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Öz
Bu araştırma, Elazığ İli'nde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmecilerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla yürütülmüştür. Verilerin temini için anket soruları, 111 işletmeciye birebir uygulanmıştır. Elde edilen
bulgulara göre işletmecilerin yaş dağılımları 18-65 yaş arasında değişmektedir. %37,8'lik oranla 26-35 yaş aralığı ve
yine %37,8'lik oranla 36-45 yaş aralığı en yüksek grubu oluşturmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan
işletmecilerinin %95,5'i erkektir. İşletmecilerin %89,2'sinin evli olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumları incelendiğinde
en yüksek oranın %36 ile üniversite/yüksekokul mezunlarından oluştuğu görülmüştür. İşletmecilerin %55'inin
kendisine ait evde oturduğu ve %98,2'sinin sosyal güvencesinin olduğu belirlenmiştir. %87,4 işletmecinin kooperatif
veya birlik üyesi olduğu tespit edilmiştir.%42,3 işletmecinin yetiştiricilikle ilgili bilgilerini arttırmak için kitap
okuduğu, çalışanlarına ait kişisel istemlerinin %53,2 ile güvenilirlik olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elazığ, gökkuşağı alabalığı, işletmeciler, sosyo-demografik özellikler.

Abstract
Socio-Demographic Characteristics of Operators Who Farming Rainbow Trout in Elazığ Province
This research was conducted to determine the socio-demographic characterics of operators who engaged in aquaculture
in Elazığ. For suppling data, survey questions was applied to the 111operators face to face. According to the findings, age
distribution of the operators, ranged from 18 to 65. With % 37,8 ratio, 26-35 age range and again % 37,8 ratio 36-45 age
range constitute the largest group. % 95,5 of operators who engaged in aquaculture are male and %89,2 of them were
married. Regarding the educational status, with % 36 highest rate, university/college graduates were composed. %55 of
operators stay at their own home and %98,2 of them have social security. % 87,4 of operators are members of
cooperatives or associations has been identified. % 42,3 of operators read the book for improve own information about
farming and personal claims of employees is reliability was found with % 53,2 rate.
Keywords: Elazig, rainbow trout, operators, socio-demographic features.

Giriş
Coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak
noktasında bulunan Elazığ İli, Doğu Anadolu
Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölü© Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon

münde yer almaktadır. Yüzölçümü 8.455 km2 si
2
kara, 826 km si baraj ve doğal göl alanları
2
olmak üzere toplam 9.281 km dir. Elazığ İli
Keban Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü ve bu
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baraj göllerini besleyen birçok akarsu ile Hazar
Gölü'nden oluşan büyük su potansiyeline sahip
bir yarımada görünümündedir. Bu suların
kapladıkları yüzey alanı Tablo 1. de gösterilmektedir.
Su ürünleri üretiminde tesis sayısı ve
kapasitesindeki hızlı artışla dikkati çeken
Elazığ İli'nde, üretimin sürdürülebilir ve sürekli olması ile üretim performanslarında
işletmecilerin nitelikleri en önemli etkenlerdendir. TÜİK verilerine göre 2009 da 5.500
ton/yıl olarak gerçekleşen üretim 2010 yılında
8.010 ton/yıl olarak açıklanmıştır (TUİK,
2012). Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Eylül
2011 yılı itibarîyle faal olan 111 işletmede
üretim kapasitesi 22.385 ton/yıl olarak
belirtilmiştir. Elazığ İli'ndeki iç su potansiyeli
ve işletmelerin dağılımı Şekil 1.de gösterilmiştir.
Sürdürülebilir su ürünlerinin tanımlanması ve anlaşılması için kavramsal bir
çerçevede pek çok yaklaşım sunulmaktadır.
Son zamanlarda en yaygın olanı, sürdürülebilirliği; çevresel, ekonomik, sosyolojik olmak üzere 3 çerçevede toplayan görüştür (Atar
ve Alçiçek, 2009).

Tablo 1. Elazığ İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Su Kaynaklarının Toplam ve
Kullanılabilir Yüzey Alanları (Sağlam vd., 2008).
Göller
Hazar (Gölcük) Gölü
Keban Baraj Gölü
Karakaya Baraj Gölü
Cip Baraj Gölü
Kalecik Baraj Gölü
Kralkızı Baraj Gölü
Toplam

Toplam
Yüzey Alanı (ha)
8 200
66 470
29 800
110
116
920
105.616

Şekil 1. Elazığ İli iç su potansiyeli ve işletmelerin konumu.

Kullanılabilir
Yüzey Alanı (ha)
8 100
30 120
10 128
110
116
920
49.414
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Kültür balıkçılığının öneminin ve işletme
sayısının son yıllardaki hızlı artışı, bu alanda
sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmaların
yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur
(Sarıtaş, 2010). Ne zaman ve nerede olursa
olsun, ekonominin arkasında insan gerçeği,
yaşam tarzları ve zihniyeti bulunmaktadır.
Sosyal ve ekonomik unsurların bir bütün
olduğunu ve birlikte ele alınması gerektiğini
belirtilmiştir.
Shang (1994), yetiştiriciliği multidisipliner bir bilim dalı olarak kabul etmiştir. Bu
nedenle başarıya ulaşmak için yalnızca uygun
biyo-teknik ve çevresel koşullar yeterli olmayıp sosyo-ekonomik olabilirliliğin de önem
taşıdığını belirtmiştir (Dağtekin, 2008).
Türkiye'de yapılan birçok araştırmada
gökkuşağı işletmelerinde çalışanların demografik yapılarına ilişkin bazı veriler çeşitli
şekilde (Elbek, 1981; Soylu, 1989; Çetin ve
Bilgüven, 1991; Zengin ve Tabak, 1997;
Üstündağ vd., 2000; Balcı vd., 2001; Adıgüzel
ve Akay, 2005; Emre vd., 2007; Dağtekin,
2008; Aydın ve Sayılı, 2009; Emre vd., 2011)
yayınlanmıştır. Ayrıca Ülkemizde deniz ve
göllerde avcılık yapan balıkçıların sosyoekonomik durumlarını belirlemek amacıyla da
çok sayıda araştırma (Soylu ve Uzmanoğlu,
2003; Soylu vd., 2004; Şahinler vd., 2005;
Uzmanoğlu ve Soylu, 2006; Avan ve Soylu,
2007; Ergüden vd,. 2007;Çeliker vd., 2006;
Çeliker vd., 2008; Doğan, 2009) yapılmıştır.
Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmecilerin sosyo-ekonomik yapıları ve demografik
özelliklerini içeren çalışma bulunmamaktadır.
Bu araştırmada Elazığ İlin'de gökkuşağı
alabalığı yetiştiriciliği yapan işletmecilerin
demografik, sosyal ve kültürel yapılarının
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma alanı; Keban ve Karakaya

