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Akuaponik Sistemlere Giriş 
 

Akuaponik bir sistem, kültür balıkçılığı ile akuatik organizmalar yetiştirmeyi(genellikle balık), hidraponik 

sistemlerle topraksız bitki yetiştiriciliğini harmanlayan, yoğun, toprak temelli bir gıda üretimi 

teknolojisidir. Balık ve bitkileri yetiştirmek için kullanılan su, balık atıklarının besin olarak bitkileri 

büyütmek için  kullandıldığı alanda yeniden dolaşır. Akuaponik sistemler hem bitkilerin hem de 

balıkların yetişmesini en üst düzeye çıkarmak için çevrenin kontrolünü gerektiren yoğun sistemlerdir. 

Akuaponik bir sistem suyun balık ve bitkiler arasındaki akışına bağlı olan birleştirilmiş veya ayrıştırılmış 

olarak sınıflandırılabilir.  

Birleştirilmiş sistemler, kültür suyunu balık tankına/tanklarına döndürmeden önce kültür suyunu 

temizlemek için bitkilerin kullanılması şeklinde tasarlanmıştır. Ayrıştırılmış sistemlerde ise balığın 

yetiştirme suyu sadece bitki sulamasında kullanılır, su balık tanklarına geri dönmez. Her iki sistemin de 

avantajları Tablo 1’de gösterilmiştir.   

 

Tablo 1. Birleştirilmiş ve ayrıştırılmış sistemlerin avantajları 

Birleştirilmiş Sistemin Avantajları Ayrıştırılmış Sistemin Avantajları 

Tasarımdaki kolaylık ve daha düşük maliyet Balığı etkilemeden optimum bitki büyümesi için 
su parametreleri değiştirilebilir (ekstra besin, pH, 
sıcaklık) 

Sudaki besinlerin tamamen kullanılması (sıfır 
atık) 

Sistem hem balık hem de bitki hasatından daha az 
etkilenir (besinlerde azalma veya filtre 
kapasitesinde azalma) 

Bitki ve Balık Yetiştirmek 
Akuaponik bir sistemi yürütebilmek için balık ve bitki biyolojisiyle ilgili temel bilgilere sahip olmak 

gerekir. Bitki ve balık yetiştirme bir çiftçi için en önemli faktör olarak düşünülebilir çünkü büyüme 

dönemi kısaldıkça para da daha hızlı gelir ve bir şeylerin yanlış gitme ihtimali de azalır. Büyümeyi en üst 

düzeye çıkarmak için hızlı büyüyen bitki ve balık türleri seçmek,  beslemeyi geliştirmek ve çevreyi en üst 

düzeyde kontrol etmek gerekir. Hızlı büyüme için seçim yapmak, iyi tedarikçilerden balık yavruları, balık 

yumurtaları ve bitki tohumları almak anlamına gelir. Besini optimize etmek için iyi kalitedeki balık 

yemlerini seçmek ve ihtiyaç duyduklarında bitkilerin sudaki ekstra besin tedariklerini almalarıma dikkat 

etmek gerekir. Yetiştirme ortamını iyi bir şekilde kontrol etmek için nitelikli ekipmanlarla yapılan iyi bir 

tasarım, bazı su kalitesi test araçları, bol miktarda teknik bilgi ve deneyim gerekir.  

Balık Biyolojisi  
Balığın büyümesini hızlandırmak için fazla proteinli besinler vermek en önemli bileşendir (Somerville ve 

ark., 2014). Bazı su kalite parametrelerinin balığın ne kadar yiyebildiğini ve yediklerini ne kadar etkili bir 

şekilde sindirebildiğini önemli ölçüde etkiler. Sıcaklık, çözülmüş oksijen (DO), çözülmüş karbokdioksit 

(CO2) nitrojen (N), pH ve suda asılı kalan katı maddeler balığın sağlığını ve büyümesini etkileyen en 

önemli faktörler arasındadır (Somerville ve ark., 2014; Timmons ve ark., 2018). Tablo 2 optimal büyüme 

için su kalitesi parametrelerini ve bu parametrelerin alabalık kültüründeki sınırlarını özetlemektedir. 

Sınıra ulaşıldığında balık tehlikeye girer. Bu durumda yapılması gereken ilk şey beslemeyi durdurmaktır. 

Sistemdeki su temiz suyla değiştirilmelidir ve problemin nedenine yönelmek gerekir.  
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• Sıcaklık 

Sıcaklığın verimlilik ve tüketilebilecek yem miktarı üzerinde doğrudan etkisi vardır (Timmons ve ark., 

2018). Balıkların dayanabileceği sıcaklık, balığın türüne bağlıdır. O aralık içinde sıcaklık yükseldikçe daha 

fazla yem tüketilebilir. En yüksek sıcaklık aşılırsa yem alımı ve dönüşümü düşecektir  ve bu da balığın 

ölümüyle sonuçlanacaktır (Timmons ve ark., 2018). 

• Çözünmüş Oksijen (DO) 

Tıpkı karada yaşayan hayvanlar gibi balıklar da yaşamlarını sürdürmek için oksijene ihtiyaç duyar. 

Havada yeterli oksijen (O2) olduğunda çözünmüş oksijen (DO) sudaki sınırlayıcı bir faktördür. Bu yüzden 

sudaki oksijen konsantrasyonunu düzenlemek kontrol edilmesi gereken en önemli parametrelerden 

biridir. Havada oksijen olduğu için, balığa havadan oksijen verilebilir. Yine de maksimum büyüme için 

daha yüksek stok yoğunluğu ile daha yüksek çözünmüş oksijen konsantrasyonu gerekir. Bunun için 

sistemin içine saf oksijen tedarik edilebilir (oksijenlenme). Balık, hareket etmek ve besini sindirmek için 

oksijene ihtiyaç duyar. Oksijenin hem yem alımında hem de dönüşümünde etkisi vardı. Sisteme daha 

fazla yem konuldukça, DO daha çabuk tükenir. Eğer suda yeterli oksijen yoksa balık dakikalar içinde 

ölür. Sıcaklık ve tuzluluk oranı suda çözünebilecek oksijen miktarını etkiler. Saf oksijen kullanılmasıyla 

daha yüksek çözünmüş oksijen konsantrasyonlarına ulaşılabilir. Saf oksijen bir çiftçinin balık 

yoğunluğunu 4 katına kadar arttırabilmesini sağlar.  

• Çözünmüş Karbondioksit 

Solunum sırasında oksijen tüketilirken karbondioksit (CO2) üretilir. Sudaki CO2 oranı düşük olduğu için 

CO2’yi sudan havaya geçirmek kolaydır. Sudaki CO2 seviyesini düşük tutmak için hava ile oksijen 

eklenmesi (havalandırma) otomatik olarak yeterli olacaktır. Eğer havadaki gaz değişimi olmadan saf 

oksijen temin edilirse (oksijenlenme), sistemdeki CO2 seviyesi yükselebilir. Artan CO2 balığın oksijen 

alımını sınırlandırır ve bu durumda CO2’yi arındıracak bir cihaz gerekir (Timmons ve ark., 2018).  

• Nitrojen (N) 

Nitrojen, proteinin temel bileşenidir. Yemdeki protein balığın vücut kütlesine dönüşür (filetolar, 

kemikler, iç organlar.) Bu dönüşüm sırasında nitrojen, amonyak (NH4) formunda salınır. NH4 balıklar için 

zehirdir. Bakteri, zehirli NH4’i önce NO2
-  ve daha sonra NO3

-  olmak üzere  daha az zehirli formlara 

dönüştürür. Bu dönüşüm Şekil 1’de görselleştirilmiştir. NH4, NO2
- ve NO3

- konsantrasyonları düzenli 

olarak ölçülmeli ve güvenlik sınırının içinde tutulmalıdır.  

 

Şekil 1. Akuaponik bir sistemdeki nitrojen döngüsü (Somerville ve ark., 2014). 
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• pH 

pH suyun ne kadar asidik veya bazik olduğunu açıklar. Yüksek veya düşük pH balık için vurucu olabilir. 

Fakat kültür balıkçılığındaki balığa zarar veren genelde pH'ın diğer su kalite parametrelerini nasıl 

etkilediğidir. Örneğin amonyak 8'in üzerinde pH seviyesiyle son derece zehirli bir hal alır (Timmons ve 

ark., 2018). PH'i güvenli düzeyde olması için 7 civarında tutmak gerekir. Amonyak'ı dönüştüren (NH4'ten 

NO3'e) bakteri pH'ı düşürür. Karbonat alkalinitesi (CO3
2-) sudaki ph'ın değişmesini önler. Örneğin katı 

kalsiyum karbonat formunda alınabilir (CaCO3). PH'ı Tablo seviyesinde tutmak için her kg yem başına 

225 gr CaCO3 eklenmelidir (Timmons ve ark., 2018). 

Temel kural 
NH4'ü NO3'e dönüştürmedeki alkalinite tüketimini telafi etmek için, kg yem başına 225g CaCO3 
eklenmesi gerekir. 

 

• Katı Maddeler 

Yem sindirildikten sonra balık tarafından suya katı maddeler salınır. Bu, yem parçacıkları, algler ve 

bakterilerle birlikte balık çiftliğinin suda asılı duran katı atıklarına katkıda bulunur. Katı maddenin bazı 

parçaları dibe batar ve bunların mekanik filtrasyon ile su akışına geçirilmesi gerekir. Daha küçük katı 

parçacıklar su sütununda kalarak toplam askıda kalan katıları (TSS) oluşturur. Katıların seviyesi çok 

yükseklere ulaştığında katılar solungaçlarını tıkayabilir (Timmons ve ark., 2018). Çökeltme tankları ve 

tambur filtreler gibi bir mekanik filtreleme, katı atıkları sudan çıkarabilir. 

• Diğer Faktörler 

Yukarıda bahsedilen parametreler su kalitesini kontrol etmek için gereken en önemli parametrelerdir. 

Su kalitesinin yanında balığın performansını etkileyen başka faktörler de vardır. Işık, kalabalık, gürültü, 

patojenler ve beslenme stratejileri hangi türün kültürlendiğine bağlı olarak önemli olabilecek diğer 

faktörlerdir.  

 

 

 

Tablo 2. Alabalık yetiştiriciliği için su kalitesi parametreleri *. 

Parametre Optimal Büyüme için Aralık  Sınırlar  

Sıcaklık 9-15oC 7- 18oC 

Çözünmüş O2 6-9 mg/l >5 mg/l 

Çözünmüş CO2 <20 mg/l <30 mg/l 

Amonyak(TAN) <0.1 mg/l <0.4 mg/l 

NO2 <1 mg/l <3 mg/l 

NO3 <100 mg/l <400 mg/l 

pH 6-8 6 -8 

TSS <4.5 mg/l <15 mg/l 

*Kaynak: Molleda, 2007; Molony, 2001; Timmons ve ark., 2018; Woynarovich ve ark., 2011 
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Bu parametreler optimal sınırlar içinde tutulduğunda besin alımı, verimlilik ve sonucunda büyüme 

optimize olacak ve balık hayatta kalacaktır. Balık atıkları akuaponik sistemlerde, kültür balıkçılığı 

sistemindeki suyu kullanarak bitkileri kültürlemek için kullanılır.  

Bitki Biyolojisi 
Balıklar gibi bitkiler de beslenerek büyür. Fakat balıklardan farklı olarak bitkiler enerjiyi besinden değil 

güneşten alır. Bu enerjiyi yaratan mekanizma fotosentez diye adlandırılır. Fotosentez CO2 tüketir ve bu 

bitkilerin enerji olarak kullandığı glükoza dönüştürür. Glükoz, bitkilerin büyümek için suyun içindeki 

bitkileri kullanmasını sağlar. Büyümek adına bitkiler temelde protein oluşturmak için nitrojene (N) 

ihtiyaç duyar. Besinlerin yanında (N) bitkilerin hücre bölünmesi için fosfora (P), enerjinin aktarılması ve 

diğer reaksiyonlar için potasyuma (K) ve hücre duvarları için kalsiyuma (Ca) gereksinimleri vardır.  

Magnezyum (Mg) ve demir (Fe) fotosentezden sorumlu molekül olan klorofil için kullanılır. Tablo 3'te 

bitkiler için gerekli olan besinler ve bunların işlevleri verilmiştir. Bitki büyümesini etkileyen diğer 

parametreler besin konsantrasyonları, sıcaklık, nemlilik, ışık, pH ve çözünmüş oksijendir. Optimal bitki 

büyümesi aralığına genel bir bakış Tablo 5'de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Bitki büyümesi için gerekli besinlerin işlevleri 

Besin İşlevi 

Nitrojen (N) Büyüme için protein sentezi 

Fosfor (P) Hücre bölünmesi, enerjik yapıların oluşumu 

Potasyum (K) Şekerlerin taşınması, nişasta oluşumu, stoma kontrolü, enzimatik 
reaksiyonların kofaktörü, bitki hastalıklarına karşı duyarlılığı azaltır. 

