabalık 10 ton/yıl ile en az
yem tüketen işletme olduğu tespit edilmiştir.

Ağ kafeslerde hasat yoğunluğu il geneli ortalaması
15,4 kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Kahramanmaraş
sınırları içerisinde ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı
üretimi yapan işletmelere ait performans hasat
yoğunluğu analizleri anketlerden elde edilen veriler
kullanılarak
hesaplanmıştır.
Bu
bağlamda,
Kahramanmaraş’taki ağ kafes tesislerinde gökkuşağı
alabalığı üretimi yapan işletmelerinin hasat yoğunlukları
incelendiğinde; il genelinde hasat yoğunluğu ortalaması
15,43 kg/m3, minimum 2,96 kg/m3, maksimum 30
kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Ağ kafeslerde üretim
yapan işletmelerin kapasite kullanım oranları
incelendiğinde minimum kapasite kullanım oranı %7,5,
maksimum kapasite kullanım oranı ise %100 olarak
tespit edilmiştir. İl geneli kapasite kullanım oranı ise %
60,91 olarak saptanmıştır.
Kahramanmaraş ilinde gökkuşağı alabalığı üretimi
yapan işletmelerde üretime ait kayıtlar tam olarak
tutulmadığı için yem dönüşüm oranları anketlerden elde
edilen veriler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü denetim raporlarındaki fiili üretim oranları
ve yem girdileri esas alınarak yaklaşık yem dönüşüm
oranları hesaplanmıştır. İl genelinde ortalama yem
dönüşüm
oranı
1,24
olarak
hesaplanmıştır.
Kahramanmaraş sınırları içerisinde ağ kafeslerde
gökkuşağı alabalığı üretimi yapan işletmelere ait
performans analizlerini oluşturan; hasat yoğunluğu,
kapasite kullanımı, yıllık tüketilen yem miktarı ve yem
dönüşüm oranlarına ait veriler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Kahramanmaraş Sınırları İçerisinde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Üretimi Yapan İşletmelere Ait
Performans Analizlerini Oluşturan, Hasat Yoğunluğu, Kapasite Kullanımı, Yıllık Tüketilen Yem Miktarı ve Yem
Dönüşüm Oranları
Yıllık Tüketilen
Hasat Yoğunluğu
Kapasite Kullanımı
Yem Dönüşüm
İşletmenin Adı
Yem Miktarı
3
(kg/m )
(%)
Oranı (FCR)
(ton/yıl)
Kılıç Alabalık
7,9
38
2000
1,11
Kent Alabalık
8,5
100
468
1,20
Karsu-Çağlayan
Alabalık
22,18
100
317
1,32
(Sır Barajı)
Gökkuşağı Alabalık

30

100

120

1,33

Karsu-Çağlayan
Alabalık
(Menzelet)
Em-Te Alabalık

2,96

7,5

48

1,2

21,05

20

1,3

İl Ortalaması

15,43

60,91

13
2966 (± 0,1*)
(toplam)

1,24( ± 0,094*)

Not: * ±St. Hata
TARTIŞMA ve SONUÇ
Kahramanmaraş il sınırları içerisinde incelenen ağ
kafeslerde üretim yapan işletmelerin tamamının il
merkezine uzaklıkları 50 km’den az olduğu belirlenmiş
olup bu durumda ağ kafes işletmeleri için büyük bir
avantaj sağladığı gözlenmiştir. Kocaman ve ark.
(2002)’nın Erzurum’da, alabalık işletmelerinin 17’sinin
(%81) vadi arasında, 3’ü (%14,2) dağ eteğinde ve 1

tanesinin de (%4,8) açık yüzey su alanında faaliyet
gösterdiğini belirtmişlerdir. Ural ve Balcı (2007) Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 124 adet faal su
ürünleri işletmesinden bahsetmiş ve bu işletmelerin 18
adetini ise ağ kafes işletmesi olduğu bildirmiştir.
İşletmelerin yerleşim yerlerine yakın kurulmuş
olmalarının pazarlama yönünden avantaj sağladığı
belirtilmiştir. Pazara yakın olmak küçük ve orta ölçekli

KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(3), 2012
işletmelerin üretim maliyeti açısından avantajlı
olmasına rağmen büyük ölçekli işletmeler için il
merkezine yakınlığın daha önemli olduğu tespit
edilmiştir.
Elde edilen verilere göre Kahramanmaraş genelinde
ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılan
tesislerin kurulduğu göletlerin su sıcaklığının ortalama
12,5 oC olduğu tespit edilmiştir. Büyükçapar ve Alp
(2006) Menzelet baraj gölünün çalışma boyunca su
sıcaklığının 9 oC ile 29,5 oC arasında değiştiğini, en
düşük değerin Aralık ve Şubat aylarında, en yüksek
değerin ise Ağustos ayında olduğunu bildirmişlerdir.
Ayrıca suyun ısınmasının gölde oksijen tutma
kapasitesini etkileyeceğini ve yetersiz oksijenden
kaynaklı stres faktörünün kafeslerde alabalık
yetiştiriciliği açısından olumsuz etkiler göstereceğini
bildirmişlerdir.
Stevenson
(1987)
gökkuşağı
alabalıklarının büyümeleri için en uygun sıcaklığının
15-17o C arası olduğundan bahsetmiştir. Güllü ve Güzel
(2006) Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (Bitlis) Baraj
Göleti’nde gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus
mykiss, W., 1792) kafeslerde yetiştirilebilirliği ve
büyüme performansı üzerine çalışmalar yapmıştır.
Bölgenin kaynak suları genelde 7–11°C arasında
değiştiği, bu soğuk sularda yüksek enerjili yemlerin tam
olarak değerlendirilemediği belirlemiştir. Bu nedenle,
soğuk sulara uygun enerji içerikli yemlerin
üretilmesinin yemden yararlanmayı arttıracağına ve
balıkta yağ birikimlerini de önleyebileceği bildirilmiştir.
Böylece birim maliyetlerin düşebileceği ve balıkların
daha sağlıklı büyütülebileceği rapor edilmiştir.
Kahramanmaraş’taki ağ kafeslerde gökkuşağı
alabalığı üreten işletmelerin toplam fiili kapasitesi 2.570
ton/yıl ortalama fiili kapasitesi 428,6 ton/yıl, toplam
proje kapasitesi 6.049 ton/yıl ve ortalama proje
kapasitesi 1.008,16 ton/yıl olarak bulunmuştur. Kapasite
kullanım oranları incelendiğinde il geneli ortalama
kapasite kullanım oranı ise % 42,48 olarak tespit
edilmiştir. Hekimoğlu ve Altındeğer, (2012) Derbent
Baraj Gölet’inde 5 adet ağ kafeslerde alabalık
işletmesinin bulunduğu ve toplam üretim kapasitelerinin
750 ton/yıl olduğunu bildirilmiştir. Yıldız ve ark.,
(2008) Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 31 adet
küçük (1-10 ton/yıl), 26 adet orta (11-30 ton/yıl), 13
adet büyük (>31 ton/yıl) toplam 70 adet gökkuşağı
alabalığı işletmesi olduğundan bildirmişlerdir.
Bu
işletmelerin ortalama proje kapasitesinin 27.9 ton/yıl ve
ortalama fiili kapasitesinin 33,9 ton/yıl ve ortalama
kapasite kullanım oranının ise % 127,5±11,2 olarak
tespit etmişlerdir. Dirican ve ark., (2008), Sivas İl’inde
projesi onaylanan ve müracaat aşamasındaki
işletmelerin de üretime başlamasıyla birlikte toplam 46
adet işletme ve yaklaşık 3.122 ton/yıl kapasiteye
ulaşacağını bildirmiştir. Ülkemizde yapılan benzer
çalışmalar ile kıyaslandığında Kahramanmaraş’ta
faaliyet gösteren ağ kafes alabalık işletmelerinin fiili ve
proje kapasitelerinden fazla olduğu görülmektedir.
Ayrıca fiili kapasiteleri ile proje kapasiteleri arasında
farkın büyük olduğu görülmektedir. Bu da işletmelerin