5

Baraj Göllerinin Elazığ sınırları içerisinde yer
alan kısımları ile Elazığ İlçelerinden oluşmaktadır. Çalışma 15 Nisan 2011-01 Ağustos
2011 tarihleri arasında yürütülmüştür.
TÜGEM ve İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre tespit edilen 111 adet (2011 yılı
Tarım İl Müdürlüğü) projeli işletme araştırma
materyalini oluşturmuştur.
İşletmelerdeki yetiştiricilerin sosyodemografik özelliklerine ait veriler anket
formları yardımıyla, tam sayım yöntemi
uygulanarak toplanmıştır. Anket formları daha
önceden yurt içi ve yurt dışındaki araştırmalarda kullanılmış anketler dikkate alınarak
ve işletmecilerin sosyo-kültürel ve sosyoekonomik yapılarını ortaya çıkaracak şekilde
hazırlanmış ve yetiştiricilik sahibi/sahipleri
veya işletenleri ile yapılan birebir görüşmeler
sonucunda doldurulmuştur. Verilerin bilgisayarlara girişi ve değerlendirilmesinde SPSS
V17 programı, MS Excel programı kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler 20102011 üretim dönemini kapsamaktadır.
Bulgular
Bu çalışmada toplam 111 işletmeye
gidilerek işletme sahibi/sahipleri veya işletenleri görüşülmüştür. Elde edilen bulgulara göre
Elazığ İlinde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği
yapan işletmecilerin yaş dağılımlarının 18-65
yaş arasında değiştiği, en yüksek oranın %37,8
ile 26-35 yaş aralığı ve yine %37,8 ile 36-45 yaş
aralığında olduğu belirlenmiştir. En düşük oran
ise %3,6 ile 18-25 yaş aralığında bulunmuştur.
İşletme sahiplerinin %4,5'nin kadın,
%95,5'inin erkek olduğu tespit edilmiştir.
İşletmecilerin %89,2'sinin evli, %10,
8'inin bekâr olduğu saptanmıştır.
İşletmecilerden 86,5'inin çocuk sahibi
olduğu belirlenmiştir. İşletmecilerinden 2 ve 3
çocuk sahibi olanların %23,4'le aynı oranda
olduğu,1 çocuk sahibi olanların oranının %22,5
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olduğu belirlenmiştir. 6 çocuk sahibi olan
işletmecilerin oranı ise %1,8 olmuştur. İşletmecilerden %13,5'ini hiç çocuğu olmayanlar oluşturmuştur.
Anket yapılan işletme sahiplerine bir
ailede olması gereken çocuk sayısı hakkındaki
görüşleri soruldu; bu soruya cevap vermeyenlerin oranı %0,9 olup ekonomik nedenlerden dolayı 1 çocuk idealdir diyenlerin oranı
yine %0,9 olmuştur.
2 çocuk idealdir diyenlerin toplam %
içerisindeki payı 16,2 olup, gerekçe olarak
ancak bu kadarına bakabilirim diyenler %11,1,
bu şartlarda 1 çocuk az 2 çocuk fazla diyenler
%11,1, daha iyi imkânlarda yetiştirebilmek için
diyenler %16,7, ülkemizin genç nüfusa sahip
olması için diyenler ise %33,3 şeklinde dağılım
göstermiştir.
Bir ailede olması gereken çocuk ayısı
3'tür diyenlerin oranı %54,9 olarak belirlenmiştir. Bu oran içerisinde; ancak bu kadarına
bakabilirim diyenler %3,3, nüfus artışı olsun
diye görüş belirtenlerin oranı %1,6, nüfus
artsın AB'nin durumuna düşmeyelim diyenlerin oranı %6,6, daha iyi imkânlarla yetiştirebilmek için %16,4, ülkemizin genç nüfusa
sahip olması için diyenler %8,2, ideal olanı

budur %11,5, en fazla 3 çocuğa bakabilirim
diyenler %13,1, yaşlılığımızda bize baksınlar
%4,9, ekonomik nedenlerden dolayı diyenler
%34, 4 şeklinde dağılım göstermiştir.
4 veya daha fazla çocuk idealdir
görüşünde olanların toplam oran içerisindeki
payı %23,4 olup; bu oran içerisinde çocuk
sayısı 4 veya daha fazla olmalıdır cevabını
vererek nedeni hakkında görüş bildirmeyenlerin oranı %19,2'dir. Nüfus artışı olsun
diyenler %15,4, kalabalık aile iyidir diyenler
%19,2, inancımın gereği çocuk rızkıyla gelir
diyenlerin oranı %3,8, ideal olanı budur
diyenler %15,4, ekonomik nedenlerden dolayı
diyenlerin oranı ise %7,7 olarak dağılım
göstermiştir. Bu cevapların dışında diğer olarak
verilen cevabın toplam % içerisindeki payı 3,4
olarak belirlenmiş ve bu oranın %75'lik bir
kısmı çocuk rızkıyla gelir (inancımın gereği),
%25'lik bir kısmı ise ekonomik nedenlerden
dolayı cevaplarından oluşmuştur (Tablo 2).
Okul çağında olup da okula devam
etmeyen çocuğu olan işletmecilerin oranı %2
olurken, okula devam edenlerin oranı %85
olarak belirlenmiştir. İşletmecilerden %13'ü bu
soruyu cevaplamamıştır.