Kalsiyum (Ca) Hücre duvarlarındaki yapı taşı, bitki hastalıklarına karşı hassasiyeti azaltır 

Magnezyum (Mg) Klorofil molekülünün parçası 

Kükürt (S) Esansiyel amino asitlerin sentezi 

Bor (B) Hücre duvarı oluşumu, polen tüpünün çimlenmesi ve uzaması, şekerlerin 
metabolizması ve taşınması 

Bakır (Cu) Azot ve karbonhidrat metabolizmasını etkiler 

Demir (Fe) Klorofil sentezi 

Mangenez (Mn) Fotosentezde yardımcı olur 

Molibden (Mo) Nitrat redüktaz ve nitrojenaz enzimlerinin bileşeni 

Çinko (Zn) Oksin sentezi 

 

• Besin Konsantrasyonu  

Suda daha fazla besin olduğunda, bu besinlerin bitkiler tarafından alınmaları daha da kolaylaşır. 

Konsantrasyon çok düşük olduğunda bitki büyüme hızı azalacaktır. Sudaki nitrojen (N) balık biyolojisi 

kısmında açıklandığı gibi NH4, NO2
- ve NO3

- formlarında olabilir. Bitkiler bir miktar NH4 alabilir fakat 

bitkilerin aldığı N formu genelde NO3
- olur. Bitkiler, 10 ila 150 mg / l arasında NO3 seviyeleri ve 40 ila 80 

mg / l NO3 arasında optimum aralıkta olan bir akuaponik sistemde iyi performans gösterir (Sallenave, 

2016). 

Besinleri arttırmak her zaman olumlu bir etki yaratmaz. Bir besin bol miktarda olduğunda, diğer 

besinlerin alımını azalabilir. Örneğin P'nin fazla alınması, K, Cu ve Fe'nin emilimini azaltabilir veya 

engelleyebilir (Goddek ve ark., 2019). Besinlerin ilişkileri Şekil 2'de gösterilmiştir. Besinlerin tümünü 

içeren ve dengeleyen farklı çözümler mevcuttur. Yeşil yapraklı sebzeler, meyve veren sebzelere kıyasla 

daha düşük miktarda besine ihtiyaç duyar. Elektrik iletkenliği (EC), toplam besin maddesi 
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gereksinimlerini ifade etmek için kullanılan toplam besin konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Örneğin EC, 

marul ve domates için 1,2 ile 3,0 dS / m arasında değişir. 

 

Şekil  2. İyonlar arasındaki besin sinerjileri ve antagonizmaları. Bağlı iyonlar okun yönüne göre antagonistik veya sinerjik ilişki 
gösterirler. (Goddek et al., 2019). 

• Sıcaklık 

Sıcaklık fotosentez oranını ve dolayısıyla bitkinin büyüyebileceği hızı düzenler. 25oC'ye  kadar yükselen 

sıcaklıkla fotosentez artar. Bu sıcaklıktan sonra fotosentez durur ve çoğu bitki ölür (Şekil  3). 

 

 

Şekil  3. Artan sıcaklık ile fotosentez oranı 
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• Nem 

Nemin bitki tarafından su ve besin maddelerinin alınma hızı üzerinde etkisi vardır. Yapraklardaki su 

buharlaştığında kökler su alır. En yüksek büyümenin elde edilebileceği optimum bir hız vardır. Suyun 

hareket ettiği doğru hız için gerekli nem, sıcaklığa bağlıdır. Ortalama olarak % 60-75 nem önerilir. 

Mantar sorunlarına yol açan yoğuşmayı önlemek için nem % 70-80'in altında tutulmalıdır (Baudoin ve 

ark., 2013).  

• Işık (dalga boyu ve yoğunluk) 

Işığın farklı dalga boyları vardır; bu durum farklı renklere sahip olmasıyla görülebilir. Fotosentez 400-

700nm aralığında oluşur. Fotosentezden sorumlu ana molekül olan klorofil A, 440 ve 675 nm dalga 

boyunda optimuma sahiptir. Yapay aydınlatma kullanılırken, ışık bu aralıkta veya bu belirli dalga 

boylarında olmalıdır. 

Dalga boyunun yanı sıra, ışığın belirli bir yoğunluğu da vardır. Işık yoğunluğu yetersiz olduğunda bitki iyi 

büyümeyecektir. Yoğunluk çok yüksek olduğunda da bitki büyümeyecektir. Farklı bitkilerin farklı ışık 

yoğunluğu gereksinimleri vardır (Tablo 4). Ürüne bağlı olarak ışık yoğunluğu 3 ile 18 mol / m2d arasında 

olmalıdır.  

Tablo 4. Farklı bitki türlerinde tercih edilen ışık yoğunluğu. 

Ürün türü Işık Yoğunluğu (mol/m2d) Doğal Örnek 

Düşük ışıklı ürünler                     3-6 Kışın bulutlu günler (3-5 mol/m2d) 

Orta ışıklı ürünler                     6-12 Kışın güneşli günler (5-10 mol/m2d) 

Yüksek ışıklı ürünler                     12-18 Yazın bulutlu günler (10-15 mol/m2d) 

Çok yüksek ışıklı 
ürünler 

                    18 Yazın güneşli günler (20-30 mol/m2d) 

 

• pH 

Besinlerin kullanılabilirliği açısından ph önemlidir. PH çok yüksek olduğunda pozitif iyonlar (hidr)oksit 

olarak bağlanabilir bu da onları bitkiler tarafından alınamaz hale gelir. Aynı zaman da kalsiyum da 

fosfora bağlanarak ikisini de bitki tarafından alınamaz hale getirebilir. PH çok düşük olduğunda sülfat, 

sülfide dönüşebilir, bu da diğer elementlere bağlanabilir. PH'ın besin uygunluğundaki etkisi Şekil 4'te 

gösterilmiştir. PH, optimum 5.5. ile 7'nin altında tutulmalıdır (Baudoin ve ark., 2013; Goddet ve ark., 

2019).  
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Şekil  4. Farklı pH'larda besin uygunluğu (Somerville et al., 2014). 

 
Akuaponik sistemdeki zorluklardan biri optimal pH arasında dengeyi bulmakdır. Bitkiler için optimal pH 
5.5'tir (Goddek ve ark., 2019), balıklar en iyi 7 pH'de performans gösterir ve biyofiltredeki bakteri 7.2-
8.2 değerlerindedir (Timmons ve ark., 2018). Bu problemi çözebilecek iki yöntem vardır. Birincisi sistemi 
bitkilerin, balığın ve biyofiltrenin büyüyebileceği 7 pH civarında sabit  tutmaktır. Bu seçenek daha düşük 
biyofiltre etkililiği ve düşük bitki büyümesi ile sonuçlanabilir. Diğer çözüm de kültür balıkçılığı sistemini 
7-7.5 pH düzeyinde tutmak ve su hidroponik sisteme girmeden önce bir asitle sudaki pH oranını 
azaltmaktır. Bu seçenek büyüme oranlarını ve bitki kalitesini arttırır (Timmons ve ark., 2018).  
 

• Çözünmüş Oksijen 

Köklerin besin alımını etkilediği için çözünmüş oksijen, akuaponik bir sistemki bitki büyümesi için temel 

gerekliliklerden biridir.  Kök çürümesini engellemek ve bitki kökleri tarafından uygun besin alımını 

sağlamak için 3mg/I'nın üzerinde DO seviyeleri gerekir (Somerville ve ark., 2014).  
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Tablo 5. Optimal bitki büyümesi için çevresel parametreler 

Parametre Optimal büyüme için aralık  

NO3 40-80 mg/l 

EC Türe bağlı 

Sıcaklık 25oC 

Nem % 60-75 

Işık (dalgaboyu) 400-700nm 

Light (yoğunluk) Türe bağlı 

pH 5.5-6.5 

Oxygen >3 mg/l 

Akuaponik bir çiftliğin bileşenleri 

Akuaponik bir çiftliğin biyolojik olanların ötesindeki bileşenlerini bilmek çok önemlidir. Farklı hidroponik 

sistemlerin açıklamaları da dahil her bir bileşen için bazı seçenekler verilmiştir.   

Balık Tutma 

Materyaller 
Tankları, boruları ve sistemdeki diğer bileşenleri yapmak için kullanılan materyal önemlidir. Metalden 

kaçınılmalıdır çünkü metal çürür ve suya karışabilir. Plastik veya fiberglas uzun ömürlü, dayanıklı 

materyal örnekleridir (Somerville ve ark., 2014). Ahşabın plastik veya fiberglas ile kaplanması, onu suya 

dayanıklı hale getirir, böylece balıklar ve bitkiler için tank yapmak için de kullanılabilecek daha ucuz bir 

seçenek sunar. Plastikler için polietilen (PE) ve polivinil klorür (PVC) yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Sırasıyla birbirine kaynaklanır ve yapıştırılırlar. Bazı tutkal türleri suya sızabilecek ve balığı öldürebilecek 

kimyasallar içerdiğinden, kullanılan yapıştırıcı balıklar için uygun olmalıdır. PVC'den yapılan borular 

ucuz, balıklar için güvenli ve balık tüketimine ve bağlantı elemanlarına kolayca ulaşılabildiğinden tercih 

edilmektedir. 

Artan Tanklar 
Bir çiftliği tasarlarken artan tankların sayısı balığınızın kültürlenme süresine ve balığın ne sıklıkta 
stoklanabileceğine bağlıdır. Bu adımlar aşağıda alabalık kültürlenmesi örneğiyle açıklanmıştır.  
 
Örnek: 
Bir alabalığı 10 gramdan 400 grama kadar büyütmek 26 hafta sürer. 10 g'lık 100 alabalık için 400 
gramlık 100 alabalığa kıyasla daha küçük bir tank gerekir. Çiftliğin boyutunu küçültmek için alabalık tek 
bir tankla başlar. Alabalık 35 grama ulaşınca (6 hafta) iki tanka dağıtılırlar. Alabalık 125 grama 
ulaştığında (15 haftalık), 400 grama ulaşana kadar 4 tanka alınırlar. Tablo 6 bu örneği görselleştirmiştir. 
Her 9 haftada bir yeni bir parti alabalık gelir. İkinci parti, ilk partinin büyüme döngüsü vb. ile 
çakışacaktır. 5. parti geldiğinde, ilk parti tamamen büyütülür ve hasat edilir. 27. haftada çiftlikte aynı 
anda 11 tank (4 + 4 + 2 + 1) alan 4 farklı parti var. Bu, gereken minimum tank sayısıdır. Bu aynı 
zamanda, maksimum yem yükü olan en çok yemin balığa verildiği andır. Bu yem yüküne göre bir sistem 
kurulabilir veya parti başına balık miktarı o anda maksimum yem yüküne göre ayarlanabilir. 
  

 

 

Tablo 6. Alabalıkların 10 gramdan 400 grama kadar büyümesi için üretim planı 

Week 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 
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Parti 1 1 Tank 2 Tank 4 tank 
   

Parti 5 
 

Parti 2 
   

1 Tank 2 Tank 4 tank 
   

Parti 6 

Parti 3 
      

1 Tank 2 Tank 4 tank 
   

Parti 4 
         

1 Tank 2 Tank 4 tank 

 

Karantina Tankları 

Tüm tanklar aynı filtrasyon ekipmanına bağlı olduğundan, tüm balıklar aynı su ile bağlanır. Bir 

enfeksiyon veya parazitle yeni bir grup balık gelirse, bu diğer balıklara yayılabilir. Bu nedenle, balığı ayrı 

bir karantina akvaryumunda iki ila dört haftalık bir süre boyunca gözlemlemek akıllıca olacaktır. 

Bu süre zarfında balıklar parazitlere ve hastalıklara karşı izlenerek gerektiğinde tedavi edilir. Balıklar 

herhangi bir hastalık veya parazit belirtisi olmadan karantina döneminden geçerse, diğer balıklarla aynı 

suyu paylaşarak sisteme sokulur. 

Arıtma Tankları 

RAS sistemlerinde, toprak veya küf aromasıyla sonuçlanan bileşikler üreten bazı bakteriler vardır. Bu 

bileşikler balıkta birikerek kötü bir tada neden olabilir. Bu tadı azaltmak için balıklar "kızartılır". Bu işlem 

balıkları akuaponik sisteme bağlı olmayan bir arıtma tankına konarak yapılır. Bu tanktaki su geri 

dönüştürülmez, ancak sürekli olarak tazelenir, böylece bileşikleri sistemden temizler. Bu tanklardan 

gelen su, aşırı su kullanımını önleyerek devridaim sisteminde kullanılabilir. 

