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Abstract 

The role of the fishing port (fish handling facilities) were considered as the interface between the 
harvesting of a fish and its consumption. Thus, this study is about to do structural and technical 
anaysis of public running legally and private fisheries (fishery) industry running or not under the 
provincial directorate of agriculture in Sanliurfa and its surrounding areas. We gathered data in the 
form of talk face to face and conduct a survey with all public and private fisheries in Sanliurfa 
througout 2013. While doing so, one way is to rate the form of fish handling facilities according to the 
type of fishery they serve i.e. pool, cage, coastal, and distant water, valley, piedmont, open field, river 
and lake. Active and passive capital expenses, gross product and the top ones in terms of profit and 
means for the costs for per fish handling facility identified. The cheapest and most expensive 
parameters for each running facility identified as well. At the same time, the productivity in kilograms 
per day and mean productivity for per facility calculated. As a result, the profit and loss of per facility 
deteremined (pictured). The overall objective is to inform the reader not only about the potential of 
culture fishing and aquaculture but also productivity of fishery in Sanlıurfa. Also, one became able to 
make comparison of productivity and improvement for per fish handling facility with respect to 
previous and upcoming years. The overall objective is also to make the reader aware of the decision-
making process following a needs assessment and make comparison of fisheries in Sanliufa with other 
fishery industries in the world as well. In Sanlıurfa province, aquaculture has devoloped very rapidly in 
recent years. Fish production recorded as 2 758 tons in 2012 and it reached at 3 057 tons in 2013.  The 
difference is 300 tons between 2012 and 2013.  The greatest portion of active capital in aquaculture 
farms is the one for fish breeding cages. Total active capital of all fish farmings are about to 15 129 
245 TL. Volume of all these fish breeding cages are about to 573 837 cubic meters. Total gross revenue 
of all these farms is about to 15 709 745 TL. Total expenditure of all farms is about to 9 164 245 TL 
and feed costs constitute the largest part of this expenditure (% 67). Total pure revenue of all farms is 
6 545 500 TL. 

Key Words: Aquaculture in Sanliurfa, Culture fishing in Sanliurfa, fish handling facilities in Sanliurfa  

ŞANLIURFA İLİNDE BALIK İŞLETMELERİNİNYAPISAL, TEKNİKve 
EKONOMİK ANALİZİ 

Özet 

Bu çalışma, Şanlıurfa il sınırlarında faaliyet gösteren ve Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’ ne kayıtlı ve kayıtsız tüm balık işletmelerinin yapısal, teknik ve ekonomik analiz 
araştırmasıdır. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ ne kayıtlı projesi yapılmış veya 
yapılmamış tüm işletmelere, birebir yüz yüze tam sayım yöntemi uygulanarak anketlerle toplanan 
2013 yılı verileri kullanılmış, balık işletmelerinin tipi (havuz veya kafes), faaliyet gösterdikleri bölge 
(vadi arasında, dağ eteğinde, açık arazide, gölde, kıyıda vb.) tespit edilmiş, sayı (adet) ve oran (%) 
olarak belirtilmiş, bu işletmelerin kullandıkları su kaynağının tipi (dere, kaynak, hem dere hem 
kaynak vb. ) tespit edilerek işletmelerin sayı ve oranca ne tip su kaynağı kullandıkları saptanmış, her 
bir işletmenin aktif sermaye masrafları tespit edilip, aktif varlıkları içerisindeki en büyük sermaye 
grubu saptanmış, bütün işletmelerin aktif sermaye ortalamaları belirlenmiş, işletmelerin brüt hasılat 
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ve pasif sermaye masrafları tespit edilmiş, her bir işletmenin işletme masrafı tespit edilerek en çok 
masraf oluşturan etken ve harcama bulunup işletme masrafları toplamı belirlenip işletmelerin masraf 
ortalaması saptanmış, her bir işletmenin günlük işgücü verimliliği kilogram cinsinden hesaplanıp 
toplam işletmelerin işgücü verimlilik ortalaması saptanmış ve her bir işletmenin kar zarar durumu 
tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Şanlıurfa ilinin 2013 yılı itibariyle kültür balıkçılığı 
potansiyelini ve bu potansiyeli ne ölçüde verimli kullanıp kullanamadığı tespit edilmiş, daha önceki 
yıllara göre balık yetiştiriciliğinde elde ettiği gelişmesi saptanmış, bulunduğu bölge, ülke ve dünya 
ortalamalarına göre balık yetiştiriciliği alanındaki konumu tespit edilmiştir. Tüm işletmelerin son bir 
yılda balık besiciliği sonucu ürettikleri toplam ürün miktarı 3 057 885 kilogramdır. İşletmeler 
kilogram başına devletten 65 kuruş ürün desteği almaktadır. Tüm işletmelerin sahip oldukları toplam 
kafes hacim miktarı 573 837 metreküptür. Balık besiciliği yapan tüm işletmelerin toplam aktif 
bilançosu 15 129 245 TL olarak bulunmuştur. Kar amaçlı üretim yapan işletmelerin toplam gideri 9 
164 245 TL olup bunun % 67 ile en büyük kısmını yem masrafı oluşturmaktadır. Araştırma bölgesinde 
tüm işletmelerin brüt hasılası toplamı 15 709 745 TL’ dir. İşletmelerin toplam saf hasılası 6 545 500 
TL’dir. 