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ileriye yönelik proje kapasitelerini büyük tutmalarından
kaynaklanmaktadır. İşletmelerin verimliliğinin ise
düşük olduğu belirlenmiştir. Bazı işletmelerin yıllık
kullandığı yem miktarı ve üretim için satın aldığı yavru
miktarı ile beyanda bulundukları fiili üretim kapasiteleri
birbirini tutmadığı saptanmıştır. Bu durum denetimin
sağlıklı yapılmadı kanaatini doğurmaktadır. Büyük
işletmeler hariç diğerlerinin üretim ile ilgili kayıtlarını
düzenli tutmadıkları gözlenmiştir. Üstündağ ve ark.
(2000), Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren alabalık
tesislerinin %48,7’sinin kombine, %51,3’ünün büyütme
işletmesi olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmalar
ışığında Kahramanmaraş’ta ki kombine alabalık
işletmeleri Türkiye geneliyle kıyaslandığında oldukça
düşük olduğu gözlenmektedir. Diğer illerdeki kombine
üretim yapan tesislerin % oranının da altında olduğu
görülmüştür. Kahramanmaraş’taki yetiştiricilik yapan
birçok alabalık işletmesinin kuluçkahane imkânlarına
sahip olmadığı veya olsalar da faaliyette olmadığı
görülmüştür. Ayrıca kuluçkahane yönetimi ve yavru
üretimi ile ilgili teknik bilgi ve personel eksikliği
bulunmaktadır. Büyütme işletmeleri ihtiyaç duydukları
yavruyu diğer işletmelerden ya da komşu illerdeki
işletmelerden temin etmektedir. Alınan bu yavruların
sertifikasız olduğu ve hastalık riski taşıyabileceği göz
önünde bulundurulmadığından bu durum işletmeler için
önemli bir sorun oluşturabilir.
Kahramanmaraş’ta ki ağ kafes işletmelerinin toplam
kafeslerin hacmi 55.429 m3 ve büyütme ağ kafeslerinin
hacmi ise 55.321 m3 olarak hesaplanmıştır. Ağ kafes
işletmelerinin sadece bir tanesinde yavru ve anaç
kafesleri mevcuttur. Bu işletmeye ait yavru kafesleri
hacmi 250 m3 ve anaç kafesleri hacmi 400 m3 olarak
belirlenmiştir. Ağ kafeslerde 18 metrelik ve 20 metrelik
dairesel kafeslerin yanı sıra, 5 x 5 m ve 5 x 10 m
ebatlarında kare ve dikdörtgen kafesler kullanıldığı
tespit edilmiştir. Emre ve ark., (2008) ülkemizde ilk ağ
kafes uygulamalarının, çerçeveleri demir/galvanizli
çelik olan, ahşap aksamlı veya yüksek yoğunluklu
strafor veya plastik bidonlarla yüzerlik niteliği sağlanan
5 x 5 x 5m veya diğer farklı ölçülerde olan kafeslerle
yapılmış olduğundan bahsetmişlerdir. Kafesler, 1992
yılından itibaren HDPE (High Density Polyetylene)
malzemeden üretilmeye başlandığı ve böylece esnek
olan HDPE borular ile daha büyük çaplı kafesler imal
etme ve kullanma fırsatı olduğuna değinmişlerdir.
Üstündağ ve ark., (2000) Karadeniz bölgesinde yapmış
olduğu bir çalışmadaki ağ kafes alabalık işletmelerinin
% 78,8 beton havuz, % 4,6 beton+ toprak, % 2,1 diğer
havuz ve % 7,9 kare kafes, % 3,3 yuvarlak kafes ve %
3,3 ‘ü ise kafes + beton havuz uygulamalarının
yapıldığını bildirmişlerdir. Akbulut ve ark., (2009)
yaptıkları çalışmada Karadeniz Bölge’sinde iç sularda
ağ kafes işletmelerinin genellikle 8-10 m çaplı dairesel
ve 5x5 m’lik kare kafes modellerini tercih ettiklerini
bildirmişlerdir. Kahramanmaraş İl’inde alabalık
üretiminde kullanılan ağ kafeslerin diğer bölgelerde
kullanılan ağ kafes modelleri ile aynı ebat ve
malzemeden imal edilmiş olduğu görülmektedir.

KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(3), 2012
Menzelet Baraj Gölü’nde ve Sır Baraj Gölü’nde kurulan
yeni ağ kafes işletmelerinde kullanılan polietilen
dairesel off-shore kafeslerin, diğer ağ kafes
işletmelerinde kullanılan metal kare ve dikdörtgen
kafeslerden kötü hava koşullarına ve korozyona karşı
çok daha dayanıklı olduğu bilinmektedir. Metal
kafeslerin kötü hava koşullarına mukavemeti düşük
olduğu için, kötü hava şartlarında kafeslerin kopma,
parçalanma, ağların yırtılması söz konusu olmaktadır.
Bu durum işletmenin hem sabit giderlerinin artması hem
de balıkların kaçmasına (ekonomik ve ekolojik zarar)
sebebiyet vermektedir.
Kahramanmaraş genelinde faaliyet gösteren ağ kafes
alabalık tesislerinin hasat yoğunluk oranları hasat
yoğunluğu ortalamasının 15,43 kg/m3, minimum 2,96
kg/m3, maksimum 30 kg/m3 olarak hesaplanmıştır.
Yıldız ve ark. (2008) Marmara Bölgesi gökkuşağı
alabalığı işletmelerinin hasat yoğunluklarını sırayla
küçük kapasiteli işletmeler (14,5 kg/ m3), orta kapasiteli
işletmeler (21,8 kg/m3) ve büyük kapasiteli işletme
(15,5 kg/m3) olarak bildirmişlerdir. Yıldız ve Şener
(2003), Karadeniz gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği
üzerine yaptıkları çalışmada, hasat yoğunluklarını orta
kapasiteli işletmeler (22 kg/m3) ve büyük işletmelerin
(25 kg/m3) olduğuna değinmişlerdir.
Emre (2004) alabalık yetiştiriciliği üzerine yaptığı
çalışmada, yüksek düzeyde bir üretim için 25 kg/m3 ve
çoğu durumlarda 10-15 kg/m3 düzeyi uygun olduğundan
bahsetmiştir. Hasat yoğunluğu ile ilgili yapılan
çalışmalar
göz
önünde
bulundurulduğunda,
Kahramanmaraş’ta bulunan ağ kafeslerin normal bir
hasat yoğunluğuna sahip olduğu görülmektedir.
Kahramanmaraş sınırları içerisinde ağ kafeslerde
gökkuşağı alabalığı üretimi yapan işletmelerin
kurulduğu alanlar ve bu alanların kullanımı kapasiteleri
incelenmiştir. Bu bağlamda il genelindeki işletmelerin
toplam alanı ortalama 135.550 m2, prodüktif alan
32.700 m2 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ağ kafeslerde
gökkuşağı alabalığı üretimi yapan tesislerin kiraladıkları
su yüzeyi alanı ortalamasının 9.036 m2 olduğu
hesaplanmıştır. Ayrıca işletmelerin kiraladıkları alanlar
ve üretim yaptıkları alanlar (prodüktif alan) orantılanıp
kapasite kullanım oranları hesaplanmış ve il genelinde
kapasite kullanım oranı % 24 olarak belirlenmiştir. Ağ
kafes işletmelerine ait ortalama bina alanları
incelendiğinde il genelinde kuluçkahaneye sahip olan 1
işletme bulunmakta olup 100 m2 kuluçkahaneye sahip
olduğu tespit edilmiştir. İl genelindeki ağ kafes
işletmelerinde ortalama olarak bina alanının 95,6m2,
depoların 56,6 m2 ve lojmanların ortalaması 56,6 m2
olduğu tespit edilmiştir. İl genelindeki işletmelerin
toplam bina alanı ise 574 m2 ve ortalama bina alanı 95,6
m2 olduğu tespit edilmiştir. Yıldız ve Şener (2003),
Karadeniz bölgesinde yaptığı bir çalışmada küçük, orta
ve büyük ölçekli işletmelere ait yüzey su alanı kullanım