Su Arıtma 

Mekanik filtrasyon 
Katıları sistemden çıkarmak için mekanik filtreler kullanılır. Katı madde birikimi balıkları, biyofiltreyi ve 

bitkileri etkileyen su kalitesinin kötüleşmesine neden olduğundan, RAS ve akuaponiklerde katı kontrolü 

çok önemlidir. Olumsuz etkilere çoğunlukla katı maddelerle beslenen ve oksijen tüketen hızlı büyüyen 

heterotrofik bakteriler neden olur (Timmons ve ark., 2018). Bu raporda, katı maddeleri uzaklaştırmak 

için iki yöntem önerilmektedir, bir çökeltme tankı ve bir tambur filtresi. Bu yöntemler farklı şekillerde 

çalışır. 

Çökeltme tankı (Şekil 5) yerçekimi ile çalışır. Su, türbülans olmayacak şekilde tankın içinde 

pompalanmadan akar. Temiz su devam ederken katılar dibe batacak ve orada kalacaktır. 
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Şekil  5. Bir çökelme havzası (Lekang, 2013) 

Başka bir mekanik filtreleme türü, filtre etmek için bir elek kullanmaktır (Şekil  6). Ekrana göre daha 

büyük partiküller ekranı geçemezken su devam edebilir. Tambur filtresi (Şekil 7) bu tür filtrelemeye bir 

örnektir. Su, katıları hapsederek ağdan geçer. Ağ tıkandığında, ağı temizleyen ve katıları sistemden 

uzaklaştıran otomatik bir sistem vardır. Minimum partikül boyutu ayarlanabilir. Genel olarak, 60 um'lik 

bir ağ kullanılır. 

 

 

Şekil  6. Statik bir ekran (Lekang, 2013). 
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Şekil  7. Tamburlu filtre ve ters yıkama mekanizmasının içeriden görünümü. 

Biyolojik filtrasyon 

Balıklar atık olarak NH4 salgılar. Biyolojik filtrasyon adı verilen bir sistemde, bu kitabın balık biyolojisi 

bölümünde açıklandığı gibi bu toksik NH4'ü NO2 ve NO3'e dönüştüren süreçleri içerir. Biyolojik filtrasyon 

örnekleri, hareketli yataklı biyoreaktör (MBBR) ve damlatma filtresidir. Amonyak ve oksijen varlığında, 

bakteriler doğal olarak her tür alt tabakanın üzerinde oluşur. Bu sadece biyolojik filtrede değil, tüm 

sistem yüzeylerinde gerçekleşecektir. Biyolojik filtreler bunu desteklemek amacıyla hacim başına alt 

tabaka miktarını artırmak için teknikler uygular. 

Hareketli yataklı biyoreaktör (MBBR) ortam taneleri ile çalışır (Şekil  8). Bunlar suda serbestçe hareket 

ederler ve birbirlerine çarparak kendilerini temiz tutarlar. Suyun hareket etmesini sağlamak ve oksijen 

elde etmek için hava havalandırma taşlarından sağlanabilir. Bu durum bakteriler için uygun büyüme 

koşulları yaratır.  
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Şekil  8. Hareketli yatak biyoreaktörü ve içindeki ortam. 

Damlama filtresi (Şekil 9A), ortam dolu bir sütundur. Su, en üstte eşit olarak dağıtılır ve ortama damlar. 

Bu şekilde bakterilerin büyümesi için bol miktarda oksijen oluşur. Havalandırma sistemiyle 

birleştirildiğinde damlatma filtreleri de gaz için kullanılabilir (Şekil  9B). 

 

Şekil  9. Damlama kulesi ve gaz transferi ile kombinasyon (Lekang, 2013) 
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Gaz Transferi 
Balık oksijen kullanır ve suya CO2 salar. Başlıkta çözünmüş karbondioksit noktasında açıklandığı gibi, bu 

CO2 sudan ve havadan gelen bir gaz transferi ile telafi edilir. Balık biyolojisi, CO2'yi sudan çıkarmak, O2 

eklemeye kıyasla daha kolaydır. Oksijen konsantrasyonlarını (havalandırma) artırmak için hava 

kullanıldığında, CO2 konsantrasyonları düşük olacaktır. Suya oksijen eklemek (oksijenasyon) için saf 

oksijen kullanıldığında, CO2'yi sudan çıkarmak için hava ile bir gaz değişimi gerekir (Timmons ve ark., 

2018).  

Hava ve suyun birleştiği her yerde gaz transferi gerçekleşir. Doğal gaz transferini desteklemek için su 

daha geniş bir alana yayılabilir. Damlatmalı filtrelerde veya CO2 gaz gidericilerinde olan budur (Şekil  

10).  

 

 

Şekil  10. CO2 gaz gidericisinin üstten görünümü 

Başka bir yol, örneğin hava taşları kullanarak suya hava veya oksijen kabarcıkları üflemektir. Ancak bu 

yöntem, oksijen transferinde daha az etkilidir (% 3-7 verimlilik) (Timmons ve ark., 2018) ve hava 

kullanılırken sadece 1,5 metre derinliğe kadar kullanılabilir. Bu derinliğin altında havadaki N2 de 

istenilmeyen suya transfer olacaktır. 

Suya oksijen gazı enjekte etmenin etkili bir yöntemi, bir oksijen konisi kullanmaktır. (Şekil  11). Oksijen 

konileri % 95-100 verimliliğe sahiptir ve 30-90 mg / l değerlerine ulaşır (Timmons ve ark., 2018). 
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Şekil  11. Oksijen konisi 

Damlatmalı filtreler / CO2 gaz gidericilerinin yanı sıra, hava taşları ve oksijen konileri, suya oksijen 

eklemek için yaygın bir teknik, düşük kafalı oksijenatörlerdir (LHO). LHO'lar, damlatmalı filtreler / CO2 

gaz gidericiler tekniğini oksijen gazı ilavesiyle birleştirir. Oksijen gazı kullanılarak kolon yüksekliği 

azaltılabilir. Bu, pompalama yüksekliğini azaltmak veya yerçekimi ile akışı kullanmak için önemlidir. 

LHO'nun açıklamasını içeren bir örnek Şekil 12'de gösterilmektedir. 

 

Şekil  12. Düşük Başlı Oksijen (LHO) ünitesi. Su, delikli bir dağıtım plakasından (B) bir toplama teknesine veya plakasına (A) akar 
ve haznelerde (C) oksijenleniken, gaz, giriş gaz portundan (D), odacık (E) arasındaki deliklerden, fazla gazın su altında 

fokurdatıldığı çıkış gazı portuna (F) akar. Su ünitenin altından çıkar (G) (Timmons ve ark., 2018).  

İnce katı filtrasyonu 

Dolaşımlı kültür balıkçılığı (RAS) ve akuaponik sistemlerde, bakteriler (patojenler dahil) ve ince katılar 

(<60 µm) sadece mekanik filtrasyonla giderilemez. Protein süzgeçleri, ozonlama ve UV, ince katıları 

parçalayabilen ve sudaki patojenik bakterileri öldürebilen tekniklerdir. 
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Tortu arıtma 
Mekanik arıtma ile katıları veya tortuyu sistemden toplar. Tortu, bitki büyümesi için gerekli olan birçok 
besini içerir. Tortuda P, K, Ca, Fe, Mg ve Mn bulunur (Timmons ve ark., 2018). Bu nedenle, 
kanalizasyondaki tortuyu temizlemek bir israftır. Tortu, toprak kullanılarak tarımda doğrudan gübre 
olarak kullanılabilir. Topraktaki bakteri ve solucanlar, tortuyu, bitkilerin bu besinleri alabilecek şekilde 
dönüştürür. Bu süreçler ayrıca besin maddelerini topraksız tarımda bitki büyümesi için çözünür ve 
kullanılabilir hale getirmek için akuaponik sistemler içinde sevk edilebilir. Bu sürece mineralizasyon adı 
verilir ve reaktöre mineralizasyon reaktörü denir 

Dolaşımlı kültür balıkçılığı sistemi örneği 
Su, hava ve balıkların bir kültür balıkçılığı/akuaponik sistemde nasıl hareket ettiği Şekil 13'te 

gösterilmiştir. İlk önce kaliteli bir su balık tanklarına girer. Balık tankının içindeki O2 balık ve amonyak 

tarafından tüketilecek ve CO2 ve katılar üretilecektir. Kirlenen su mekanik bir filtrasyon cihazına (tambur 

filtresi) akacaktır. Bu cihaz suyun içindeki katıların çoğunu çıkarır. Mekanik filtrasyondan sonra su 

biyolojik bir fitrasyon cihazına geçecektir (hareketli yatak biyoreaktörü). Bu cihaz zehirli NH4'ü daha az 

zehirli olan NO3'e dönüştürür. Bu reaksiyon için, suya hava kabarcıklandıran hava kompresörleri ile 

sağlanacak olan oksijen gereklidir. Amonyak çıkarıldıktan sonra çözünmüş CO2, bir CO2 süzücüsü ile 

sudan uzaklaştırılacaktır. Odanın havalandırması CO2 süzücüye bağlanır. Buradan su bir karterde 

toplanacaktır. Hazne, sistemdeki en alçak noktadır ve pompalar için yer vardır. Şimdiye kadar su 

yerçekimi kullanılarak hareket ettirilmişti. Buradan sonra sulama için su bitki bölmesine pompalanabilir. 

Diğer ek arıtma teknikleri arasında ince katıları çıkarmak için kullanılan protein süzgeçleri veya 

ozonloma ile arıtılabilen su, veya su soğutması/ısıtması yer alır. Su, balık tanklarına pompalanmadan 

önce, bir oksijen konisi balıklar için gereken oksijeni sağlar. Büyük çiftliklerde oksijen, genellikle LOX 

tankları olarak adlandırılan büyük kriyojenik tanklarda depolanır. 

Bir sondaj deliğinden gelen yeni su ilk olarak optimum sıcaklığa kadar ısıtılacak ve sisteme balık 

tankından hemen sonra girecektir. Bu, suyun düzgün şekilde karışmasını sağlar ve balık tanklarına 

girecek sudaki ani değişiklikleri önler. Hasattan önce, balıklar kötü tatlarının giderildiği bir tanka 

konulacaktır. Bu tank, çamurlu tadı gidermek için suyun hiç sirküle edilmediği veya minimum düzeyde 

yeniden dolaştırıldığı bir tanktır. Bu sistemden gelen su, balık yetiştirme sisteminden alınan suyun 

yeniden doldurulması için kullanılabilir 
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Şekil  13. Bir kültür balıkçılığı sistemindeki akış grafiği (Landing tasarımı). 

Hidraponik Sistemler 
Akuaponik sistemlerde kullanılabilecek çeşitli hidraponik sistemler mevcuttur. Belirli bir durumda hangi 

hidroponik sistemin (sistemlerin) kullanılacağının seçimi, operatörlerin teknik kapasitesine, yatırım 

seviyesine, mahsul tipine (düşük veya yüksek besin), dış ortama (mevsimler, sıcaklık dalgalanmaları) ve 

mevcut alana göre ihtiyaç duyulan yoğunluk seviyesine bağlıdır. Yaygın hidraponik sistemler:  

• Besleyici film tekniği (NFT) 

• Yüzer sal tekniği 

• Ortam tabanlı sistem 

• Gel-git tablosu 

Sistemlerin avantaj ve dezavantajları Tablo 7 (NFT), Tablo 8 (Yüzer sal), Tablo 9 (Ortam tabanlı 
sistemler) ve Tablo 10 (Gel-git tablosu) 'da her sistem için gösterilmiştir. 

Besleyici Film Tekniği 
Besleyici film tekniği (NFT) akuaponikte kullanılan yaygın bir hidraponik sistemdir. Bu teknik içinden 

besin içeren suyun aktığı bir kanaldaki (Şekil 14) & (Şekil 15) köklerin askıya alınmasını içerir. Bu, balık 

tanklarından gelen besin açısından zengin su ile bitki kökleri arasındaki teması sürdürür. Balık 

tanklarından gelen su  % 1 veya 2 eğimle yerçekimi ile kanalın bir ucundan akarak tüm bitki köklerinden 

geçerek diğer ucunda toplanır. 

Süspansiyon halindeki bitki kökleri tarafından sudan besin maddelerinin uygun şekilde çıkarılmasını 

sağlamak için saatte 57 litrenin altında bir akış hızı önerilir. Tüm besin maddelerinin kanal ortasında 

tükenmesini önlemek için uzunluk en fazla 9 metre olmalıdır. Yosun oluşumunu önlemek için kanal ışığa 

karşı kapatılmalıdır. Tohumlar, hindistan cevizi süngertaşı veya taş yünü gibi ortamları içeren ağ saksıları 

/ yetiştirme saksıları (Şekil 14) kullanılarak NFT sistemlerinde ekilebilir. 
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Örnek: 

Net tencere boyutuna bağlı olarak yaklaşık 5 cm Ø delikli 10 cm Ø PVC borular kullanılarak basit bir PVC 

NFT sistemi yapılabilir. Delikler arasındaki mesafe, bitki türüne ve büyüklüğüne bağlıdır ve ortalama 40 

cm'lik bir mesafe vardır. Meyve veren bitkiler, meyve vermeleri için daha fazla ışığa ihtiyaç duydukları 

için daha fazla aralık gerektirir (Somerville ve ark., 2014). Akış hızını sınırlamak için kullanılan kanalların 

başında ve sonunda daha küçük bir boru (5 cm Ø) kullanılır. Balık tankları ve katı filtre, NFT kanallarına 

göre daha yüksek yapıdadır ve suyun balık bölümünden kanallar boyunca yerçekimi ile akmasına izin 

verir. Kanallardan aktıktan sonra su geri pompalanır ve balık tanklarına dönmeden önce oksijen verilir. 