Anahtar Kelimeler: Balık işletmeleri, Kültür balıkçılığı, Şanlıurfa 

1. Giriş 

Balık üretimi, insanoğlunun çok eski yıllardan beri ilgisini çekmiş ve balık üretimi 
yapıldığına dair çeşitli dönemlere ait buluntulara rastlanmıştır. M.Ö. 475’ te sazan 
yetiştiriciliği ile ilgili eserler bulunmuş, sazanın Asya kıtasından Avrupa’ ya 
yayıldığı anlaşılmıştır. 1960-1970’ li yıllarda Danimarka ve diğer ülkelerde alabalık 
(Oncorhynchus mykiss) ve somon (Salmo salar) yetiştiriciliğinin gerçekleştirildiği 
bilinmektedir. Türkiye’ de ise su ürünleri yetiştiriciliğinin 1970’ li yıllarda 
gerçekleşmeye başladığı ve ilk üretilen balığın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus 
mykiss) olduğuna işaret edilmektedir. Sektörde ilk üretim tesisi, bir özel sektör 
işletmesi olarak Akyazı’ da kurulmuş, bundan sonra kamu işletmeleri olan Devlet 
Üretme Çiftlikleri devreye girmiştir. Sanayide ilk önemli girişim, bir müteşebbisin 
1985 yılında İzmir - Çeşme’ de kurduğu çipura - levrek yavru üretme tesisidir. 
Daha sonra Karadeniz’ de kafeste alabalık ve somon yetiştiriciliği, 1990’ların 
ortalarında Akdeniz’ de karides (Penaeus kerathurus) yetiştiriciliği başlamıştır. Bu 
arada, iç sularda sazan (Cyprinus carpio) ve alabalık (Oncorhynchus mykiss) 
yetiştiriciliği hızlaartmıştır(Koçve Karataş,2007). Türkiye’ de su ürünlerinin 
üretim alanı 26 milyon hektarın üzerinde olup, mevcut tarım alanlarına yakın, 
orman alanlarında daha fazla bir büyüklüğe sahiptir. Son yıllardaki üretim ve 
tüketim değerlerine bakıldığında bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediği 
görülmektedir. Bununla birlikte, potansiyelin değerlendirilmesi halinde bu 
sektörün milli ekonomi ve tarımdaki payının giderek artacağı bir gerçektir. Balık, 
insanlar için mükemmel bir gıda ve yüksek kalitede protein kaynağıdır. Büyüme 
çağındaki çocukların, hamile kadınların ve hasta insanların beslenmesinde oldukça 
önemlidir. Balık eti kırmızı etlere göre, besin değeri açısından daha iyi, hazmı daha 
kolay ve yağ oranı daha düşüktür. Aynı zamanda kandaki kolesterol seviyesini 
azaltıcı etkiye sahiptir(Koçve Karataş, 2007). 