Tablo 2. Elazığ İlinde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmecilerin Demografik, Sosyal
ve Kültürel Yapıları

Yaş Grupları

Cinsiyet Durumu
Medeni Hali

Parametreler

Frekans

Yüzde(%)

18-25

4

3,6

26-35

42

37,8

36-45

42

37,8

45-55

18

16,2

56-65

5

4,5

Kadın

5

4,5

Erkek

106

95,5

Bekar

12

10,8

Evli

99

89,2

0

15

13,5
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Çocuk Sayısı

Bir Ailede Olması Gereken Çocuk
Sayısı Hakkındaki Düşünceleri

Okul

çağında

olup

okula

devam

etmeyen olup olmadığı

İşletmecilerin Eğitim Durumu

İşletmecilerin Aylık Ortalama Gelirleri

Hanede Kimlerle Yaşadıkları

1

25

22,5

2

26

23,4

3

26

23,4

4

13

11,7

5

4

3,6

6

2

1,8

1

1

0,9

2

18

16,2

3

61

54,9

4 veya daha fazla

26

23,4

Diğer

4

3,6

Cevap yok

1

0,9

Evet

2

2

Hayır

94

85

Cevap yok

15

13

Okur yazar değil

1

0,9

İlköğretim

35

31,5

Lise

35

31,5

Üniversite

40

36

500-1000

28

25,2

1000-2000

45

40,5

2000-3000

13

11,8

3000-4000

6

5,4

4000-5000

5

4,5

5000<

14

12,6

Anne, Baba, Çocuklar

93

83,7

Baba, Çocuklar

4

3,6

6

5,2

Diğer

8

7,2

1-5 yıl

81

72,9

6-10 yıl

8

7,2

11-15 yıl

18

16,2

16-20 yıl

4

3,6

İşçi

14

12,6

Anne, Baba, Çocuklar,
Büyükanne,Büyükbaba

Yetiştiricilik Deneyimi

7
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Yetiştiricilik Dışındaki Mesleği

Sosyal Güvencesi

Çiftçi

2

1,8

Esnaf

26

23,4

Balıkçı/Yetiştirici

26

23,4

Su Ürünleri Mühendisi

19

17,1

Ev Hanımı

4

3,6

Teknisyen/Tekniker

5

4,5

Memur

6

5,4

Emekli

8

7,2

Öğrenci

1

0,9

SGK

104

93,7

Özel Sigorta

2

1,8

Yeşil Kart

3

2,7

Yok

2

1,8

Kimsenin etkisinde

33

29,7

28

25,2

25

22,5

16

14,4

9

8,1

Ev sahibi

61

55

Kira

41

37

8

7

Cevap yok

1

0,9

Apartman

46

41,4

Müstakil tek katlı

38

34,2

Müstakil çok katlı

21

19

Diğer

6

5

Otomobil

16

14,4

kalmadan kendi
Yetiştiriciliği Seçmelerinde Etkili Olan
Faktörler

kararıyla
Diğer üreticilerin
yönlendirmesiyle
Bölgedeki diğer
örneklerden etkilenerek
Üniv. ve kamu kur.
Önderlik ve teşvikleri
Kamu kuruluşlarının
verdiği teşvikler

İşletmecilerin Konut Mülkiyeti

Oturulan Konutun Tipi

Lojman, babasına ait
evde kira ödemeden, vs.
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örneklerden etkilenerek
Üniv. ve kamu kur.

16

14,4

9

8,1

Ev sahibi

61

55

Kira

41

37

8

7

Cevap yok

1

0,9

Apartman

46

41,4

Müstakil tek katlı

38

34,2

Müstakil çok katlı

21

19

Diğer

6

5

Otomobil

16

14,4

Jip

1

0,9

Önderlik ve teşvikleri
Kamu kuruluşlarının
verdiği teşvikler

İşletmecilerin Konut Mülkiyeti

Oturulan Konutun Tipi

Lojman, babasına ait
evde kira ödemeden, vs.
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Araç Mülkiyeti

Minübüs

8

7,2

Pick-up

10

9

Transit

1

0,9

Panelvan

4

3,6

Yok

71

64

Evet

97

87,4

Hayır

14

12,6

Kullanan

82

73,9

Kullanmayan

28

25,2

Cevap yok
Üye olmalı

1
80

0,9
72,1

Üye olmamalı

29

26,1

Cevap yok

2

1,8

Devam etmek isteyenler

106

95,5

Devam etmek

5

4,5

Herhangi bir sivil toplum kuruluşu,
örgüt

veya

kooperatife

üye

olup

olmadıkları

İşletmecilerin Bilgisayar ve İnternet
Kullanımı
İşletmecilerin Türkiye’nin AB’ne Üye
Olma Konusundaki Düşünceleri
İşletmecilerin