oranları sırayla % 30,4, % 31,8, ve % 54,9 olduğunu
belirtmişlerdir. Aynı çalışmada her işletmeye düşen
ortalama toplam bina alanının küçük, orta ve büyük
kapasiteli işletmelerde sırayla 220,6 m2, 481 m2 ve
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602,5 m2 olduğundan bahsedilmiştir. Uçar (2005),
Mersin’de yapmış olduğu çalışmada alabalık
yetiştiriciliği yapan işletmelere küçük, orta ölçekli
işletmelere ait ortalama yüzey su alanı kullanım oranı
sırayla, %29,5, %38,6 olarak bildirilmiştir. Yine aynı
çalışmaya göre küçük ve orta ölçekli işletmeler ait
ortalama bina alanı sırayla, 117,2 m2 ve 233 m2 olarak
bildirilmiştir. Bu çalışmalarla Kahramanmaraş’ta üretim
yapan alabalık işletmelerinin yüzey su alanı kullanım
oranı, Türkiye geneli, Karadeniz Bölgesi ve Mersin’de
faaliyet gösteren alabalık tesislerine ait ortalamaların
üzerinde olduğu görülmektedir. Yüzey su alanı
kullanımının oranın az olması, işletmelerin fiili kapasite
arttırması sırasında yeterli boş yüzey su alanı bulması
açısından olumlu bir faktör olarak avantaj sağlayacaktır.
Ağ kafes işletmelerine ait ağ kafes yapıları ise il
genelinde toplam kafesleri hacmi ortalaması 55.429 m3
olduğu, büyütme ağ kafesi hacmi ortalaması 55.321 m3
olarak saptanmıştır. Ağ kafes işletmelerinin sadece bir
tanesinde yavru ve anaç kafesleri mevcuttur. Kocaman
ve ark. (2002) Erzurum İl’inde ağ kafeslerde genel
olarak yavru, geliştirme ve anaç ağ kafesleri olarak bir
ayrım yapılmadığı saptanmıştır. Menzelet ve Sır Baraj
Gölleri’nde kurulan yeni ağ kafes işletmelerinde
kullanılan polietilen dairesel off-shore kafeslerin, diğer
ağ kafes işletmelerinde kullanılan metal kare ve
dikdörtgen kafeslere göre kötü hava koşullarına ve
korozyona karşı çok daha dayanıklı olduğu
bilinmektedir. Metal kafeslerin kötü hava koşullarına
mukavemeti düşük olduğundan bu kafeslerden balık
kaçma riskinin yüksek olabileceği tahmin edilmektedir.
Kahramanmaraş İl’inde gökkuşağı alabalığı üretimi
yapan işletmelerde üretime ait ortalama yem dönüşüm
oranı 1,24 (±0,009) olarak belirlenmiştir. Uçar (2005),
Mersin’de yapmış olduğu çalışmada alabalık tesislerine
ait yem dönüşüm oranı il geneli ortalaması 1,41 olarak
bildirmiştir. Yıldız ve Şener (2003), Karadeniz
bölgesinde yaptığı bir çalışmada bölgedeki alabalık
tesislerinin yem dönüşüm ortalamasını 1,8 olarak
bildirilmiştir. Güllü ve Güzel (2006) Adilcevaz HES
göletinde yaptığı bir çalışmada, yem dönüşüm oranı
1,62 ile 1,70 arasında gerçekleştiğinde bahsetmişlerdir.
Büyükçapar ve Sezer (2006)’in, Rize bölgesinde yaptığı
çalışmada gökkuşağı alabalığı işletmelerinde ortalama
yem
değerlendirme
oranının
1,57
olduğu
vurgulanmıştır. Kahramanmaraş’ta bulunan ağ kafes
alabalık tesislerinin ortalama yem değerlendirme
oranının, diğer bölgelerdeki alabalık tesislerine göre
daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak ekstrude yem
fiyatının yüksek olması işletmeler önemli bir ekonomik
yük getirmektedir. Aynı şekilde yemin enerji seviyesi de