 Balık etinin diğer et çeşitleriyle besin değeri olarak karşılaştırılması çizelge 1.1’ de 
görülmektedir. Çizelge 1.1: Balıketinin diğer et çeşitleriyle besindeğeri olarak 
karşılaştırılması (Karabulut ve Yandı, 2006) 
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Çizelge 1.1’ de su ürünlerine örnek olarak, ülke çapında en çok tüketilen su 
ürünlerinden biri olan alabalık (Oncorhynchus mykiss), diğer et ürünleriyle 
kıyaslanmış ve söz konusu çizelgede alabalığın diğer et ürünlerinden yüksek 
protein ve mineral oranıyladahayüksek besindeğerine sahip 
olduğuaçıkçagörülmektedir. Balıketinin bu zengin protein içeriği vedüşük yağ 
oranının yanında ayrıca; 

 Zengin vitamin (A, D, K ve B ) ve mineral kaynağı (I, Se, P, Mg ve Zn) olması  

 Çoklu doymamış yağ asitleri (omega-

koruyucu (Kalp -damar, diabet ve kanser)olması  

 Gebelik süresince ve sonrasında çocuk gelişimine olumlu etkileri 

 Kemik ve diş sağlığınaolumlu etkileri  

 Romatizmal kireçlenmeye karşı olumlu etkisi 

 Mide ve bağırsak hastalıkları üzerindeki olumlu etkisi 

 Cilt sağlığına olan koruyucu ve onarıcı etkisi olması nedeniyle insanlar için 

önemli bir besin kaynağı olma özelliği göstermektedir (Karabulut ve 

Yandı,2006).  

Alabalık (Oncorhynchus mykiss), ülkemizde yetiştirilen türler arasında ilk sırayı 
almakta onu sırası ile levrek (Dicentrarchus Labrax), çipura (Sparus aurata), midye 
(Mytilus galloprovinciailis) ve sazan (Cyprinus carpio) takip etmektedir. Son 
yıllarda; Ege ve Akdeniz’ de avcılıkla yakalanıp kafeslerde besiciliğe dayanan mavi 
yüzgeçli orkinos yetiştiriciliği yapılmakta olup, 7 adet orkinos çiftliğinde yılda 
toplam 1 600 ton civarında üretim söz konusudur. Ege ve Akdeniz’ de yetiştirilerek 
piyasaya sunulması beklenen türler arasında ise sivri burun karagöz (Diplodus 
Vulgaris), lagos (Epinephelus aeneus) ve eşkina (Sciaena umbra) bulunmaktadır. 
Karadeniz’ de deniz alabalığı (Salmo trutta) ve kalkan (Psetta maxima) üretimi ile 
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ilgili çalışmalar devam etmektedir. Türkiye’ nin doğal alabalık alt türleri (Salmo 
platycephalus Behnke, 1968 ve Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) ve mersin 
balığı (Acipenser brevirostrum) üretimi ile ilgili çalışmalar da vardır. Ancak önemli 
genetik varyasyon kaynaklarımız olan bu türlerin acilen korumaya alınması ve 
stok takviyesine ihtiyacı söz konusudur. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 
mykiss), 2002 yılı verilerine göre Türkiye iç sularında yılda 33 707 ton denizlerde 
ise, 846 ton olarak üretilmiştir. İç sulardaki alabalık üretimi Avrupa ülkelerinden 
Fransa’ dan (47 336 ton/yıl) düşük, İtalya (34.885 ton/yıl) ve İspanya’ ya (33 809 
ton/yıl) benzer, diğer ülkelerden ise yüksektir. Denizlerde ise, Almanya (112 ton / 
yıl), Portekiz (8 ton / yıl) ve Hollanda (258 ton / yıl)’ nın üretim miktarı Türkiye’ 
den düşük, Fransa (927 ton / yıl) benzer diğer Avrupa ülkeleri ise oldukça 
yüksektir. Su ürünlerinin insan beslenmesine katkısı, istihdam oluşturması, 
sanayiye hammadde temini ve yüksek ihracat potansiyeli nedeniyle ülke 
ekonomisi için önemlidir. Artan dünya nüfusu için çok önemli bir gıda kaynağı olan 
su ürünleri stoklarında değişik nedenlerle görülen azalma, denizler ve iç sulardaki 
kaynaklarımızın değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Bundan dolayı da, su 
ürünleri yetiştiriciliği günümüzde tarımın diğer tiplerinden daha hızlı bir şekilde 
büyümektedir (Koç ve Karataş, 2007).  