Yetiştiriciliğe

Devam

Etme Konusundaki Düşünceleri

Araştırma bulgularına göre; Elazığ İlinde
su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sahipleri veya yöneticilerinin %36'sı Yüksekokul /
Üniversite mezunudur. Okuryazar olmayan-

ların sayısı 1 işletmeci ile sınırlı kalırken, işletmecilerin %31,5'i İlköğretim düzeyinde,
%31,5'i ise lise ve dengi okul düzeyinde eğitim
almış işletmecilerden oluşmaktadır.
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İşletmecilerin aylık ortalama gelirlerinin
500-5000 Tl arasında değiştiği tespit edilmiştir.
%45,5 kısmın aylık gelirlerinin 1000-2000 Tl
arasında olduğu, 4000-5000 Tl geliri olan
işletmecilerin oranının %4,5 ve aylık ortalama
geliri 5000 Tl. den yüksek olanların oranı
%12,6 olarak bulunmuştur.
Yapılan değerlendirmede; işletmecilerden %83,7'sinin hane halkının anne, baba
ve çocuklardan oluştuğu, baba ve çocuklar
birlikte yaşıyoruz cevabını veren işletmecilerin
oranın %3,6 olduğu, anne, baba, çocuklar,
büyükanne ve büyükbabanın birlikte yaşadığı
hane oranın ise %5,4 olduğu belirlenmiştir.
Elazığ İlinde anket uygulanan işletmecilerin %21,6'sının 1 yıldan beridir su ürünleri
yetiştiriciliği yapmaya başladıkları, 2 yıldan
beridir yetiştiricilik yapanların oranının %18,9
olduğu saptanmıştır. Yetiştiricilik yapanlardan
%16,2 sinin 5 yıl, %11,7'sinin ise 4 yıldan
beridir su ürünleri yetiştiriciliği yaptığı, 15
yıldan beridir yetiştiricilik yapanların oranın
%15,3 olduğu saptanmıştır.
İşletmecilerin %23,4'ünün asıl mesleğinin balıkçı/yetiştirici olduğu, diğerlerinin ise
su ürünleri yetiştiriciliğini eş zamanlı ikinci bir
iş olarak yaptıkları belirlenmiştir. Bunlardan
%24,4'ü esnaf, %17,1'i su ürünleri mühendisi,%14'ü ise işçi'dir.
Elazığ İlindeki su ürünleri işletmecilerinin %98,2'sinin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğu, %1,8'inin ise hiçbir sosyal
güvencesinin olmadığı belirlenmiştir. Sosyal
güvencesi olan işletmecilerin bağlı oldukları
sosyal güvenlik kuruluşları Emekli Sandığı,
Bağ-Kur ve SSK olarak saptanmıştır. Bağ-Kur
ve SSK'ya bağlı işletmecilerin içinde tarım
kesimine özel uygulamalardan faydalanan
işletmeciler olmakla birlikte sayıları birkaç
kişiyle sınırlıdır. Yetiştiricilerin %2,7'si Yeşil
Kartlı, %1,8'i ise Özel sigortadan faydalanmaktadır.
Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmecilerin tesis kurmalarında etkili olan faktörlerin
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dağılımı; %29,7 oranında kimsenin etkisinde
kalmadan kendi kararlarıyla, %25,2 oranında
diğer üreticilerin yönlendirmesiyle, %22,5
oranında bölgedeki diğer örneklerden etkilenerek, %14,4 oranında üniversite ve kamu
kuruluşlarının önderlik ve teşvikleri, %8,'i ise
kamu kuruluşlarının verdiği teşvikler nedeniyle şeklinde olmuştur (Tablo 2).
İşletmecilerin %55'inin kendi evinde,
%36,9'unun kirada, %7,2'sinin ise lojman veya
babasına ait evde kira vermeden oturduğu
belirlenmiştir. Konut tipi, %41,4 apartman
dairesi, %34,2 müstakil tek katlı ev, %18,9
müstakil çok katlı ev şeklinde dağılım
göstermiştir.
Araç mülkiyetlerine bakıldığında;
%14,4'ünün otomobil, %7,8'inin minübüs,
%9'unun pick-up sahibi olduğu belirlenmiştir.
Anket yapılan işletmecilerin %87,4'ünün
bir kooperatif veya birliğe üye oldukları,
%12,6'sının ise herhangi bir örgütlenmeye
dahil olmadıkları tespit edilmiştir. %84,7'sinin
üreticilerin örgütlenmesinin önemli olduğunu
düşündüğü ve bunu “birlikten kuvvet doğar”
(%49), “sorunlar daha kolay çözülür” (%30),
“ortak hareket etmek karar almada kolaylık
sağlıyor”(%5), “bu şekilde sektörün gelişmesine daha fazla katkı sağlanabilir” (%7)
şeklinde açıkladıkları görülmüştür. İşletmecilerden %14,4'ü örgütlenmeye inanmayanlardan oluşmuştur ve neden inanmadıkları ile
ilgili herhangi bir yorumda bulunmamıştır.
İşletmecilerin %73,9'u teknolojik yenilikleri takip etmede ve yeni pazarlar bulmada
kolaylıklar sağladığı görüşünden hareketle
bilgisayar ve internet kullandıklarını ifade
ederken, %25,2'si bilgisayar ve internet kullanmadığını belirtmiştir.
Elazığ İlinde su ürünleri yetiştiriciliği
yapan işletmecilere Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olup olmaması gerektiği konusundaki
görüşleri sorulmuş ve bu soruya işletmecilerin
%72,1'i evet , %26,1'i hayır şeklinde cevap vermiştir.
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%1,8 kişi bu soruya cevap vermemiştir.
Bu soruya evet diyerek cevap verenler, neden
istedikleri konusunu açıklarken; %18,8 daha
iyi ve kaliteli yaşam şartlarına ulaşmak, %13,8
daha gelişmiş demokrasi, hukuki ve mali
açıdan gelişmişlik düzeyinin artması, %13,8
gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmek,
%11,3'ü de daha iyi ekonomik şartlara sahip
olmak için şeklinde cevap vermişlerdir.
Türkiye AB'ne üye olmasına hayır diyenlerin
dağılımına bakıldığında, %24,1'i Türkiye'nin
AB'ye ihtiyacı yok, %17,2'si AB'ne girmenin
faydalı olacağını düşünmediklerini, %17,2'si
AB hıristiyanlardan oluştuğunu bu nedenle bizi
kendi aralarına almazlar, %13,8'i biz kendimize yeteriz, %10,3'ü sebebi olmadığını ama
istemediklerini belirtmişlerdir.
Balık yetiştiriciliğine devam etmek ister
misiniz sorusuna işletmecilerin %95,5 i evet,
%4,5 hayır yanıtını vermiştir. Devam etmek
isteyenlerin %42,3'ü su ürünleri yetiştiriciliğinin gelecek vaadeden karlı bir yatırım
olduğunu, %26,1 geçimlerini bu işten
sağladıklarını, %16,2'si bu işe yatırım yaptığı,
para harcadığı için devam etmek istediğini,
%5,4'ü bu işi sevdiğini, %4,5'i de çocuklarının
geleceğini garanti altına almak için yetiştiriciliğe devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. %5,4'ü ise devam etmek istediklerini
belirten ama herhangi bir yorum yapmayanlardan oluşmaktadır (Tablo 2).
Balık yetiştiriciliğine devam etmek istemediğini belirten %4,5'luk kısım ise balık
yetiştiriciliğinin göründüğü gibi olmayıp çok
masraflı bir iş olduğunu belirtmişlerdir.
Ankete katılan kişilerin %71,2'si çocuklarının balık yetiştiriciliği yapmalarını istediklerini belirtirken, çocuklarının balık avcılığı
değil ama yetiştiricilik yapmalarını isteyebileceklerini ve üniversite eğitimi aldıktan sonra
yetiştiricilik yapmaları gerektiği şeklinde
yorum yapmışlardır. %27,9'luk bir kesim ise su
ürünleri yetiştiriciliğinin zor bir iş olduğunu