Balık tankı, bir üfleyici ve difüzörler kullanılarak havalandırılır. 

 

Temel kural 
NFT kanallarının eğimi % 1 ila 2, akış hızı saatte <57 litre ve kanal uzunluğu <9 metre olmalıdır. 

 

 

Şekil  14. Besleyici film tekniğinin şematik gösterimi. 
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Şekil  15. Marul için sera NFT kanalları (a) ve marul köklerini gösteren bir yetiştirme kabı (Merwe, 2017). 

 

Tablo 7. Besleyici film tekniğinin avantajları ve dezavantajları. 

Avantajları Dezavantajları 

• Tüm sistemin ağırlığı hafiftir 
• Dikey olarak kurulabilir 
• Düşük buharlaşma  

• Hassastır (idaresi zordur) 
• Besin solüsyonunun yaz aylarında soğutulması 

gerekir 
• Kökler, oluklardan su akışını engelleyebilir 
• İyi katı filtreleme ihtiyacı 

 

Yüzer sal tekniği 

Yüzer sal, kolay kurulum ve çalıştırma özelliği nedeniyle akuaponikte kullanılan en yaygın hidroponik 

tekniktir (Şekil 16a). Sistem, delikli yüzer sallar kullanır. Bitkiler, kökleri su kolonuna batırılmış şekilde 

çukurlarda tutulur (Şekil 16b). Fidanlıklardan gelen genç bitkiler ağ saksılarındaki sal sistemine sokulur. 

Sallar için kullanılan malzemeler genleşmiş polistiren, kontrplak, köpük ve oluklu borulardır. 
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Şekil  16. Operasyonal akuaponik sisteminin tamamı (a). (b) Bir sal kaldırılmış olarak yetiştirme saksılarındaki bitkilerin köklerini 
gösterir (Nelson ve Pade Inc.). 

 

Örnek: 

Balık tankından gelen su bir çökeltme tankından geçer. Çökeltme tankından sonra su mekanik bir 

filtreden geçer ve yüzer sallar ile oluğa pompalanır. Bu oluk 4 adet 1x1m (lxb) salıyla 4x1x0.5m'dır 

(lxbxh). Bir difüzör tüm sallar arasında bitkilere oksijen sağlar. Bitki bölmesinin sonundan su, yerçekimi 

ile balık bölmesine geri akar ve yine bir üfleyici ve difüzör ile havalandırılır (Şekil 17). 

Temel kural 
Tanklar en az 0,5 metre derinlikte olmalıdır. Yosun oluşumunu önlemek için sallar suyu neredeyse 
tamamen kaplamalıdır. 
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Şekil  17. Yüzer sal tekniğinin şematik gösterimi. 

  

Tablo 8. Yüzer sal tekniğinin avantaj ve dezavantajları. 

Avantajlar Dezavantajlar 

• Büyük su hacmi vardır, suyun niteliği ve 
sıcaklığında ani değişmeler olmaz 

• Sallar kolay ekim ve hasat için hareket 
ettirilebilir 

• Büyük su hacmi, nispeten daha az hava 
/ su değişimi, çözünmüş oksijen 
seviyelerini korumak için daha fazla 
enerji 

• Bitkiler dik durmaz 
 

 

Ortam tabanlı sistemler 

Ortam tabanlı sistemler en basit akuaponik sistemlerdir. Bitkiler, besin açısından zengin su ile beslenen 

ortam yataklarında yetiştirilir. Bitkilerin su üzerinde yüzdüğü diğer sistemlerin aksine ortam köklerin 

bağlanması için alan sağlar. Bu sistemlerde kullanılacak ortam biyolojik olarak etkisizdir. Ortam olarak 

genellikle çakıl, süngertaşı ve hafif genişletilmiş kil agregaları (Şekil 18) kullanılır. Sistemin pH'ını 

etkilediği için çakıl, kireçtaşı içermemelidir 
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Şekil  18. Genişletilmiş kil akuaponik için ortam yatağını çeşitli bikilerle bir araya getir (Castelo, 2019). 

Örnek: 

Su, balık tankından ortam yatağına her 2 saatte bir pompalanır. Ortam yatağından geçtikten sonra su, 

yerçekimi ile balık tankına geri akar ve tekrar su pompalanana kadar ortam kuru kalır (Şekil 19). Balık 

tankı, tanktaki difüzörlere bağlı bir üfleyici kullanılarak havalandırılır. Ortam yatağı çok fazla katı madde 

ile tıkandığında, ortam yataktan çıkarılır ve durulanır. 

 

Şekil  19. Ortam tabanlı bir akuaponik sistemin şematik gösterimi. 
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Tablo 9. Ortam temelli sistemlerin avantajları ve dezavantajları 

Avantajlar Dezavantajlar 

• Kurulum kolaylığı 
• Herhangi bir boyda olabilir (kişinin 

tercihine göre büyük veya küçük) 
• Balığı beslemek için kullanılan kurtlar 

ortamda büyüyebilir 
 

• Ortam yatağında çok fazla katı 
olduğunda anaerobik bölgelerin 
oluşumu 

• Ortamın sıklıkla temizlenmesi gerekir 
 

 

Gelgit tabloları 

Gelgit tabloları, bitkilerin saksıda kültürlendiği bir hidroponik sistemdir. Ortamlı saksılardaki bitkiler, 

periyodik olarak besin açısından zengin, sular altında kalan bir büyüme tablosu üzerine yerleştirilir 

(Şekil 20). Su baskını sırasında; bitkilere besin açısından zengin su verilirken, süzüldükten sonra kökler 

oksijene maruz bırakılır. Su, her saat yaklaşık 15 dakika tablolara pompalanır. Tabloda uygun drenajı 

sağlamak için drenaj kanalları bulunmaktadır. Tablolar ayakta durur ve çiftlik boyutunu küçültmek için 

yuvarlanma sistemine sahip olabilir. 

 

Şekil  20. Fesleğen ve nane büyümesi için bir gel-git tablosu (Fishglashouse, Rostock University). 

Örnek: 

Su, balık tankından hidroponik alana, balık tankına yerleştirilen dalgıç bir pompa kullanılarak 

pompalanır ve yerçekimi ile geri akar. Pompa 1-2 saatte bir 15 dakika süreyle çalıştırılır (Şekil 21). 

Temel kural 
Bir gelgit ve sulama sistemi, bitkiler ve bakteriler için yeterli oksijen sağlar 
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Şekil  21. Akuaponik sistemde gel git tablosunun şematik gösterimi. 

 

 

 

 

Tablo 10. Gel-git tablosunun avantajları ve dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

 
• Kolay bakım 
• Rahat bir çalışma yüksekliği 
• Bitkiler satış için saksıdadır 

 

 
• Yüksek teknoloji maliyet (zamanlı 

pompalar) 
• Saksı ve ortamın kullanımı 

 

  

Temel kural 
Bitkilerin süzülmeden önce yeterince suyu alması için yaklaşık 15 dakika gerekir. Drenaj kanalları 
uygun drenajı sağlar. 
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Sistem boyutlandırma ve tasarımı için bir dizi temel tasarım kuralı 

Bir sistem tasarlanmadan önce bir üretim hedefi ve bir üretim planı yapılır. Üretim hedefi, bir pazar 

araştırmasına, bir bütçeye ve / veya üretim için mevcut alana dayanır. Bir üretim planı yaptıktan sonra 

toplam günlük yem yükü hesaplanabilir. Besleme yüküne bağlı olarak, suyu arıtmak için gereken 

ekipman belirlenir ve boyutlandırılır. Tüm tanklar ve ekipman bilindiğinde, borular dahil tüm 

bileşenlerin teknik çizimi yapılır. 

Sistem boyutlandırma/Üretim planı 

Türlerin seçimi 
Hangi türlerin kültürlendiğini belirlemek için dikkate alınması gereken birkaç şey vardır: 

• Türlerin hassasiyeti ve yöneticinin deneyimi 

• Türün pazardaki talebi 

• Türlerin yaşanılan iklimle uyumluluğu veya tam bir iklim kontrolü için gereken sermaye yatırımı 

•  Yavru balıklar, tohum ve yem kaynağı 

• Nitelikleri iyi midir ve sıklıkla tedarik edilebilirler mi? 

• Birden fazla mevcut tedarikçi var mıdır? 

Balık 
Bir akuaponik sistem planlarken, balığın belirli akuaponik sistem için uygunluğu dikkate alınmalıdır. 

Aşağıdakiler dahil çeşitli balık türlerinin akuaponikte başarılı olduğu bildirilmiştir; tatlısu çipurası, sazan 

balığı, yayın balığı, alabalık, büyük ağızlı levrek, barramundi ve karides gibi kabuklular (Somerville ve 

ark., 2014). Akuaponiklerde kullanılan tüm balık türleri arasında tatlısu çipurası, geniş bir pH aralığı, 

sıcaklık ve diğer koşullara toleransı nedeniyle en uygun olanıdır. Hibrit çizgili levrek, akuaponik sistemler 

için iyi bir balık değildir, çünkü bazen bitki büyümesini iyileştirmek için eklenen yüksek seviyelerde 

potasyumu tolere edemez. Bir sistemin çalışması için sermaye ve üretim maliyetleri dikkate alınmalıdır 

 

Temel kural: 
Çoğu bitki tatlı suyu veya 25oC civarında tercih ettiğinden, ılık tatlı su balıkları akuaponik sistemler 
için en uygunudur. 

 

Bitkiler 
Bitki seçimi, balıktan gelen besin maddelerinin konsantrasyonuna bağlıdır. Bu da kültür balıkçılığı 

sisteminin stok yoğunluğu ile düzenlenir. Düşük stok yoğunlukları (<20 kg / m3) düşük besin ihtiyacı 

olan bitkileri barındırabilirken, yüksek stok yoğunluğu (> 60 kg / m3) yüksek besin ihtiyacı olan bitkileri 

destekleyebilir. Meyveli bitkiler, yapraklı yeşilliklere kıyasla daha yüksek besin konsantrasyonlarına 

ihtiyaç duyar. Besin ihtiyacı düşük ve yüksek olan bitki örnekleri Tablo 11'de verilmiştir. 

 

 

 

http://www.yeah-project.com/
mailto:info@yeah-project.com


 

30 | S  a  y  f  a  
 
www.yeah-project.com                         info@yeah-project.com 

 

 

Tablo 11. Düşük ve yüksek besin konsantrasyonu gerektiren bitki örnekleri. 

Düşük besin talebi Yüksek besin talebi 

Ispanak Domates 

Frenk soğanı Salatalık 

Su teresi Biber 

Marul Lahana 

Roka Bezelye 

Fesleğen Brokoli 

Nane Fasulye 

 

Bir akuaponik sistemde kullanmak için iyi bir bitki seçerken, bitkilerin patojenlere karşı direnci ve 

kontrol kolaylığı gözlemlenmelidir. Bir sistemdeki hastalıkları en aza indirmek için, fideler iyi hastalık 

önleme stratejilerine sahip fidanlıklardan satın alınmalıdır. 

 

Temel kural 
Düşük besin ihtiyacı olan bitkiler, stok yoğunluğu <20 kg balık / m3 ile kültürlenebilir, yüksek besin 
ihtiyacı olan bitkiler yetiştirmek> 60 kg balık / m3 veya besin ilavesi gerektirir. 

 
 

Stoklama Stratejisi 
Bir akuaponik sistemde bir stoklama planı uygulanmalıdır. Stoklama, bitkilere gerekli besin maddelerini 

sağlamak için herhangi bir zamanda yeterli balık bulunmasını sağlayacaktır. Birleştirilmiş bir sistem 

olması durumunda, balıklar tarafından üretilen tüm besin maddelerini çıkarmak için yeterli bitki de 

olmalıdır. Bunun için çözüm aşamalı üretimdir: Bir büyüklükteki bitkiler ve balıklar sistemde gruplara 

ayrılır. Her birkaç haftada bir yeni bir grup sisteme girer. Bu şekilde her zaman hasat edilebilecek balık 

ve bitkiler vardır. Bir parti balık hasat edildiğinde, sistemde bitkiler için besin sağlayan başka balık 

grupları vardır. Buna karşılık, bir parti bitki hasat edildiğinde, balıkların sağladığı besinleri alacak başka 

bitkiler de bulunur. 

Balık yetiştirme modellemesi 
Sistemdeki yemi ve boyutunu belirlemek için, bir parti balığın ne kadar büyüyeceği belirlenmelidir. 