Dünyada su ürünleri üretimine bakıldığında, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda 
Örgütü (FAO) 2009 yılı istatistiklerine göre, küresel su ürünleri üretimi miktarı 
145.1 milyon ton’ dur (www.ikv.org.tr). Dünya çapında en önemli üretici ülke, 
dünya toplam üretiminin % 36’ sını ve kültür balıkçılığı üretiminin ise % 71’ ini tek 
başına sağlayan Çin’dir (Karataş ve Türkoğlu, 2005). Ülkemizde 1900’ lerde 
neredeyse % 100’ lere varan balık avcılığı 2010 yılına gelindiğinde % 61’ e 
gerilediği ve bununla orantılı olarak balık yetiştiriciliğinin ise % 39’ a yükseldiği 
görülmektedir (Anonim, 2010a). Dünya deniz ürünleri üretiminin % 61’ i 
Pasifik’ten, % 28’ i Atlantik’ten, % 6’ sı Hint okyanusundan ve % 2 - 3’ ü ise 
Akdeniz ve Karadeniz’den üretilmektedir. İç sularda elde edilen su ürünlerinin ise 
yaklaşık % 70’ i Asya kıtasından avlanmaktadır(Karataş ve Türkoğlu, 2005). 
Ülkemizde, 2012 yılında deniz avcılığı ile 396 322 ton, iç sularda tatlı su avcılığı ile 
36 120 ton ve yetiştiricilik yoluyla 212 410 ton olmak üzere toplam 644 852 ton 
balık üretilmiştir (Anonim, 2012). Ülkemizdeki balık üretimini dünya ülkeleri ile 
kıyasladığımızda çok düşük miktarda balık üretimi yapıldığı görülür. Örneğin; 
2010 yılında, ülkemizde 652 939 ton balık üretilmiş (Anonim, 2010a) dünyada ise 
144.7 milyon ton balık üretilmiştir (Anonim, 2010b).Bu ise bize ülkemizde üretilen 
toplam balık miktarının dünyada üretilen toplam balık miktarına oranının 9 / 2000 
olduğunu göstermekte yani dünyada üretilen balık miktarının yaklaşık olarak % 
045’ inin ancak ülkemizde üretildiği görülmektedir. Bu oran üç tarafı denizlerle 
çevrili olan ülkemizin sahip olduğu akarsu ve göl gibi iç su potansiyeli de göz 
önüne alındığında ülkemizde balık üretimi dünyaya oranla çok düşük bir paya 
sahip olduğu açıktır. Devlet Planlama Teşkilatı’ nın verilerine göre, Türkiye’ de kişi 
başına balık tüketimi yılda 8 kilogram iken, dünyada ortalama 16 kilogram, Avrupa 
Birliği’ nde ise 22 kilogram olarak gösterilmektedir(www.kenthaber.com). 
Ülkemizde avcılığı en fazla yapılan deniz balığı türü 2012 verilerine göre, % 57 ile 
Hamsi (Engraulis encrasicolus) birinci sırada yer almakta ve % 14 ile Çaça 
(Sprattus sprattus) ikinci, % 7 ile Sardalya (Sardina pilchardus) üçüncü sırada yer 
almaktadır(Anonim, 2012). 
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Ülkemizde en fazla avcılığı yapılan ilk 10 deniz balığı türü ve üretim oranları şekil 
1.1’de görülmektedir 

 

Şekil1.1:Ülkemizde en fazla avcılığıyapılanilk10deniz balığı türü ve üretim oranları 
Ülkemizde balık yetiştiriciliği her geçen yıl artan bir grafik izlemektedir. Örneğin; 
2001 yılında 67 244 ton olan balık yetiştiriciliği 2010 yılına gelindiğinde 167 141 
tonu aşmıştır (www.ikv.org.tr). Ülkemizde balık yetiştiriciliğinin yıllık 
değişimiŞekil 1.2’de görülmektedir. 