çocuklarının bu işle uğraşmasını istemediklerini belirtmişlerdir.
İşletmecilere yetiştiricilikle ilgili bilgilerini arttırmak, için hangi yöntemleri uyguladıkları soruldu. Ankete katılanların %42'si su
ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kitapları
okurum, %20,7'si İl Tarım Müdürlüğü elemanlarından bilgi alırım, %14,4'ü işletmemde
çalışan su ürünleri mühendisinden bilgi alırım,
%18'i diğer tesis sahipleriyle yetiştiricilik
hakkında bilgi alışverişinde bulunurum şeklinde cevaplar vermiştir. %1,8'lik bir oran konuyla ilgili yayınları ve haberleri takip ettiklerini
belirtirken %0,9 bu soruya cevap vermemiştir.
Yetiştiricilikle ilgili bir hizmet içi eğitim
kursuna katılıp katılmadıkları sorulan işletmecileriden %27'si hizmet içi eğitim kursuna
katıldıklarını belirtirken %73'ü katılmadıklarını belirtmişlerdir. İşletmecilerin %60,4'ü
yetiştiricilikle ilgili eğitim almak istediğini
belirtirken %39,6'sı eğitim almak istemediğini,
deneme yanılma yöntemiyle çeşitli aşamalardan geçip bu işi öğrendiğini ifade etmiştir.
İşletmeciler, çalışanlarının deneyim,
güvenilirlik, çalışkanlık gibi özellikleri olmasını istemekle birlikte bu özelliklerin öncelik
sıralaması %53,2 oranında güvenilirlik, %42,3
deneyim, %3,6 çalışkanlık şeklinde olmuştur.
Kazançlarını işletmelerine mi yoksa
başka alanlara yatırım yaparak mı kullandıkları
sorusuna işletmecilerin %95,5'i işletmeye
harcarım diye cevap verirken %4,5 kişi
kazanamıyorum ki yatırım yapayım şeklinde
cevap vermiştir.
Kazançlarını arttırmaya yönelik düşünceleri hakkında; işletmecilerin %52,3'ü pazrın
genişlemesi ile kazançlarının artacağını,
%25,2'si girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile,
%18'lik kısım üretimi arattırmaları halinde
daha çok kazanabileceklerini belirtirken %2,7
işletmeci personel giderlerinin yüksek
oluşundan ve bu giderlerin düşürülmesi halinde
kazancımız daha fazla belirtmişlerdir. %1,8’lik
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bir kısım ise kazançlarını arttırmaya yönelik ne
yapmaları gerektiği konusunda herhangibir
fikri olmayanlardır (Tablo 2).
Son yıllarda yaşantınızda bir değişiklik
oldu mu sorusuna işletmecilerin %54'ü evet,
%45'i ise hayır demiştir. Evet diyenler içerisinde en yüksek oranı %10,8 ile müdür oldum
diyenler ve %9,9 ile tesis kurmak için borçlandım diyenler oluşturmuştur. Ev/araba aldım
diyenlerin oranı %8,1 olurken durumu genel
olarak değerlendirip maddi ve manevi açıdan
olumlu gelişmeler oldu diyenlerin oranı %8,1
olmuştur.
Ailenizle ilişkileriniz nasıl sorusuna
işletmecilerin %86,5'i çok iyi derken, %12,6'sı
iyi demiştir. Akrabalarıyla ilişkileri konusunda
%77,5'i çok iyi, %9'u kötü demiştir. İdari
çalışanlarla ilişkileri konusunda %86,5'i çok iyi
ve %12,6'sı iyi demiştir. İşçiler ile ilişkileri
konusunda ise %77,5'i çok iyi, %21,6'sı iyi şeklinde cevap vermiştir.
Yapılan çalışmada işletmecilerin maddi
sıkıntıları olduğunda ilk başvurdukları yerin
%45 oranında banka, %36 oranında iş
arkadaşları ve %9 oranında aile ve akrabaları
olduğu görülmüştür.
İşletmecilerin %79,3'ü işletmeleriyle
ilgili bütün konularda veri kaydı yaptıklarını
belirtirken %20,7'lik kısım herhangi bir veri
kaydı yapmadığını belirtmiştir. Veri kaydetmeyenlerin %2,7'si gerek duymadığını belirtirken
%18'lik kısım neden kaydetmediğiyle ilgili
yorum yapmamıştır. Herhangi bir kişi veya
kurum için veri toplayıp toplamadıkları
konusuna işletmecilerin %14,4'ü Tarım İl
Müdürlüğü istediği için veri topladıklarını,
%4,5'i ise Maliye'ye vermek için veri topladıklarını belirtmişlerdir.
Yetiştiricilikle ilgili herhangi bir konuda
işletmenize ait veri toplamanız istenirse
yaklaşımınız nasıl olur sorusuna işletmecilerin;
%54,1'i olumlu yaklaşırım, %25,2'i talep eden
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kurum veya kişinin neden istediğini sorgular
sonra karar veririm, %15,3'ü ben uğraşamam,
%4,5 sadece araştırma kuruluşları için veri
toplarım, %0,9 diğer (imkanlar ölçüsünde
yardımcı olurum) şeklinde cevap vermiştir
(Tablo 2).
Ülkemizde sürekli büyüyen bir sektör
olması, Elazığ İlinin su kaynakları açısından
oldukça zengin bir potansiyele sahip bulunması, özellikle baraj göllerinin varlığı kafes
balıkçılığının yaygınlaştırılması bakımından
bu bölgeleri daha avantajlı konuma getirmiştir
ve bu durum işletmecilerin sektöre bakışını
olumlu yönde etkilemiştir. İşletmecilerin
%80,2'si su ürünlerinin geleceğini parlak
gördüklerini ve Türkiye'nin AB ülkeleri
içerisinde ilk sırada yer alabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. İşletmecilerin balık
yetiştiriciliğini başkalarına tavsiye etme ve
balık yetiştiriciliğine devam etmeyi isteme
oranlarının yüksek olması, su ürünleri yetiştiriciliği yaparak kazandıklarını yine bu sektöre
aktarmaları, işletmelerini büyütmek istemeleri
gibi diğer göstergeler de sektöre bakış
açılarıyla ilgili ipucu vermektedir.
İşletmecilerin %9'u hızlı üretim artışının
olası sorunları da beraberinde getireceğini,
bölgedeki hızlı gelişmenin kirliliğe neden
olabileceğini ifade ederek su ürünleri yetiştiriciliği yapanlarda çevre bilincinin gelişmiş
olması gerektiğini belirtmişlerdir. %5,4 sektörün geleceğini iyi görmediklerini belirtirken
şu anda su ürünleri sektörünün en parlak
döneminde olduğunu ve bundan sonraki
dönemde çok fazla bir gelişme olacağından
bahsetmenin doğru olmadığını belirtirken,
balıkçılık sektörünün tek elden yönetilmesi ve
Balıkçılık Bakanlığının kurulmasının sektöre
yapacağı olumlu katkılardan bahsedenlerin
oranı %3,6 olmuştur. %1,8'lik bir oran ise su
ürünleri için verilen destek ve teşviklerin
devam etmesi durumunda sektörün bundan
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olumlu etkileneceğini ve üretimin ve istihdamın artacağı düşüncesinde olduklarını belirten işletmeler oluşmaktadır.
Tartışma
Bu araştırmada Elazığ ilinde gökkuşağı
alabalığı yetiştiriciliği yapan işletmecilerin
demografik, sosyal ve kültürel yapılarının
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada
tabloda belirtilen unsurlar dışında başka bazı
bulgular da değerlendirilmiştir. Elazığ'da su
ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmecilerin
sosyo-ekonomik yapıları ve demografik
özelliklerini içeren çalışma bulunmadığından
yıllara göre kıyas yapmak mümkün olmamıştır.
Bu nedenle çalışmanın sonuçları Türkiye'de bu
konuda yapılmış benzer çalışmaların sonuçları
ile karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır.
Ülkemizde sürekli büyüyen bir sektör
olması, Elazığ İlinin su kaynakları açısından
oldukça zengin bir potansiyele sahip bulunması, özellikle baraj göllerinin varlığı kafes
balıkçılığının yaygınlaştırılması bakımından
bu bölgeleri daha avantajlı konuma getirmiştir
ve bu durum işletmecilerin sektöre bakışını
olumlu yönde etkilemiştir.
Elazığ ilinde son on yıl içerisinde su
ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve sayısında
büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmede en
büyük etken, işletmecilerin eğitim durumları
ve bu işi asıl mesleği (balıkçı/yetiştirici) olarak
yapan kişilerin oranının yüksek olmasıdır.
Çünkü eğitim, nitelikli insan gücü oluşturmada
en önemli unsurdur ve işletmecilikte başarılı
olabilmenin en önemli koşuludur.
Ege Bölgesi'nde alabalık işletmelerinde
işletmecilerin genellikle alt düzeyde okuryazar oldukları tespit edilmiştir (Elbek, 1981).
Güney Marmara Bölgesinde ise işletme
sahiplerinin %85'i ilkokul-ortaokul, %52i lise
%10'u üniversite mezunudur (Çetin ve Bilgü-