Balıklar gençken boyutlarına oranla olgunlaştıkları zamana göre daha hızlı yiyip büyüyebilirler. Bir 

büyüme modeli kullanarak, bir balığı büyütmek için gereken zaman ve yem hesaplanabilir. 

Örnek: 

Alabalıkların 10'dan 400 gram'a çıkması yaklaşık 26 hafta sürer (Şekil 22). 
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Şekil  22. Alabalıkların büyüme eğrisi 10 ila 400 gram arasındadır. 

Yem yükü ve üretim koşulları 
Büyüme ve yem alımına bağlı olarak, tek bir grup balığın yem yükü hesaplanabilir. Balık büyüdükçe 

sistemin yem yükü de artar. 

Örnek: 

10 gram büyüklüğünde 1250 alabalık stoklandığında, balığın toplam biyokütlesi 12500 (1250 * 10) gram 

veya 12,5 kg (12500/1000) 'dir. Bu balıklar vücut ağırlığının% 1.5'ini yerler ve bu da günde 0.19 kg 

yemdir (12.5 * (1.5 / 100)). Bir hafta sonra alabalık 13 gr olur ve günde 0.24 kg yem yerler. Tablo 12, 

1250 alabalık için haftalık ihtiyaç duyulan yem miktarını göstermektedir. Şekil 23'te 10'dan 400 gr'a 

büyüyen bir parti alabalığın yem yükü haftalık olarak hesaplanmaktadır. 

 

Tablo 12. 10'dan 400 g'a büyüyen 1250 alabalık serisinin haftalık yem yükü. Alabalık ağırlığı tek bir alabalığın ağırlığıdır; yem 
yükü, toplam parti için haftalık kg yem cinsindendir. 

Hafta 0 3 6 9 12 15 18 21 24 

Alabalık ağırlığı (g) 10 21 39 64 99 146 205 278 366 

Yem yükü (kg/hafta) 1,4 2,9 5,3 8,8 13,7 20,0 28,1 38,1 50,3 

  
         

 

Şekil  23. 10'dan 400 g'a büyüyen 1250 alabalık serisinin yem yükü. 
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Aşamalı stoklama stratejisiyle, çiftlikte aynı anda farklı boyutlarda daha fazla parti vardır. Balıklar aynı 

su ile bağlandığından bu partilerin yem yükü eklenir. 

Örnek: 

Şekil 24, 9 haftada bir 1250 alabalık (10 gr) stoklanmasının sonucunu göstermektedir. İlk yıl 2300 kg 

(ölüm yok), sonraki yıllarda ise 2900 kg alabalık üretilmektedir. Balık büyüdükçe ve daha fazla parti 

eklendikçe (daha fazla büyüme) yem yükü artar. Bir parti hasat edildiğinde, yem yükü düşer ve tekrar 

artar. Sistemin maksimum toplam besleme yükü haftalık 84 kg veya günde 12 kg'dır. Çiftlik bu bilgilere 

göre tasarlanabilir. Çiftlik herhangi bir nedenle yem yükünü kaldıramazsa, parti büyüklükleri veya parti 

sayısı azaltılabilir. Genel olarak, sistemdeki varyasyonu azalttığı için daha fazla parti tercih edilir. Üretim 

planının mümkün olduğundan emin olmak için yavru balıkların tedarikçisi ile iletişime geçilmelidir. 

 

 

Şekil  24. 10'dan 500 g'a 1250 alabalık yetiştirmek için parti başına düşen  yem yükü ve toplam yem yükü 

 

Bitki üretimi 

Bitki yetiştirme modellemesi 

Bitkilerin büyümesi balıklarla aynı şekilde modellenebilir. Bitkilerin “yem yükü” NO3 talebidir ve su 

ürünleri üretimi ile sınırlıdır. Genel bir kural olarak, kg yem başına 30 g Ammonia-N üretilir. Tüm 

amonyak biyofiltre tarafından dönüştürülürse, bu kg yem başına 30g NO¬3-N ile sonuçlanacaktır. 

 

Örnek: 

Yılda 2300 kg alabalık üreten bir alabalık çiftliği örneğiyle devam edersek, yem yükü, kg yem başına 40 g 

N kullanılarak NO¬3-N üretimine dönüştürülmektedir. Sonuç Şekil 25'te gösterilmektedir. Sistemdeki 

ortalama NO¬3-N 2,25 kg N'dir. 

Temel kural: 
Suda kg yem başına 30 gr N bulunmaktadır. 
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Şekil  25. % 1,5 BW ile beslenen, 9 haftada bir 1250 yavru (10 g) stoklayan bir alabalık çiftliğinin NO3-N üretimi 

 

Genel bir kural olarak, 17,5 m2 yeşil yapraklı beslenen her kg yem, hidroponik bir sistemde döllenebilir 

(Rakocy, 1989). Meyveli sebzeler yetiştirildiğinde bu alan daha küçük olacaktır. Çözeltiden alınarak veya 

tortu  kullanılarak besinler eklendiğinde (bkz. tortu arıtımı); bu alan büyüyebilir. 

Temel kural 
1 kg balığın N'sini çıkarmak için 17,5 m2 yeşil yapraklı alana ihtiyaç vardır. 

 

Fesleğen 
Fesleğen üretimi bir fidanlık alanı ve büyütme alanında yapılır. Fesleğen, tüm hidroponik sistemlerde, 

NFT ve yüzer sal tekniği arasında üretim farkı olmaksızın kültürlenebilir (Walters ve Currey, 2015) 

Fidanlıkta tohumlar 7 günde filizlenir ve fide haline gelir. Fide yoğunluğu 40 bitki / m2'ye kadar çıkabilir 

(Somerville ve ark., 2014). Bu sürenin sonunda tohumlar büyüme alanına ekilir.  

Büyütme alanında fideler 5-6 hafta boyunca büyütülür ve burada ya sürekli hasat edilebilir (15 cm'den 

başlayarak) ya da bitki olarak satılabilir. Fesleğen tamamen yetiştirildiğinde 8 bitki / m2'den fazla 

olmamalıdır. (Somerville ve ark., 2014). 

Örnek: 

Tüm besin maddelerinin tükenmesini önlemek için, hidroponik alan (fidanlık hariç) 1050 m2 olacaktır, 

bu 60 kg balık yemi (60 kg * 17,5 m2) yem yüküne göre hesaplanmaktadır. Örnek olarak, fesleğen gelgit 

tablolarında yetiştirilmektedir. Her 3 haftada bir stoklama yapılırken 3 set büyüme tablosu gereklidir 

(Tablo 13). Her set 350 m2 (1050/3) büyüklüğünde ve 2800 fesleğen bitkisine (350m2 * 8 bitki / m2) 

sahip olacaktır. Fidanlık alanı 70 m2 (2800 bitki / 40 bitki / m2) olacaktır. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

N
O

3-
N

 (
kg

)

Zaman (hafta)

NO3-N üretimi

http://www.yeah-project.com/
mailto:info@yeah-project.com


 

34 | S  a  y  f  a  
 
www.yeah-project.com                         info@yeah-project.com 

 

 

Tablo 13. Fesleğenin stoklama stratejisi 

Hafta 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 
 

Tablo 1 Parti 1 Parti 4 Parti 7 Parti 10 Parti 13 Parti 16 
  

Tablo 2 
 

Parti 2 Parti 5 Parti 8 Parti 11 Parti 14 Parti 17 
 

Tablo 3 
  

Parti 3 Parti 6 Parti 9 Parti 12 Parti 15 Parti 18 

 

Nane 

Fesleğen gibi nane de sürekli hasat edilebilir. Doğru budandığında ve hasat edildiğinde bitkinin 

değiştirilmesine gerek yoktur. Nane tohumları güvenilir değildir, başka bir bitkiden kesilerek yeni 

bitkiler yetiştirilebilir (Bradley ve Ellis, 1992). Kesikler klon üreteceğinden ana bitkinin seçimi önemlidir. 

En güçlü ana bitkileri üretmek için alan yapılabilir. 

Örnek: 

Saksıda nane bitkileri üretmek için 1050 m2 gelgit tabloları kullanılmaktadır. Nane bitkileri sürekli olarak 

hasat edilir ve budanır. Bu alanın bir kısmı, piyasa talebine bağlı olarak tüm bitkileri üretmek ve satmak 

için kullanılmaktadır. 100 m2 daha iyi ana bitkiler üretmek ve yeni kesimlere başlamak için ayrılmıştır. 

Çiftliğin tasarımı 

Çiftliğin yem yükü belirlendiğinde, tüm bileşenler maksimum yem yüküne göre boyutlandırılabilir. Bu 

bölümde, bir dizi boyutlandırma kuralı sağlanmıştır. 

 

Ekipman boyutlandırma 

Balık tankları 

Düzgün tasarlanmış bir balık tankı, suyu karıştırabilmeli ve balıkların ürettiği katı maddeleri 

uzaklaştırabilmelidir. Dikdörtgen ve kare tanklarda, köşeler katıların biriktiği ve suyun düzgün şekilde 

karışmadığı bölgeler oluşturabilir. Oksijen tüketimini ve amonyak gibi toksik maddelerin üretimini 

önlemek için sistemdeki katı maddeler temizlenmelidir (Somerville ve ark., 2014). Bu bakterilerin 

oksijen tüketimi ve üretebildikleri ürünler balıkların büyümesini azaltır ve zararlı olabilir. “Ölü bölgeleri” 

azaltmak için yuvarlak veya sekizgen tanklar önerilmektedir (Şekil 26). Bu tanklar, giren suyun tanka eşit 

dağılımını sağlamak için dairesel bir akışı koruyarak ölü bölgeleri azaltır. Tank içindeki katıların 

uzaklaştırılmasını ve boşluğun balıklar tarafından en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için 3: 1 çap: 

derinlik oranı tavsiye edilir. Tankların boyutu ve sayısı balık üretimine bağlıdır. 
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Şekil  26. Yuvarlak tankların (b) tersine dikdörtgen tankların su karışımı (a) üzerindeki etkisi (Lekang, 2013). 

Tankların boyutu ve sayısı 

Tek bir tank içerisinde tutulabilecek balık miktarı balık / m3 veya kg / m3 olarak ifade edilebilir. Yaygın 
olarak kültürlenen her tür için alan yazında maksimum yoğunluğu bulmak mümkündür. Yoğunluklar 
genellikle kg balık / m3 olarak ifade edilir ve boyuta göre değişir. Balıklara oksijen sağlama kabiliyetimiz, 
stoklama yoğunluğunu belirleyecektir. Saf oksijenin sağlanabildiği yoğun alabalık yetiştiriciliği için 
yavrular 45 kg / m3, gençler 80 kg / m3 yoğunlukta ve yetişkinler 100 kg / m3 yoğunluklarda tutulabilir. 
Balık biyolojisi ve Gaz transferinde bahsedildiği gibi, saf oksijen sağlanmadığında maksimum yoğunluk 4 
kat daha azdır. Farklı yaşam aşamaları için boyutlar ve bir örnek verilmiştir. Tablo 14'te bir genel bakış 
gösterilmektedir. 

Balık yavruları daha az ağırlığa sahip olduğu için, daha büyük balıklara kıyasla bir tankta daha fazla 

küçük boyutlu balıklar stoklanabilir. Balık büyümesi kg/m3 miktarında arttıkça bir tanktaki balık / m3 

sayısı azalır.  Stok yoğunlukları hakkında fikir vermek için üç boy alabalık örneği verilmiştir. 

• 10g'den başlayan yavru alabalık 

• 35g'den başlayan genç alabalık  

• 100g'den başlayan yetişkin alabalık 

Örnek:  

1 parti 1250 larva alabalığı (10 gr) 1 m3'lük tek bir tanka konulabilir. Bu tankta 35 g'a çıkacaklar ve bu da 

1250 balık / m3 veya ölüm olmadığı varsayılarak yaklaşık 45 kg / m3 stok yoğunluğu ile sonuçlanacaktır. 

Balık 35 gr olduğunda daha fazla alana ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle balıklar, 100 g olana kadar 1 

m3'lük 2 tanka bölünerek 625 balık / m3 veya 62,5 kg / m3 nihai yoğunluk elde edilir. Son aşamada 

balıklar, 400 g hasat büyüklüğüne kadar erişmek için 1 m3'lük 4 tanka konabilir. Bu 250 balık / m3 veya 

100 kg / m3 yoğunluktur. 
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Bu veriler, su kalitesinin korunabileceği varsayılarak kültürlenebilecek maksimum balık miktarını 

göstermektedir. Yoğunluğu artırmak ve su hacmini azaltmak, sistemi çalıştırmanın zorluğunu her zaman 

artıracaktır. Bu durum aynı zamanda izin verilen varyasyon miktarını ve balıkları kaybetme hızınızı da 

düzenler. Bu nedenle, üretimi artırmadan önce daha yüksek su hacimleri ve daha düşük balık 

yoğunlukları ile çalışmaya başlanması tavsiye edilir. 