 

Ülkemizde 2008 yılında en çok yetiştiriciliği yapılan balık türü 68 649 ton ile 
Alabalık (Oncorhynchus mykiss)’ tır. Toplam yetiştiriciliğin % 45’ ini 
oluşturmaktadır. Onu sırasıyla Levrek (Perca fluviatilis) ve Çipura (Sparus 
auratus) izlemektedir (Yavuzcan, 2009). Ülkemizde en çok yetiştiriciliği yapılan 
balık türleri ve oranları şekil 1.3’te görülmektedir. 
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Şekil1.3:Ülkemizde en çok yetiştiriciliği yapılanbalıktürleri ve oranları 

Türkiye’ de su ürünleri üretim miktarlarıçizelge 1.2’de görülmektedir. 

Çizelge1.2 :Türkiye’de suürünleri üretim miktarları(Anonim,2012).  

 

Ülkemizde yetiştiricilik açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2001 yılında 
yıllık 67 244 ton olan üretim miktarı 2011 yılında 188 790 tona ulaşmıştır 
(Anonim, 2012). Türkiye’ de denizlerdeki su ürünleri üretiminin toplam su 
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ürünlerinin içerisindeki payı yıllar geçtikçe azalmasına karşın (Çizelge 1.2’ de 
görülmekte) yetiştiricilikle yapılan üretimin ise 2011 yılında 2001 yılına göre 10 
yıllık bir parametre içinde yaklaşık olarak 3 kat arttığı ve yetiştiriciliğin gittikçe 
önem kazandığı görülmektedir. Bu araştırma ile Şanlıurfa ilinde balık yetiştiriciliği 
potansiyeli tespit edilmiş ve işletmeler düzeyinde veriler sağlanarak, bu veriler 
ışığında işletmelerin yapısal özellikleri ve faaliyet sonuçları ile yetiştiricilerin 
sorunları saptanmıştır. Daha sonra saptanan sorunlara çözüm önerileri 
geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa ilinde balık üretimi yapan işletmelerin sosyo 
ekonomik özelliklerinin ortaya konulması, yıllık faaliyet sonuçlarının analizi ve 
sorunlarının belirlenmesidir.Buçerçevede;  

a) İşletmelerin sosyo - ekonomik özellikleri olarak; işletmelerde işgücü durumunu 
belirlemek, işletmelerin kişiliği (özel (şahsa ait veya ortaklık) veya tüzel (şirket, 
holding veya kamu)) hakkında bilgiler sunmak, üretim ve pazarlama ile ilgili 
durumlarını tespit etmek, işletmelerinsermaye yapılarını belirlemek ve analiz 
etmek 

 b) İşletmelerin yıllık faaliyet sonuçları olarak, brüt hasıla, işletme masrafları, saf 
hasıla ve rantabilite oranınınsaptanması  

c) İşletmelerin sorunlarını belirlemek, bu sorunlar göz önüne alınarak işletmelerin 
problemlerini çözümüne yönelik fikirler üretmek  

d) Konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar için bir doküman oluşturmak 
araştırmanıntemelamaçları olarak sıralanabilir 