ven, 1991). Tokat'ta yapılan bir araştırmada
(Adıgüzel ve Akay, 2005) işletme yöneticilerinin eğitim seviyelerinin düşük olduğu,
%36,84'ünün ilkokul, %31,58'inin ortaokul,
%5,26'sının lise ve %26,32'sinin yüksekokul
düzeyinde tahsilli olduğu ve işletmecilerden
sadece birinin Su Ürünleri Mühendisi olduğu
belirtilmiştir. Akdeniz Bölgesi'nde işletmecilerin %38,4'ünün ortaokul-lise ve % 19,7'sinin üniversite mezunu oldukları saptanmıştır
(Emre ve Kürüm, 2007). Trabzon'da su ürünleri
üreticilerinin %61'inin ilkokul, %22'sinin
ortaokul ve %17'sinin lise mezunu olduklarını
belirtmiştir (Dağtekin, 2008). Samsun'da
yapılan bir araştırmada tüm işletmelerdeki
kişiler çoğunlukla ilkokul ve lise mezunu
durumundadırlar. Karadaki işletmelerde ise az
da olsa üniversite mezunu olan işletme sahibi
ve daimi işçilerin olduğu belirtilmiştir (Aydın
ve Sayılı, 2009). Marmara Bölgesi gökkuşağı
alabalığı işletmelerinde çalışanların eğitim
düzeyleri okuma yazma bilmeyenlerle üniversite mezunları arasında değiştiği görülmüştür.
Çalışanların %50'si ilkokul, % 16,3'ü ortaokul,
%20,2'si lise ve %9,5'i üniversite mezunudur
(Doğan ve Yıldız, 2008). Tarafımızdan yapılan
çalışmada ise Elazığ ilindeki yetiştiricilik
işletmecilerinin eğitim durumlarının daha iyi
olduğu, %36'sının üniversite, %31,5'inin lise,
%31,5'inin ilköğretim mezunu olduğu ve
sadece 1 işletmecinin okuryazar olmadığı tespit
edilmiştir. İşletmecilerin eğitimli olmalarının,
sektörde motivasyonu arttırıcı bir güç olarak
girişimciliği arttırdığı ve özgüveni artan
işletmecilerin, kalite ve standardı yakalamada,
bu sektörü avantajlı duruma getirdiği görülmektedir.
Ege Bölgesi'ndeki işletmecilerin ortalama yaşları 50 civarındadır (Elbek, 1981). Adıgüzel ve Akay (2005), tarafından yapılan çalışmada, en büyük yaştaki işletme yöneticisi
57,en küçük yaştaki işletme yöneticisi 28
yaşında olup, ortalama işletme yöneticisi yaşı
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45,3 olarak belirtilmiştir. Emre ve Kürüm
(2007) yaptıkları çalışmada, Akdeniz Bölgesi'nde işletme sahiplerinin yaşlarının 19 ile 79
arasında değiştiğini belirtmiştir. Dağtekin
(2008), Trabzon'da su ürünleri üreticilerinin
yaşlarının 29-72 arasında olduğu ve çoğunluğun 50-59 yaş aralığında dağılım gösterdiğini
belirtmiştir. Doğan ve Yıldız (2008), Marmara
Bölgesi gökkuşağı alabalığı işletmelerinde
yaptıkları araştırmada işletme çalışanlarının
yaş gruplarını en yüksek %29,1 ile 30-39 yaş
grubu olarak, %27,7 ile 40-49 yaş grubu, %23
ile 20-29 yaş grubu olarak belirtmiştir. Aydın
ve Sayılı (2009) ise yaptıkları çalışmada ağ
kafes ve karada alabalık yetiştiriciliği yapan
işletme sahiplerinin en yüksek yaşa sahip
olduklarını, ağ kafes işletmelerinde işletme
yöneticisinin 42,95 yıl, karadaki işletmelerde
ise 47,50 yıl olarak tespit etmiştir. Emre vd.
(2011)'nin 33 ilde mevcut 159 adet kafes
işletmesinde alabalık yetiştiriciliğine yönelik
bazı sosyal ve yapısal tespit ve değerlendirmelerle ilgili çalışmalarında ise yaş gruplarına
göre bir tasnif yapılmıştır. Buna göre 15-20 yaş
grubunda 56 kişi, 21-25 yaş grubunda 158 kişi,
26-30 yaş arası 240 kişi 31-35 arası 128 kişi ve
36-40 yaş arası 110 kişi çalıştığı bulunmuştur.
Bu çalışmada, Elazığ İlinde alabalık yetiştiriciliği yapan işletmecilerin yaşlarının 18-65 yaş
arasında değiştiği %75,6'lık bir kısmın 26-45
yaş arasında olduğu, 46-55 yaş aralığında olan
işletme oranının %16,2 olduğu görülmüştür.
İşletmeciler içinde genç nüfusun oranının
yüksek olması işletmelerin ekonomik olarak
üretim potansiyelini yükseltmektedir.
Bu araştırma kapsamında incelenen
işletmelerde kadın işletmeci oranı %4,5 ve
erkek işletmecilerin oranının %95,5 olduğu
görülmüştür. Kadın işletmecilerin tamamı
işletme sahibi olarak bilinmekle birlikte
işletmeler, eşleri veya yakınları tarafından
devam ettirilmektedir. Bunda balık yetiştiriciliğinin daha çok fiziki güç gerektiren bir iş