 

Tablo 14. Saf oksijen tedariği ile ve saf oksijen tedariği olmadan yavru, genç ve yetişkin boyutlardaki alabalıkların stok 
yoğunluklarına genel bakış.  

 Saf oksijen tedariği 
olmadan 

Saf oksijen tedariği ile 

Büyüklük 
boyutu 

Balığın 
boyutu (g) 

Tankın 
boyutu 
(m3) 

Tankların 
sayısı 

Tankın 
yoğunluğu 
(balık/m3) 

Tankın 
yoğunluğu 
(kg/m3) 

Tankın 
yoğunluğu 
(balık/m3) 

Tankın 
yoğunluğu 
(kg/m3) 

Yavru  10-35 1 1 312.5 11.25 1250 45 

Genç 35-125 1 2 156.25 20 625 78.125 

Yetişkin 125-400 1 4 62.5 25 250 100 

 

 

Temel kural 
Ortalama 15 kg balık / m3 yoğunluğuna göre sistem hacmi kg yem başına 4,44 m3 artmaktadır. 
Oksijenle ortalama yoğunluk 60 kg balık / m3'e çıkarılabilir ve bu da kg yem başına 1,11 m3 sistem 
hacmi ile sonuçlanır. 

 

Akış Gerekisinimleri 

Katıları balık tanklarından çıkarmak için saatte tank hacminin 2 katı ciro gerekir. Sistemin 2,5-3x 
oranında çalıştırılması, tank hacmi balıkları etkilemeden sistemi başlatmak ve değişkenlik için yer sağlar. 
Güvenli su kalitesine ulaşmak için tüm ekipman uygun şekilde boyutlandırılmalıdır. 

Su arıtma 

Balık tanklarından gelen suyun yeniden kullanılması için suyun arıtılması gerekir. Bu işlem, sudan gelen 

atıkların filtrelenmesini ve gazların (O2 ve CO2) transferini içerir. Akuaponik sistemlerde kullanılan ve 

örnekleri verilen (Su arıtma) iki tür filtrasyon vardır (mekanik ve biyolojik). Mekanik ve biyolojik 

filtrasyonun avantaj ve dezavantajları Tablo 15'te, gaz transfer yöntemleri Tablo 16'da verilmiştir. 
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Tablo 15. Akuaponik sistemlerde uygulanabilecek biyolojik ve mekanik filtrasyonun avantajları ve dezavantajları 

 Yöntem Avantajlar Dezavantajlar 

Mekanik filtrasyon Çökeltme 
tankı 

Düşük teknoloji Yüksek yüzey alanı, emek yoğun, 
suda daha küçük partiküller kalır 

Tambur 
filtre 

Belirli 
boyutlardaki 
partikülleri 
filtreler, alan 
verimli 
Küçük yüzey 
gerekli 

Pahalı 

Biyolojik Filtrasyon MBBR basit ve esnek, 
kendi kendini 
temizleyen 

Değişikliklere karşı daha az dirençli 

Damlatma 
filtresi 

Biyolojik ve CO2 
filtrasyonu bir 
arada 

Suyun yüksek pompalanması gerekir, 
eğer katılar filtre içinde birikirse 
verimlilik hızla düşer 

 

 

Tablo 16.  Akuaponik sistemlerde uygulanabilecek gaz transferi yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları 

 Yöntem Avantajlar Dezavantajlar 

Gaz transferi Damlama filtresi Biyolojik ve CO2 filtrasyonu bir 
arada 

Suyun yüksekten 
pompalanması gerekir, 
eğer katılar filtre içinde 
birikirse verimlilik hızla 
düşer. 

CO2 süzme Özellikle oda havalandırması ile 
entegre edildiğinde CO2'yi etkili 
bir şekilde süzme yöntemi 

Su yüksekten 
pompalanmalıdır 

O2 ilavesi Havalandırma 
taşları 

Taşıma, açma ve kapamada 
kolaylık 

Düşük etki 

Oksijen konisi Çok etkili Mühendisliği zor, su akışı 
yeterli değilse 
engelleyebilir 

Doğrudan oksijen 
enjeksiyonu 

Ayrı bir cihaza gerek yok Daha az etkili 

O2 ilavesi ve 
gaz transferi 

Düşük başlı 
oksijenatör 

Büyük hacimlerde su, düşük 
yükseklik, hem O2 ilavesi hem 
de CO2 süzme için uygundur 

Mühendisliğe bağlı olarak 
O2 verimli bir şekilde 
kullanılamayabilir ve CO2 
süzme yeterli olmayabilir 

 

Filtrasyon cihazlarının boyutlandırılması tek geçişli verimlilik kullanılarak yapılır. Her bir filtrenin 

minimum boyutları sistemin 2 kat ciro akışı ve kg yem başına 1,11 m3 hacim ile hesaplanarak Tablo 

17'de verilmiştir. Filtrelerin açıklaması Su arıtma başlığında verilmiştir. 
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Tablo 17. İlgili bilgilerle birlikte kg başına yem filtrasyonun boyutlandırılması (Filtrasyon cihazları Su arıtma başlığı altında 
açıklanmıştır). 

 Eklenen kg yem başına 
boyutta artış 

Diğer bilgiler 

Mekanik filtrasyon 

Çökeltme tankı 2 m2 Yalnızca> 100µm partikülleri filtreler, katılar elle 
temizlenmeli / çıkarılmalıdır; tank içinde türbülans 
olmayacak şekilde tasarım yapılmalıdır. Derinliğin 
1 m'de tutulması tavsiye edilir. 

Tambur filtre 1.2 m3/h Tambur filtreleri akış kapasitesine göre 
boyutlandırılır.  

 

Biyolojik Filtrasyon 

MBBR 0.3 m3 750m2 / m3 yüksekliğinde 1 metre ortam ile % 50 
dolgu tavsiye edilir. 

Damlama filtresi 0.35 m3 200m2 / m3 ortam, damlatma filtresinin yüksekliği 
artırılmalıdır 

 

CO2 filtrasyonu 

Damlama filtresi Damlayan biyofiltreden hava akışı sağlandığında CO2 sudan uzaklaştırılır. 
Sisteminizin yerleştirileceği odanın veya binanın toplam hacmini ölçün, bu 
hacmi 2 ile çarpın. Damlatma filtreleri aracılığıyla (fanlar kullanılarak) saatte 
bir havalandırılan bu hacim, CO2'yi kontrol altında tutmak için yeterli 
olacaktır. 

MBBR ile birlikte CO2 
süzme 

0.03 m2 CO2 süzücünün verimliliği, kulenin yüksekliğine ve 
içeri giren havaya bağlıdır. 2 m yüksekliğindeki bir 
sıyırıcı kolon aracılığıyla 2X bina hacmini 
havalandırın. 

 

O2 addition 

Oksijen konisi Yükseklik 
0.36*Beslemeyükü^0.5  
Base diameter: 
0.16* Beslemeyükü 
^0.5 

Koninin boyutu bir formülle verilmiştir. Su akışı, 
tüm gazın alınmasını sağlayacak kadar yüksek 
olmalıdır. Su akışı yeterli olmadığında, koni içinde 
sistemi tıkayan bir gaz kabarcığı oluşacaktır. 

Düşük başlı 
oksijenatör 

0.02 m2 Genel bir kural olarak, LHO 0,5 m yüksekliğinde 
olmalıdır. Stok yoğunluğuna bağlı olarak ilaveten 
CO2 süzmek gereklidir. 

 

Pompalar ve Borular 
Bir akuaponik sistemi etrafındaki suyun taşınması ve akışı büyük ölçüde çiftlik çevresinde kullanılan 

pompa ve boru seçimine bağlıdır. 

Borular 

Bir akuaponik sistemi tasarlarken daha büyük borular kullanılması ve çok fazla bağlantıdan kaçınılması 

tavsiye edilir. Daha büyük borular daha pahalı görünebilir, ancak daha az sürtünme yaratarak su 

hareketini kolaylaştırdığı ve pompalama maliyetlerini düşürdüğü için uzun vadede daha ucuza mal olur. 
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Örnek: 

Hacmi 7 m3'ten yüksek olan yetiştirme tankları, 1,2 m'ye yakın bir yükseklikte karterden uygun şekilde 

su sağlamak için 80 mm çapında bir boruya ihtiyaç duyar (Timmons ve ark., 2018). 1m3 hacimli küçük bir 

aquaponics sistemi, suyun hareket etmesi gereken yüksekliğe bağlı olarak pompadan yetiştirme tankına 

20 mm'den 50 mm'ye kadar minimum boru çapına sahip olmalıdır (Aragon, 2019). 

Dirsekler sürtünmeyi, dolayısıyla suyu hareket ettirmek için gereken enerjiyi artırır. Sistemde mümkün 

olduğu kadar az boru bağlantısına sahip olunarak pompalama enerjisi azaltılabilir. Açıları daha az keskin 

olduğu için normal dirsekler yerine dirsek süpürme / bükme kullanılarak da sürtünme azaltılabilir (Şekil 

27). 

 

Temel kural 
Daha küçük boru boyutu = Daha az maliyet, ancak borularda daha fazla sürtünme 
Daha büyük boru boyutu = Daha fazla maliyet ancak borularda sürtünmenin azaltılması 

 

 

Şekil  27. 90 Derece dirsekler. (a) bir dirsek süpürme / bükme ve (b) normal 90 derecelik dirsektir. 

 

Tüm sistemlerde, suyun yataklara girme hızı ayrılma hızından daha yüksek olduğunda, kötü yapılan bir 

boru boyutlandırması bitki yataklarının su basmasına yol açabilir. Yataklara su getiren boruya kıyasla 

yataklardan gelen borunun daha büyük olması ile su basması önlenir. 

 

Temel kural 
Yataklı hidraponik sistemlerde suyu yataklardan taşıyan boru her zaman suyu yataklara götüren 
borudan daha büyüktür.  
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Pompalar 

Pompa, suyu akuaponik sistemi etrafında hareket ettirecek kadar güçlü, ancak aynı zamanda ekonomik 

olmalıdır. Pompa seçimi hem taşınan su miktarına hem de suyun hareket yüksekliğine bağlıdır. İyi bir 

pompa, tüm sistem suyunu en az iki saatte bir dolaştırabilmelidir. 

Örnek: 

Toplam su hacmi 50.000 litre olan bir akuaponik sistemde, saatte en az 25.000 litre hareket edebilecek 

bir pompa gerekir. Ucuz pompalar, kolayca yıpranabilir ve bu da tüm sistemi çökertebilir. Yarım 

kapasitede iki dayanıklı pompa kullanmak, kullanım için daha iyi bir seçenek haline gelir. Bir pompa 

arızalandığında, çiftliği çalışmaya devam ettirebilecek başka bir pompa olacaktır. En kısa zamanda yeni 

bir pompa takılmalıdır. 

Santrifüj pompalar, suyu bir akuaponik sistem etrafında hareket ettirmek için en yaygın pompalardır, 

dalgıç pompalar ise örneğin yer altı kuyularından su çekmek için kullanılır (Lekang, 2013). Dalgıç 

pompalar ayrıca bir karterden su taşımak için kullanılır. 

Daha fazla yerçekimi kullanılırsa bir akuaponik sistemindeki pompalama maliyetleri azaltılabilir. Bu, 

balık tanklarının bitki bölümü ile ilgili sistem tasarımına bağlıdır. Küçük akuaponik sistemlerin çoğu, 

balık tanklarından bitki sistemine yerçekimi ile su akışını ve bitki sisteminden su pompalamasını 

hedefleyecektir. Bunu başarmak için balık tankları bitki seviyesinin biraz üzerinde olacak şekilde 

ayarlanır. Balık tanklarının yüksekliği, tesis bölümüne gerekli akış oranını elde etmek için gereken 

basınca bağlı olacaktır. Bununla birlikte, yükseklikteki büyük bir fark, yüksek pompalama maliyetlerine 

neden olabilir. 

Sistemin en alçak ve en yüksek noktası arasındaki yükseklik ve ihtiyaç duyulan akış hakkında bilgi ile 

donatılan doğru pompa seçilebilir. Pompanın debisi ve yüksekliği (Toplam Dinamik Yük) üretici 

tarafından belirlenen performans çizelgesinde verilmiştir. Ancak borulardaki sürtünme kayıpları da göz 

önünde bulundurulmalıdır ve bu hem mesafe hem de kullanılan donatım sayısı ile artar. Yükseklik ve 

akış hakkında daha fazla bilgi, üretici kılavuzundan veya pompa tedarikçisinden edinilebilir. 

Örnek: 

Aşağıdaki grafik, bir üreticinin çeşitli pompa serileri için dakika başına galon (GPM) cinsinden pompa 

yüksekliğini göstermektedir (Şekil 28). Bir sistemin 2 metre yükseklikte saatte 25.000 litre hareket 

edecek bir pompaya ihtiyacı vardır. Bu, 6.56 fit (2 m * 3.281) yükseklikte dakikada 416 l (25.000l / 60 

dak) veya 110 GPM'dir (416 / 3.785). Pompa L3-120-AQ, 110 GPM'yi yalnızca 5 fit pompalayabilir; bu 

nedenle L3-160-AQ gereklidir. Pompalama ihtiyacınızın üzerinde bir pompa her zaman tercih edilir. 