 2. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, Şanlıurfa bölgesinde balık yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal 
özellikleri ortaya konulmuş, ekonomik analizi yapılmış,tekniksorunlar tespit 
edilerek öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada Şanlıurfa bölgesinde 
Fırat Nehri üzerinde baraj gölü (Atatürk – Birecik - Karkamış) kıyısında alabalık 
yetiştiriciliği yapan tüm işletmeler, popülasyonu oluşturmuştur. Çalışmanın 
planlama aşamasında Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
kayıtlarında 20 faal işletme olduğu tespit edilmiş ve bu 20 işletme ile tam sayım 
yöntemi kullanılarak birebir yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu işletmelerin 
18 tanesi Birecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne kayıtlı, diğer 
işletmelerin ise biri Bozova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ ne kayıtlı, 
biri ise Su Ürünleri 15. Bölge DSİ Baş Mühendisliği’ne bağlı işletmelerdir. Bu 
işletmelerden 18 tanesi kar amaçlı üretim yapan işletme, 1 işletme kar amaçlı 
üretim yapmayan işletme ve 1 işletme ise hizmet amaçlı üretim yapan işletme 
olduğu tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerden kar amaçlı üretim yapan 
işletmelerin baraj gölü kıyısında kafes balıkçılığı yapan işletmeler olduğu, kar 
amaçlı üretim yapmayan işletmenin açık araziye kurulu kuluçkahane olduğu ve 
hizmet amaçlı üretim yapan işletmenin ise açık araziye kurulu havuz balıkçılığı 
yapan işletme olduğu tespit edilmiştir. Kar amaçlı üretim yapan işletmelerin 17 
tanesi betonbinaya sahip olmadıkları ve genelde personelin derme çatma baraka 
tarzı barınaklarda veya prefabrik evlerde yaşadıkları ve yem stoklarını da aynı 
şekilde bu tarz derme çatma yağmur sızdırmayan yerlerde muhafaza ettikleri 
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tespit edilmiştir. Diğer 3 işletmenin ise beton birer binaya sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Yollarının tamamına yakını yıl boyu açık olup tamamının elektriği 
mevcuttur. Bölgede aşırı sıcaklarda balıklarda kok hastalığı görülmektedir. 
İşletmeler ucuz fiyata ürün sattıklarını düşünmektedirler (4.5 - 5.5 TL / kg). Tüm 
işletmelerin son bir yılda balık besiciliği sonucu ürettikleri toplam ürün miktarı 3 
057 885 kilogramdır. İşletmeler kilogram başına devletten 65 kuruş ürün desteği 
almaktadır. Tüm işletmelerin sahip oldukları toplam kafes hacim miktarı 573 837 
metreküptür. Balık besiciliği yapan tüm işletmelerin toplam aktif bilançosu 15 129 
245TLolarak bulunmuştur. Kar amaçlı üretim yapan işletmelerin toplam gideri 9 
164 245 TL olup bunun % 67 ile en büyük kısmını yem masrafı oluşturmaktadır. 
Araştırma bölgesinde tüm işletmelerin brüt hasılası toplamı 15 709 745 TL’ dir. 
İşletmelerin toplam saf hasılası:6 545 500TL’dir. 

 

 

 

 

 

İşletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler söyle sıralanabilir; 

 1) Yaptığı işin bilincindeolan üreticilerin sayısını artırmak için, gerekli kurs, 
seminer vb. eğitim çalışmaları düzenleyerek, iştiraklerini sağlamak 

 2) Yurt içi ve yurt dışında örnek teşkil edecek tesislere ziyaretler yapılmasını 
sağlamak  

3) Verilecek düşük oranlı krediler karşılığında, güvence veremeyen üreticilere 
devlet güvencesi vermek  

4) Kilogram başına verilen 65 Kuruşdevlet ürün desteğiniartırmak 

 5) Yazılı ve görsel medya aracılığıyla alabalığın faydalarını anlatmak, tüketime 
hazır bilinçli toplum oluşturmak  

6) Tesis kuruluşaşamasında bürokrasiyiazaltmak 

 7)Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Su Ürünleri Mühendisi 
sayısını arttırmak ve onları en iyi ekipmanla donatmak. Balık hastalıkları hakkında 
uzmanlaşmalarını sağlamak  

8) Örgütlenme alt yapısını oluşturmak 

 9) Kooperatifleşmeyi ve devlet ürün desteği için aşırı üretimin önüne geçmeyi 
sağlayarakfiyat sorununun önüne geçmek  

10) Mevcut su kaynaklarından alınabilecek en fazla üretim yapma konusunda 
azami gayret göstermek, ileriki yıllarda alabalık işleme ve depolama tesisinin alt 
yapısını oluşturma gayreti içerisinde olmak. 
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