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ÖNSÖZ 

Aquaponik tarım, topraksız bitki yetiştiriciliği ile balık 

havuzlarının entegre edildiği bir polikültür sistem 

kombinasyonudur ve tüm dünyada önemli bir popülerlik 

kazanmaktadır. Aquaponik tarım sistemi, sınırlı, iklimsel 

olarak savunmasız ve bozulmuş toprak koşullarında yiyecek 

yetiştirmenin önemli bir yoludur. Aquaponik sistem, 

sürdürülebilir bir temelde bitki büyümesini, gıda üretimini, 

gıda egemenliğini ve gıda güvenliğini iyileştirmek için önemli 

bir potansiyel sunar. Aquaponik tekniklerin ve stratejilerin 

doğru uygulanması hakkında bilgi eksikliği ve doğru anlayış, 

aquaponik tarım için temel sınırlayıcı faktörlerdir. Aquaponik 

sistem titiz bir şekilde yönetilir, verimli biyogüvenlik 

seviyelerini ve dış kontaminasyon ve hastalık risklerini en aza 

indirir ve pestisit ve sentetik gübreler olmadan yüksek kaliteli 

verim üretir. Aquaponik sistemlerin iyi bir şekilde anlaşılması, 

kentsel alanlarda topluluk temelli gıda üretimini, kırsal 

alanlarda endüstriyel ölçekte gıda üretimini ve gelişmekte olan 

ve az gelişmiş ülkelerde daha küçük düzeyde çiftçilik 

faaliyetlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. 
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Bu nedenle, bu bölüm sağlıklı ve besleyici yönüyle zengin 

balık ve bitkileri yetiştirmek için farklı aquaponik sistemlerin 

tasarımı ve bu aquaponik bileşenlerin bakımını tartışmaya 

odaklanmıştır.  
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GİRİŞ 

Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır ve 2050 yılına kadar 

12 milyara ulaşması beklenmektedir. Sürdürülebilir gıda 

üretimi bilim dünyası için büyük bir endişe kaynağıdır çünkü 

dünya, önümüzdeki yıllarda milyarlarca insanın geçimini 

etkileyecek bazı değişiklikler geçirmektedir. Bilim ve 

teknolojideki son gelişmeler, çeşitli sektörlerde büyük bir 

devrim yaratmış ve tüm dünyada hayatı kolaylaştırmıştır. (Jha 

ve diğerleri, 2019). 

Tıp biliminde yaşanan gelişmeler yaşam süresini ve hayatta 

kalma oranını sürdürülebilir bir temelde iyileştirmeye büyük 

katkılar sağlamıştır. Ne yazık ki, tüm bu ilerleme ve gelişme, 

toprağa ve çevre sağlığına ciddi zararlar vermek pahasına 

gerçekleşmiş ve bu nedenle hemen hemen tüm ülkelerde genel 

gıda üretim durumunu olumsuz etkilemiştir. Tüm bu faktörler 

dünyayı beslemek anlamında bilime büyük zorluklar 

yaratmıştır ve bilim adamları gıda üretimini sürdürülebilir bir 

temelde iyileştirmek anlamında teknolojik ve bilimsel 

yenilikler geliştirmek için ellerinden geleni yapmaktadır 

(Gainer ve diğerleri, 2019). 

 



8 | Dr. Öğr. Üyesi Numan BİLDİRİCİ, Dr. Dilara Elif BİLDİRİCİ 
 

Dünya, küresel ısınma, toprak kirliliği, çevresel bozulma ve 

iklim değişikliği nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı 

karşıyadır. Aquaponik sistemler bu tür durumlarda kaliteli gıda 

üretimini ve gıda tedarikini iyileştirmek için gereken 

dayanıklılığı önemli ölçüde artırabilir. Bu sebeple, bu bölüm 

temel anlamda sürdürülebilir bir temelde gıda üretimine 

ulaşmak için aquaponik sistemlerin ana konseptini, 

bileşenlerini ve yönetim faktörlerini açıklamaya odaklanmıştır. 

Aquaponik çiftçilik, topraksız bitki yetiştiriciliğinin ve balık 

çiftçiliğinin bir kombinasyonudur ve tüm dünyada önemli bir 

popülerlik kazanmaktadır. Aquaponik tarım sistemi, sınırlı, 

iklimsel olarak savunmasız ve bozulmuş toprak koşullarında 

yiyecek yetiştirmenin önemli bir yoludur. Aquaponik sistem, 

sürdürülebilir bir temelde bitki büyümesini, gıda üretimini, 

gıda egemenliğini ve gıda güvenliğini iyileştirmek için önemli 

bir potansiyel sunar. Aquaponik tekniklerin ve stratejilerin 

doğru uygulanması hakkında bilgi eksikliği ve doğru anlayış, 

aquaponik tarım için temel sınırlayıcı faktörlerdir. Aquaponik 

sistem titiz bir şekilde yönetilir, verimli biyogüvenlik 

seviyelerini ve dış kontaminasyon ve hastalık risklerini en aza 
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indirir ve pestisit ve sentetik gübreler olmadan yüksek kaliteli 

verim üretir.  

Aquaponik sistemlerin iyi bir şekilde anlaşılması, kentsel 

alanlarda topluluk temelli gıda üretimini, kırsal alanlarda 

endüstriyel ölçekte gıda üretimini ve gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkelerde daha küçük düzeyde çiftçilik faaliyetlerini 

iyileştirmeye yardımcı olabilir.  