önemlidir. yüksek enerjili yemlerin, düşük enerjili
yemlere göre daha iyi bir yem değerlendirme oranına
sahibi olduğunu bildirmiştir (Jackson 1988). Yüksek
kaliteli ekstrude yemlerin kullanımıyla yem dönüşüm
oran sağlanabileceğine değinmiştir. Beveridge (1984)’e
ticari pelet alabalık yemlerinin fosfor içeriği yaklaşık %
1,5 olduğuna değinmiştir. Genel anlamda su ürünleri
yemlerinde % 0,9 ile 1,5 oranında fosfor bulunur. Bu
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oranın Türkiye'de kullanılan yemlerde kabaca %1 ile
%1,5 arasında değiştiğini bildirmiştir (Yıldırım ve
Korkut
2004).
Bu
kaynaklar
göz
önünde
bulundurulduğunda, Kahramanmaraş İl’inde faaliyette
olan ağ kafes işletmelerinde yem değerlendirme oranı
(1,24) değeriyle 1.000 kg alabalık üretiminde yaklaşık
olarak 18,40 kg fosfor bulunduğu tespit edilmiştir.
Toplam üretim
(1.008 ton/yıl) göz önünde
bulundurulduğunda yıllık üretim için yemlerde bulunan
fosfor miktarı 18.547,2 kg olarak hesaplanmıştır.
Menzelet Baraj Gölü’nün taşıma kapasitesini 5 farklı
istasyondan elde edilen veriler ışığında Dillon ve Rigler
metoduna göre 6.998 ton/yıl fosfor girişini
taşıyabileceğini hesaplamışlardır (Büyükçapar ve Alp
2006). Bu bağlamda yaptığımız çalışmada 18,5 ton/yıl
fosforlu yem kullanımı göller için kirletici etkisi çok
küçük bir değer olduğu görülmektedir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili
yönetmeliğinde “Sahil açığındaki tesislerin mümkün
olduğu kadar uygun derinlikte ve dinamik sularda
kurulması gerekir. Kafes sisteminin kurulacağı yerin
derinliğinin en az 15 m’ den az olmamalı, mümkünse en
az 20-25 m’ de kurulmalıdır. Küçük kafeslerde, kafes
derinliğinin en az 3 katı derinlikte kurulmalıdır.”
cümleleri yer almaktadır (Anonim, 1999). TÜGEM
tarafından Alabalık ve Sazan yetiştiriciliği üzerine
hazırlanan çalışmada, kafeslerin yerleştirildiği su
ortamının tabanı ile kafeslerin ağ torbasının alt kısmı
arasında en az 1 m aralık olması gerektiği bildirilmiş.
Kafesin ağ torbası su ortamında geometrik şeklini tam
olarak koruyamayacağından hacminin yaklaşık %15’i
kaybolacağını vurgulamışlardır. Sığ göllerde her üretim
periyodunda kafeslerin yeri değiştirilmeli ve bakımları
yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bohl 1982,
Kieckhäfer 1983, Ruhdel 1977, yaptıkları çalışmalarda
ağ kafesin göz açıklığı balık boyunun 1/10’u olması
gerektiğini bildirmişlerdir. Ağ göz açıklığının bir başka
ifadeyle pratikte 1 cm alabalık boyu için 1 mm ağ göz
açıklığı esas alınması gerektiğine dikkat çekmişlerdir.
Ağ kafeslere en azından ortalama 40 g ağırlıkta yavru
balıklar stoklanabileceğinden bahsetmişlerdir. Yılın
Mart ayında stoklanan yavrular Haziran ayı ortalarında,
Eylül ayında stoklanan balıklar Aralık ayında hasat
edilmektedir. Temmuz ve Ağustos ayları göl sıcaklığı
değerlerinin pik yaptığı ve en yüksek göl suyu sıcaklık
değerleri tespit edilmiştir. Sıcaklık artışına bağlı olarak
oksijen miktarının azalması, hastalık riskinin artışı gibi