Pompa arızalandığında balık kaybetme riskini azaltmak için iki pompa takılması önerilir. Bu durumda, 

pompa başına akış gereksinimi 55 GPM'dir (110/2) ve iki L3-100-AQ pompası kullanılabilir. Bir pompa 

arızalandığında beslemeye devam etmek için iki L3-120-AQ tercih edilir. 
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Şekil  28. L3 ve H3 serisi pompaların performans eğrileri (Pentair Aquatic Ecosystems, 2018) 

Uygun pompa bakımı için bir pompa, açılmadan önce suyla doldurulmasını sağlayacak bir konuma 

yerleştirilmelidir ve bu genellikle pompayı, pompalanan su yüzeyinin biraz altına yerleştirerek yapılır. Bu 

önlem pompanın kuru çalışmasını önleyerek pompayı korur. Diğer durumlarda, pompa kapatıldığında 

suyun geri akışını önlemek için pompanın hemen önüne bir kapakçık yerleştirilerek, pompanın 

açıldığında su altında kalması sağlanır. 

Temel kural 
Su pompası toplam su hacmini 2 saatte bir dolaştırmalıdır 

Çiftliğin çevresi 

Çevrenin türü ve ihtiyacı iklime bağlıdır. Yıl boyunca balık ve bitki büyümesi için sıcaklık ve ışık ideal 

olduğunda, rüzgar ve yağmura karşı koruma sağlamak için yalnızca minimum muhafaza gerekir 

(Somerville ve ark., 2014). İstenmeyen alglerin büyümesini önlemek için sistemdeki tüm su 

gölgelendirilmelidir. Bununla birlikte, sıcaklık yıl boyunca dalgalandığında, yalıtım gereklidir. Işık 

yoğunluğu büyük ölçüde dalgalandığında, yapay aydınlatmaya ihtiyaç vardır. Yapay aydınlatma ve 

sıcaklığın getirdiği tutarlılık, üretimi ve ürün kalitesini artıracaktır. Güneşin bol olduğu bölgelerde güneş 

panelleri, güneşin getirdiği enerjiyi kullanabilir. İklimin yanında elektrik ve su kaynağı bulunmalıdır. 

Çitler sistemi hırsızlık, vandalizm, hayvan zararlıları ve gıda güvenliğine karşı koruyabilir. 

Yalıtımlı bir bina olması durumunda havalandırma önemlidir. Genel bir kural olarak, havadaki nemi ve 

CO2'yi kontrol etmek için bina içindeki hava, hacminin 2 katı havalandırılmalıdır. Gaz değişiminin hijyeni 

ve verimliliği için nem kontrolü gereklidir. Genel iş güvenliği ve gaz değişiminin etkinliği için CO2 

kontrolü gereklidir. 
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Isıtma ve Isı Kayıpları 
Su ve hava sıcaklığı, ısıtma ihtiyacı ve masrafları çevreye bağlı olarak hesaplanabilir. Isı kayıpları ortama 

ve sisteme bağlı olarak oldukça değişken olduğundan, pratik kurallar verilemez. Bunun yerine, yalnızca 

ısı kayıplarını etkileyen faktörler ve ısıtma maliyetleri tartışılacaktır. 

RAS'taki su devridaim edildiğinden, ısı da yeniden dolaştırılır ve sistem içinde kalır. Isıtma maliyetleri 

şunlar için olacaktır: 

1) sisteme giren yeni su ve hava 

2) duvarlar, zemin ve tavandan ısı kayıpları 

Su değişim oranları, günlük sistem hacminin % 10'unun altındaki değerlerle, balığın yoğunluğuna ve 

sistemin filtreleme kapasitesine bağlıdır (Timmons ve ark., 2018). Havalandırma, binanın günlük hava 

hacminin 2 katı olmalıdır. Sistem ile ortam (hava ve su kaynağı) arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak, 

gelen yeni havayı ve suyu ısıtmak için belirli bir miktar enerjiye ihtiyaç duyulur. 

Yeni su ve havanın yanı sıra bina duvarlarından, tabanından ve tavanından ısı kaybedecektir. Isı kaybı 

oranı binanın izolasyonuna, sıcaklık farkına ve binanın içindeki rüzgar hızına bağlıdır. Yaygın olarak 

kullanılan tüm izolasyon yöntemleri için, ısı kaybı değişkenleri bulunabilir ve ısı kayıpları hesaplanabilir. 

Yazlar sıcak olduğunda soğutma da aynı derecede önemlidir. Soğutma maliyetleri de benzer şekilde 

hesaplanır. Tek fark, soğutmanın sadece elektrik gücüyle yapılabilmesi ve daha pahalı olmasıdır. 

Sistemdeki masraflarla ilgili 

Balık ve bitki üretimiyle ilgili maliyetler, üretime bağlı olarak oldukça değişkendir. Üretimin artması 

maliyetleri artıracak ancak kg üretim başına maliyetleri azaltacaktır. 

 

Şekil  29. Bir kültür balıkçılığı çiftliğinin yatırım maliyetleri. Landing aquaculture 
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Temel kural 
Bina içindeki hava hacminin 2 katı nem ve CO2 için havalandırılmalıdır 
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Bir balık tankının su kalitesini ölçmek için sondalara  ihtiyaç duyulacaktır. Tankın boyutunun artırılması, 

tankın maliyetini artıracaktır ancak kullanılan sonda sayısı aynı kalacaktır. Örnek olarak Şekil 29, üretim 

7.000 kg / yıl'dan 1 milyon kg / yıl'a çıkarıldığında yatırım maliyetlerinin kg başına 29 € 'dan kg başına 15 

€' ya düştüğünü göstermektedir. Üretime dayalı değişken olmasının yanı sıra, konum, bir sistemin 

maliyetlerini büyük ölçüde etkileyecektir. Örneğin, Türkiye'de arazi ve işçilik maliyetleri İsviçre'den 

farklıdır. Nelerin dikkate alınması gerektiğine dair bir fikir edinmek için sermaye ve işletme giderlerine 

dair genel bir bakış verilmiştir. Bu faktörlerin her birinin önemini açıklığa kavuşturmak için toplam 

maliyetlere nispi bir katkı verilmiştir. Masraflar yerel koşullara bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bir 

sistem kurmadan önce ekonomik bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. 

Sermaye masrafları 

Sermaye masrafları (CAPEX), üretim için tükenmeyen maliyetlerdir. Ekipman, bina ve arsa 

maliyetlerinden oluşur. Nispi katkılarıyla maliyetlerin bir örneği Tablo 18'de verilmiştir. 

Tablo 18. Bir kültür balıkçılığı çiftliğinin nispi sermaye giderleri (Tatlısu çipurası sistemi 600 ton / yıl) *. 

Bileşen Nispi katkı (%) 

Tank masrafları % 32 

Artan tankları, pompalar  

Oksijen ve CO2 kontrol üniteleri  

Elektronik kontrolör  

Besleyiciler  

Biyofiltre  

Karantina, kuluçkahane / balık tutma tankları  

Diğer Ekipmanlar % 18 

Yedek jeneratör % 5 

İzleme sistemi % 2 

Buz makinesi % 1 

Yem deposu % 2 

Hasat sistemi % 2 

Su ısırma sistemi % 2 

Atık toplama ünitesi % 1 

Havalandırma sistemi % 1 

Su kuyuları (2) % 1 

Balık işleme ekipmanları % 1 

İnşa masrafları % 48 

Karantina bölgesi % 1 

Laboratuvar ve ofis % 1 

İnşa alanı % 46 

Septik / tuvalet % 0 

Arazi masrafı % 2 
*Kaynak: Timmons ve ark., 2018 

Hidroponik bir sistem için bina maliyetleri, iklim kontrol sistemi, sulama, aydınlatma, elektrik ve 

yetiştirme yataklarını göz önünde bulundurun.  

İşletme masrafları 

İşletme giderleri, üretim için eşzamanlı olan maliyetlerdir. Buna yem, elektrik, su ve işçilik dahildir. 

Kültür balıkçılığı sistemlerinde, toplam işletme giderlerinin % 50'si yem maliyetidir. Ancak akuaponik 
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sistemleri çalıştırmanın teknik zorluğu nedeniyle işçilik maliyetleri artmaktadır. Herhangi bir balık 

yetiştirme sistemine kıyasla, toplam biyokütle çıktısıyla ilgili olarak akuaponiklerin yem maliyetleri 

düşüktür çünkü balıklar ve bitkiler aynı yem girdisi kullanılarak üretilir. Bir akuaponik çiftliğinin 

akuaponik ve hidraponik bölümlerinin nispi işletme maliyetleri sırasıyla Şekil 30 ve Şekil 32'de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil  30. Bir akuaponik sistemin su ürünleri yetiştiriciliği kısmı için maliyet yapısı, Güney Vestfalya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi pilot tesisinden alınan teknik verilerden alınan varsayımsal model (Morgenstern ve ark., 2017; Goddek ve ark, 

2019). 

http://www.yeah-project.com/
mailto:info@yeah-project.com


 

45 | S  a  y  f  a  
 
www.yeah-project.com                         info@yeah-project.com 

 

 

 

Şekil  31. Bir akuaponik sistemin hidroponik kısmı için maliyet yapısı, Güney Vestfalya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi pilot 
tesisinden alınan teknik verilerden alınan varsayımsal model (Morgenstern ve ark., 2017; Goddek ve ark., 2019). 

Başlangıç masrafları 

Bir iş kurarken ilk satışın ne zaman yapılacağını akılda tutmak önemlidir. Bu üretim planında 4 parti 

balık, ilk parti hasadından önce stoklanmaktadır. Su ürünleri tarafından herhangi bir yatırım geri dönüşü 

görülmeden önce yem, elektrik, su ve kira faturalarının ödenmesi gerekecektir. Yönetim ve başlangıç 

sorunları nedeniyle balıkların ilk partisinin kaybedilmesi yaygındır. Bunun olması durumunda yeterli fon 

mevcut olmalıdır. Bitki gelirlerine çok daha çabuk ulaşılabilir. 21.500 € 'luk bir yatırımla başlatılan 30m x 

10m'lik basit bir akuaponik sistemi, bir yıllık çalışmanın ardından ayda 120 kg'a yakın fesleğen üretme 

kabiliyetine sahiptir (Burgess, 2019). 

Ekipman tedarikçileri 

Doğru ekipmanı seçmek, bir akuaponik girişiminde gereksiz maliyetleri en aza indirmenin yollarından 

biridir. Hangi ekipmana ihtiyaç duyulduğunu ve ekipmanın ne büyüklükte olması gerektiğini 

belirledikten sonra, çok sayıda tedarikçiden çeşitli seçeneklere ulaşmak mümkündür. İyi bir fiyat / kalite 

oranı önemlidir. Ek 1, akuaponikte kullanılan başlıca ekipmanların tedarikçilerinin bir listesini gösterir. 

Bu tedarikçiler yalnızca örnek teşkil etmektedir. 

Van şehriyle ilgili sonuçlar 

Van İli 42º 40 've 44º 30' doğu boylamları ile 37º 43 've 39º 26' kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yukarı Murat-Van Gölü kapalı havzasında yer alan Van, 19.069 km²'lik 

yüzölçümü ile Türkiye'nin 6. büyük ilidir. Şehir, deniz seviyesinden ortalama 1.726 m daha yüksektir.  

http://www.yeah-project.com/
mailto:info@yeah-project.com


 

46 | S  a  y  f  a  
 
www.yeah-project.com                         info@yeah-project.com 

 

 

Bölge genellikle tipik karasal iklimden etkilenir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve soğuktur. Bölge 

illerinin uzun vadeli (1975-2017) iklim verileri Tablo 2'de verimiştir.  

Tablo 19. Van Bölge illerinin genel meteorolojik durumu. 

 Kaynak: Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 2017, Temmuz 

 

Kışın yaklaşık 150 gün 0 ° C'nin altındadır. Yaz aylarında 20 gün boyunca + 30 ° C'nin üzerindedir. Toprak 

80 gün karla kaplı kalır. Yıllık yağış miktarı ilçelere göre 370 mm ile 570 mm arasında değişmektedir. 

Yazlar az yağışlı ve çok sıcaktır. Sıcaklık -24,8 ° C ile + 37,0 ° C arasında değişmektedir (Tablo 2). 

Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür. Bitlis ile Van il sınırları arasında bulunan volkanik Nemrut 

Dağı'nın patlaması sonucu kraterde biriken suyun oluşturduğu volkanik bariyer göldür. 