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olmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Doğan ve Yıldız (2008) tarafından yapılan
çalışmada ise balık işletmelerinde çalışan
personelin %86,5'inin erkek ve %13,5'inin
kadın olduğu görülmüştür.
Soylu (1995)'nun yaptığı çalışmada;
işletmeciler içerisinde sadece alabalık üretimi
yapanların %28,57, üretimin yanında tarımla
uğraşanların %28,57 ve alabalık üretimi yanında tarım dışı işlerle uğraşanları ise %42,86
olarak hesaplamıştır. Balcı vd. (2001)'nin
yaptıkları çalışmada işletmecilerden % 34'nün
sadece yetiştiricilikle uğraştığı, %25'inin
yetiştiricilik ve çiftçilik, %16'sının ise su ürünleri yetiştiriciliği yapmak yanında aynı zamanda esnaf olduğu belirtilmiştir. Adıgüzel ve
Akay (2005)'ın yaptıkları çalışmada işletme
yöneticilerinin alabalık üretimi yanında diğer
işlerle de uğraştıkları ve sadece alabalık üretimi
ile uğraşanların %47,37oranında, alabalık
üretimi ve tarımla ilgili başka bir uğraşısı bulunanların %21,05 ve alabalık üretimi ile tarım
dışı uğraşısı bulunanların %31,58 oranında
olduğu belirtilmiştir. Dağtekin (2008) yaptığı
çalışmada; üreticilerin çok küçük bir kısmının
(%15) yetiştiricilik dışı gelire sahip olmadığı,
diğer üreticilerin hizmet sektörü, tarım, ticaret,
emeklilik maaşı ve balıkçılığın yan sanayisinden gelir elde ettiklerini belirtmiştir. Yaptığımız çalışmada ise Elazığ'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sahiplerinin %83,7'sinin
son 5 yıl içerisinde sektöre giren kişilerden
oluştuğu ve %53,1'inin balık üretimi dışında
ikinci bir mesleğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunların %17,1'i su ürünleri mühendisi
olup kendi işletmelerini kuranlardan oluşurken, %12,6'sı alabalık yetiştiriciliği yanında
ayrıca bir kamu kurumunda işçi olarak
çalışanlar, %23,4'ü ise esnaflardan oluşmaktadır.
Marmara Bölgesi'ndeki gökkuşağı alabalığı işletmelerinde çalışanların çekirdek bir
aile yapısında olduğu ve çocuk sayısının fazla
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Olmadığı görülmüştür. 1 çocuk sahibi olanların
%21,9 oranında, 2 çocuk sahibi olanların
%40,3 oranında, 3 çocuk sahibi olanların ise
%20,2 olduğu belirlenmiştir (Doğan ve Yıldız,
2008). Elazığ ilindeki gökkuşağı alabalığı
işletmelerinde yapılan çalışmada işletmecilerin
sahip olduğu çocuk sayısının çok fazla
olmadığı ve çekirdek aile yapısında olduğu
görülmüştür. 1 çocuğu olan işletmecilerin oranı
%22,5 olarak tespit edilirken 2 ve 3 çocuğu
olan işletmecilerin oranları %23,4 olarak aynı
bulunmuştur. İşletmecilerin çok fazla çocuk
istememe nedenleri ekonomik olarak belirtilirken bir ailede olması gereken çocuk sayısı
3'tür diyenler %54,9 olmuştur.
Bu çalışmada işletmecilerin ev ve araç
sahibi olma durumları incelenmiştir. İşletmecilerin %55'inin kendilerine ait evde oturdukları ve oturulan konut tipinin % 41,4 oranında
apartman dairesi olduğu belirlenmiştir. Araç
mülkiyetleri durumları incelendiği ise işletmecilerin %64'ünün araç sahibi olmadığı
belirlenmiştir. Bu durum Elazığ'da su ürünleri
yetiştiriciliği yapan işletmecilerin %72,9'unun
1-5 yıl süre ile yetiştiricilik yaptıkları dikkate
alınarak değerlendirildiğinde ekonomik kazanımlarının sosyal anlamda yaşamlarını iyileştirmeye etkilerinden çok kazançlarını nasıl
harcadıkları konusu ile ilişkilendirilebilir.
Çünkü işletmecilerin %95,5'inin kazançlarını
yine işletmeye harcadıkları belirlenmiştir.
Ayrıca İşletmecilerin %95,5'i yetiştiriciliğe
devam etmek istediklerini belirtmişlerdir bu
durum onların ekonomik olarak kazandıklarının ifadesidir. Doğan ve Yıldız (2008)
tarafından yapılan çalışmada alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerde çalışanların %
59,5'inin ev sahibi, % 46,6'sının ise otomobil
sahibi olduğu bulunmuştur.
İşletmecilerin %98,2'sinin sosyal güvencesinin olduğu tespit edilmiştir. Marmara
Bölgesi'ndeki gökkuşağı alabalığı işletmelerinde yapılan çalışmada çalışanların %
89,2'inin sosyal güvencesinin olduğu belirlen-