etkenlerden
dolayı
ağ
kafeslerde
alabalık
yetiştiriciliğinin olumsuz yönde etkilendiği Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ve işletmeciler
tarafından bildirilmiştir.
Sonuç
olarak
bu
çalışma
kapsamında
Kahramanmaraş İl’inde faaliyet gösteren ağ kafes
alabalık işletmelerin yapısal ve biyo-teknik özellikleri
ile performanslarına yönelik elde edilen veriler, diğer il
ve bölgelerde bulunan ağ kafes işletmeleri ile
kıyaslandığında üretim hacmi bakımından daha iyi
olduğu ancak eksiklerinin de bulunduğu görülmektedir.
Yapısal veriler açısından diğer bölgelerde faaliyet
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gösteren
işletmelerle
paralellik
göstermektedir.
Kahramanmaraş ağ kafes alabalık işletmeleri, yetişmiş
teknik personel (mühendis, tekniker) çalıştırmalı, ar-ge
çalışmalar yaparak kapasite kullanım oranlarını
arttırmalıdır. İşletmeler üretim ile ilgili verilerini iyi
tutulması ve dokümantasyon iyi yapılması işletmelerin
ileriki dönemlerde büyümesini olumsuz yönde
etkileyeceği unutulmamalıdır.
Denizler ve akarsulara göre göl ve göletlerde su
miktarının değişimi çok sınırlı ve uzun süreçler
gerektirdiğinden dolayı, fiziksel ve kimyasal kirlenmeye
karşı çok hassas bir yapı arz etmektedirler. Bu nedenle;
bu alanlardaki yetiştiricilik uygulamalarının fiziksel,
biyolojik ve kimyasal parametreler (taşıma kapasitesi)
açısından çok dikkatli irdelenmesi ve takip edilmesi
zorunludur. Bu bağlamda göllerin taşıma kapasitelerinin
iyi belirlenmeli, yemlerde fosfor/selüloz, azot/fosfor ve
protein/enerji oranları iyi hesaplanmalı ve bu değerler
korunmalıdır. Yemlerin fiziki özellikleri alabalık için
ideal ölçütlerde olmalıdır. Yemleme sıklığı, balığın
ağırlığı ve su sıcaklığına bağlı olarak ayarlanmalıdır.
Her iki parametre yemlerin sindirim sisteminden
geçişinde büyük bir öneme sahiptir (Tekinay ve ark.,
2006). Yemleme sistematik olarak yapılmalı, su fiziksel
ve kimyasal değerleri rutin olarak ölçülmeli ve kayıt
işlemleri düzgün yapılmalıdır.
İşletmelerin üretim aşamasında ve daha sonraki
aşamalarda karşılaştıkları çeşitli sorunları ancak su
ürünleri kooperatiflerinin kurulması ile çözümlenebilir.
Kahramanmaraş İli’nde bulunan ağ kafes alabalık
işletmeleri örgütlenme (kooperatif/dernek) olmadığında
dolayı birliktelik olmamakta ve sorunlara bireysel
çözümler aramaktadırlar. Üretimden pazarlamaya kadar
her safhada su ürünleri kooperatifleri, ürünlerin
işlenerek değerlendirilmesinde, ucuz ve kaliteli yem ve
sertifikalı yavru balık temin edilmesini sağlandığı gibi
işletmeler açısından maliyet unsurlarının azaltılmasında
katkılarının olacağı düşünülmektedir. Ayrıca su ürünleri
alanındaki uzmanlarla verilecek olan eğitim ve
seminerler ile alabalık üreticileri bilgilendirmelidir. Bu
nedenle Kahramanmaraş Su Ürünleri Üreticileri
Kooperatifi kurulmasının işletmeler açısından öneminin
büyük olduğu unutulmamalıdır.
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