Van Gölü su kaynağı olarak kullanılamaz. Çünkü Van Gölü, dünyanın en büyük soda gölü olmasının yanı 

sıra tuzlu su özelliğine de sahiptir. Van Gölü, hem tatlı su hem de deniz suyu ekosistemlerinden farklı bir 

su ekosistemine sahiptir. Suları acı, tuzlu ve sodalıdır. Tuzluluk oranı% 0.224 ve pH değeri 9.52'dir. Bu 

durum kültür bitkilerinin büyümesine izin vermez. 

Van karasal bir iklime sahip olduğu için sıcaklık kontrolüne ihtiyaç vardır. Uzun kışlar nedeniyle soğuk su 

kültürü türü tavsiye edilir. Tedarikçiler ve pazar talebi dikkate alındığında hangi türlerin yetiştirileceği 

önemli bir faktördür. Alabalık, nispeten dirençli bir soğuk su türü olduğu için, yerleşik tedarikçiler ve 

piyasadan gelen taleplerle iyi bir seçenek olacaktır. 

Van şehrinin ekolojik koşullarında yapılan birçok çalışma göz önünde bulundurularak akuaponik 

sistemler için kültür balıkçılığının tercih edilmesi önerilmektedir (Bildirici, 2019). Kültür balıkçılığı sistemi 

yüksek pH (> 7) ile çalıştırılacağı için suyu hidroponik sisteme taşımadan önce asit eklemeye ihtiyaç 

vardır. Bu, yüksek kaliteli mahsule ulaştıracaktır. Bitkiler soğuk suya dayanıklılıklarına göre seçilmelidir. 

Sıcak su mahsulleri seçilirse, ısıyı mümkün olduğunca verimli kullanmak için bir ısı değişimi kurulmalıdır. 

Yaz aylarında güneşin ısısı yeterli olacağından mevsimlik mahsuller ısı değişimine gerek kalmadan 

yetiştirilebilir. 

Kaynaklar 
Aragon, S.-C., (2019). Japan Aquaponics DIY Aquaponics Guides Plumbing Part 2. 

Baudoin, W., Nono-Womdim, R., Lutaladio, N., Hodder, A., Castilla, N., Leonardi, C., Pascale, S. De, 
Qaryouti, M., (2013). Good Agricultural Practices for greenhouse vegeTablo crops - Principles for 

Meteorolojik Veri Bitlis Hakkâri Muş Van 

Maksimum Sıcaklık °C 38.0 38.0 41.6 37.0 

Minimum Sıcaklık °C -22.0 -23.4 -34.4         -24.8 

Ortalama Sıcaklık °C 9.47 10.29 9.67 9.3 

Ortalama Toplam Yıllık 
Yağış (kg / m²) 

941.1 742.2 773.2 382.0 

Ortalama Yağmurlu Gün 
Sayısı 

119.4 99.4 114.9 98.7 

Ortalama Güneş Süresi 
(saat) 

5.86 7.86 7.21 7.98 
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Ek 1 
 

Tablo 20 Belli başlı akuaponik ekipman tedarikçileri listesi 

Bölüm Ekipman Uygun tedarikçiler 

Plants culture  Saksılar Hydroponics growshop (UK & I) (https://www.hydroponics.eu/ 
Nitriculture (UK) (http://www.nutriculture.co.uk/) 
Organic growshop (GR) (https://www.organic-growshop.gr/) 

Sallar, kanallar ve 
gömlekler 

Hydroponics growshop (UK & I) (https://www.hydroponics.eu/ 
Mad greenhouse products (USA) 
(https://www.madgreenhouseproducts.com/) 
Organic growshop (GR) (https://www.organic-growshop.gr/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (USA) (https://pentairaes.com/) 
Viscon (PL) (https://www.visconhydroponics.eu/) 

Gelgit tabloları General Hydroponics Europe (https://www.eurohydro.com/) 
Hydroguru (https://hydroguru.shop/) 
Mad greenhouse products (USA) 
(https://www.madgreenhouseproducts.com/) 

Tohumlar Sebzeler 
Anamas seeds (TR) https://www.anamastohum.com/en/ 
Hydroponics growshop (https://www.hydroponics.eu/) 
Kucukciftlik (TR) (https://kucukciftlik.com/) 

Otlar 
Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 
Kucukciftlik (TR) (https://kucukciftlik.com/) 

Meyveler 
Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 
Anamas seeds (TR) https://www.anamastohum.com/en/ 
Bursa seeds (TR) (http://www.bursaseed.com/) 
Kucukciftlik (TR) (https://kucukciftlik.com/) 
United genetics (TR) (http://unitedgenetics.com/) 

Çiçekler 
Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 

Büyüme ortamı Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 
Amazon (DE) https://www.amazon.de/) 
Hydroponics growshop (https://www.hydroponics.eu/) 
Nitriculture (UK) (http://www.nutriculture.co.uk/) 
Organic growshop (GR) (https://www.organic-growshop.gr/) 

Gübreler ve 
Haşere idaresi 

Hydroguru (https://hydroguru.shop/) 
Zeruva (TR) (http://zeruva.com/tr/) 

Sulama ve 
damlama 
nozulları 

Hydroguru (https://hydroguru.shop/) 
Seomak technology (TR) (http://www.seomak.com.tr/) 

Balık Yemler Aller Aqua (DK) (https://www.aller-aqua.com/) 
Alltechcoppens (NL) (https://www.alltechcoppens.com/) 
Aquasoja (PT) (http://www.aquasoja.pt/) 
Biomar (DK) (https://www.biomar.com/) 
Cargill (TR) (https://www.cargill.com.tr/) 
Dibaq Aquaculture (ES) (http://www.dibaqacuicultura.es/en/) 
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Gumusdoga (TR) (https://www.gumusdoga.com.tr/) 
Le Gouessant (FR) (http://www.aqua.legouessant.com/) 
Skretting (TR) (https://www.skretting.com/) 

Otomatik 
besleyiciler 

Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Fish farm feeder (ES) (https://www.fishfarmfeeder.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 

Tanklar Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Fatih polyester (TR) https://www.fatihpolyester.com/ 
Landing aquaculture (NL) 
(https://www.landingaquaculture.com/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Purewell Fish farming (UK) 
(https://www.purewellfishfarming.co.uk/) 

Yavru balıklar Gumusdoga (TR) (https://www.gumusdoga.com.tr/) 
Trout lodge (NL) (https://www.troutlodge.com/) 
River Gwash trout farm (UK) 
(https://www.rivergwashtroutfarm.co.uk/) 

Mekanik 
filtrasyon 

Boncuk filtresi Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/) 
Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquaculture systems technologies (USA) (https://astfilters.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Tambur filtresi AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Faivre (FR) (http://www.faivre.fr ) 
Hex (DK) (http://www.hexfilter.com/) 
Hydrotech(SE) (http://www.hydrotech.se )  
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Timex (TR) (https://timex.com.tr/) 

Biyolojik 
filtrasyon 
 

Damlama 
filtreleri 

AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Aquaculture systems technologies (USA) (https://astfilters.com/) 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 

Hareketli yataklı 
biyoreaktör 

Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
Aquaculture systems technologies (USA) (https://astfilters.com/) 
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Timex (TR) (https://timex.com.tr/) 

Biyofiltre ortam Rastgele paketleme 
AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
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(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (https://www.aquacultur.de/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Pall ring company (UK) (https://www.pallrings.co.uk/ 
RK Bioelements (DK) (https://en.rkbioelements.dk/) 
Smallbox special plastics (CN) 
(https://www.mbbrfiltermedia.com/) 

Yapılandırılmış paketleme 
AMACS (NL) (https://www.amacs.com/) 
Coolmdeck (IN) (http://cooldeckin.com/) 
Enexio (UK) (https://www.enexio.com/) 
Matala USA (USA) (http://www.matalausa.com/) 

Gaz transferi Üfleyici  Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Blowtac (TW) (https://www.blowtac.com.tw/) 
Busch (NL)https://www.buschvacuum.com/ 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Ratz Aquaculture (DE) http://www.ratz-aquaculture.com/ 
Sjerp &Jongeneel BV (NL) (https://www.sjerp.nl/) 

Hava 
kompresörleri 

Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 

Oksijen 
jeneratörü 

AirPro gas solutions (IE) (https://www.airpro.ie/) 
Innovative gas systems (IT)http://www.igs-italia.com/ 
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Oxymat (DK) (https://www.oxymat.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Sysadvance (PT) (https://www.sysadvance.com/) 

CO2 gaz giderici Rastgele paketleme 
Alvestad (NO) (https://alvestad.com/) 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Pall ring company (UK) (https://www.pallrings.co.uk/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 

Yapılandırılmış paketleme 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
NP Innovations (SE) (http://www.npinnovation.se/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 

Difüzörler / hava 
taşları 

AirPro gas solutions (IE) (https://www.airpro.ie/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/ ) 
Ratz Aquaculture (DE) (http://www.ratz-aquaculture.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Oksijen konileri Fatih polyester (TR) (https://www.fatihpolyester.com/) 
Linde group (DE) (https://www.the-linde-group.com/) 
SDK (PL) (https://www.sdk.com.pl/) 

Su ulaştırma Borular ve 
bağlantı parçaları 

Agru (AT) (https://www.agru.at/en/) 
Akansu group (TR) (http://www.akansu.com/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Kuzeyboru (TR) (https://www.kuzeyborugroup.com/) 
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Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 
Vink (NL) (https://www.vinkkunststoffen.nl/) 

Pompalar Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Apexpumps (UK) (https://www.apexpumps.com/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Calpeda (IT) (https://www.calpeda.com/) 
Distrimex (NL) (https://www.distrimex.nl/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Akış metreleri BMeter metering solutions (IT) (https://www.bmeters.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Su kalitesi 
izleme 

PH, oksijen, 
redoks, sıcaklık, 
sertlik, iletkenlik 

Aquacultur (DE)(https://www.aquacultur.de/) 
Aqualabo (FR) (https://en.aqualabo.fr/) 
Bluelab (NZ) (https://www.bluelab.com/) 
HACH (USA) (https://www.hach.com/) 
Hanna instruments BV (NL) (https://hannainstruments.nl) 
LaMotte (USA) http://www.lamotte.com/ 
Oxyguard (DK) (http://www.oxyguard.dk/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Yokogawa (TR) (https://www.yokogawa.com/) 
YSI (USA) (https://www.ysi.com/) 

Nitrat, nitrat ve 
amonyak test 
kitleri 

Aquachek (USA) (https://www.aquachek.com/) 
Aquaforest (PL) (https://aquaforest.eu/) 
Aqualabo (Fr) (https://en.aqualabo.fr/) 
Bluelab (NZ) (https://www.bluelab.com/) 
Hanna instruments BV (NL) (https://hannainstruments.nl)  
Lamotte (USA) (http://www.lamotte.com/) 
YSI (USA) (https://www.ysi.com/) 

Yazılım ve izleme 
sistemleri 

Arowana automation (https://iurbanfarmer.com/) 
Aquacheck smart app (https://www.aquachek.com/) 
Bluelab connect (https://www.bluelab.com/) 
Osmobot (https://www.osmobot.com/) 
Smart ponnod (http://smart.ponnod.com/) 
YSI (USA) (https://www.ysi.com/) 

Sera Aydınlatma  Certhon greenhouse solutions (NL) (https://www.certhon.com/) 
Hydroponics growshop (https://www.hydroponics.eu/ 
Mad greenhouse products (USA) 
(https://www.madgreenhouseproducts.com/) 

Işık ölçümü Hansatech (UK) (https://www.hansatech-instruments.com/) 
Harvest Agri (UK) (https://harvestagri.co.uk/) 
LI-COR (USA) (https://www.licor.com/) 
Spectrum technologies (USA) (https://www.specmeters.com/) 

Termometre 
 
 
 

Aquacultur (https://www.aquacultur.de/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/ 

Soğutma ve Certhon greenhouse solutions (NL) (https://www.certhon.com/) 
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havalandırma 

Kaplama 
malzemeleri 

Agrimec (It) (https://en.agrimec.it/) 
Certhon greenhouse solutions (NL) (https://www.certhon.com/) 
Seomak technology (TR) (http://www.seomak.com.tr/) 

Diğerleri Tüm sistem 
tasarımı 

Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Smart farmers (BE) (https://smartfarmers.eu/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/)= 

Araçlar ve 
ekipmanlar 

Balık sınıflayıcılar, bayıltıcılar ve kepçe ağları 
AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Faivre (FR) (http://www.faivre.fr ) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 

Giyim ve ayakkabı 
Artkins (IE) (https://www.atkins.ie/) 
Wellpath (CN) (http://www.waderfactory.com/) 

Dezenfektanlar 
Halamid (FR) (http://www.halamid.com/) 
Sanosil (CH) (https://www.sanosil.com/) 

Su ısıtma Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Microwell (https://www.microwell.eu/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 

Danışma Dutch greenhouses (Nl) (https://dutchgreenhouses.com/) 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
Ponnod internet of greens (SL) (http://smart.ponnod.com/) 
Smart farmers (BE) (https://smartfarmers.eu/) 
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