miştir (Doğan ve Yıldız, 2008).
İşletmecilerin %73,9'unun bilgisayar ve
interneti kullandığı tespit edilmiştir. Bu durum
işletmecilere bilgiye ulaşmada ve girişimciliğin arttırılmasında yeni ufuklar açmakta,
işletmecilerin yeni pazarlar bulma ve yenilikleri takip etmeleri kolaylaşmaktadır. Bugüne
kadar yerel ve bölgesel pazarlarda yer
bulabilen işletmeler ulusal ve uluslararası
pazarlarda ürünlerini tanıtma ve pazarlama
şansı bulmaktadır.
İşletmecilerin %72,1'inin Avrupa Birliğine üye olunmalıdır şeklinde görüş bildirirken
%25,2'sinin üye olmamalıyız düşüncesinde
olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak; Elazığ ilinde su ürünleri
yetiştiriciliğinin son yıllarda hızla gelişme
gösterdiği ve işletmeciler içerisinde genç
nüfusun daha yaşlı kuşaklara göre eğitimli
olmaları demografik bir avantaj olarak
görülebilir. Ancak bu yeterli olmayıp işletmecilerin bilinç düzeyinin sürdürülebilirlik açısından gelişmesi gerekmektedir. Gerçek ve kalıcı
bir kalkınma sürecinin sağlanabilmesi için,
sosyal, demografik ve kültürel faktörlerin
ekonomik büyüme sürecini desteklemesi ve
katkıda bulunması şarttır. Ayrıca dünya görüşü,
değerler sistemi ve hayat tarzları gibi sosyal
olguların da büyüme süreci ile uyumlu olması
gerekir. Bu nedenledir ki bu sektörde faaliyet
gösteren işletme sahiplerinin aile yapısı,
kültürel durumu, sektöre bakış açıları, yaşam
tarzları, kazandıkları parayı hangi alanlarda
kullandıkları gibi konularda yaşanan sosyal
değişimler ile ekonomik anlamda kazancın
artması ve gelir seviyesinin yükselmesine bağlı
olarak yaşanan gelişmelerin izlenmesi önemlidir.
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