Bu nedenle, bu bölüm sağlıklı ve besleyici yönden zengin 

balıklar ve bitkileri yetiştirmek için farklı aquaponik tasarım 

sistemlerini ve aquaponik bileşenlerin bakımını tartışmaya 

odaklanmıştır. 

Aquaponik Nedir? 

Aquaponik Bahçecilik Topluluğuna göre aquaponik sistemler, 

devridaim yapan eko sistemlerde balık türleri ve bitkilerin 

birlikte yetiştirilmesidir. Balıkların ürettiği atıkları bitkinin 

besin maddelerine dönüştürmek için doğal bakteri döngülerini 

kullanır. Aquaponik sistemler su ürünleri yetiştiriciliği ve 

hidroponiği kullanan çevre dostu gıda yetiştiriciliğidir. 

Akuaponikte, kullanılmış suyu veya filtratı atmamıza gerek 
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yoktur. Ayrıca kimyasal gübre ilavesine gerek yoktur 

(Berstein, 2011). 

Aquaponik sistem suda yaşayan organizmalardan elde edilen 

besinlerin neredeyse % 50'sinin büyümeleri ve gelişmeleri 

amacıyla bitkileri beslemek için kullanıldığı, bitkiler ve suda 

yaşayan organizmaları kullanarak sistematik bir biçim alan 

özel bir üretim sistemi olarak tanımlanabilir (Palm ve diğerleri, 

2018). 

 

Şekil 1: Aquaponik Döngü (Bernstein, 2011) 



Sağlıklı Bir Gelecek İçin Aquaponik Sistemler | 11 

 

 

 

  

 

Hidroponik; toprak, kimyasal besin ve su kullanmadan bitki 

yetiştirmektir (Stout, 2013). Hidroponik terimi suyla çalışma 

anlamına gelir (Bernstein, 2011). Su ürünleri yetiştiriciliği, 

doğal veya kontrollü tatlı su veya deniz ortamlarında suda 

yaşayan hayvanların ve bitkilerin yetiştirilmesidir. Kültür 

balıkçılığının ilk kullanımı MÖ 5. Yüzyıla, Antik Çin'e kadar 

uzanmaktadır. İnsanlar genç balıkları yakaladılar ve 

büyümeleri için yapay bir ortamda tuttular.  

Kültür balıkçılığı, Roma İmparatorluğu ve Eski Mısır'da da 

biliniyordu (Bernstein, 2011). Kültür balıkçılığında balıklar 

çok yoğun bir şekilde yetiştirilebildiğinden, balık yetiştirme 

sistemi (RAS), sirkülasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hidroponik ve kültür balıkçılığını birleştirerek ortaya 

çıkabilecek birçok zorluğu çözebiliriz. Hidroponikteki pahalı 

sentetik kimyasal besinlerin yerini ucuz balık yemi alır ve 

bitkiler tarafından alınmazsa besin solüsyonunu da atmalıyız. 

Bitkilerin sulanması için ihtiyaç duyulan yüksek miktarda su 

vardır ve suyu biyofiltrelerden geçirerek bunu önleyebiliriz. 

Akuaponik, sadece su kültürü ve hidroponikten daha 

üretkendir. Aquaponik organik olmalıdır, çünkü balıkları tedavi 
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etmek bitkiler üzerinde bir etkiye sahip olabilir ve bunun tersi 

de olabilir (Bernstein, 2011). 

Aquaponik Sistemlere Başlarken 

Aquaponik sistem geleneksel tarımda çeşitli kaynak 

verimliliğinden kaçınmak için iyi bir yardımcıdır ve optimum 

bakım, sürdürülebilir bitki büyümesi ve gıda üretimini garanti 

eder. Bununla birlikte, akuaponiklerin başarısı ve verimliliği, 

sistem tasarımının güvenliği, aquaponik sistemin etkileri, 

sistem suyunun pH kontrolü, kabul edilebilir besin aralığı, 

filtreleme ve havalandırma teknolojileri, balıkların doğru 

eşleştirilmesi ve bitki türleri, mikrobiyal popülasyonlar, balık 

yemi kalitesi ve miktarı, nitrojen seviyeleri ve haşere 

saldırısının yönetimi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu 

faktörler, yönetim sistemi için büyük önem taşır ve 

mühendislik, tarım, kimya, bahçecilik ve su ürünleri 

yaklaşımları kullanılarak uygun şekilde kontrol edilmelidir 

(Yep ve Zheng, 2019). 

İş veya ev üretiminde aquaponik sistemlere başlamadan önce 

bazı basit soruları kendimize cevaplamamız gerekir. Bunlar 

"Neden", "Nerede", "Ne Zaman" ve "Kim" dir. 
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Neden aquaponik sistemlere başlama kararı aldınız? 

Aquaponik sistemleri deneyimlemek istiyor musunuz? 

Çocuklara bu sistemleri göstermek ve onlara balık ve bitki 

yetiştirmenin alternatif, sürdürülebilir yollarını öğretmek 

istiyor musunuz? Yoksa amacınız manav alışverişinizde 

harcadığınız miktarı azaltmak mı? Taze sebze, meyve, ot ve 

balıklar üretmek istiyor musunuz? Yoksa ticari bir site mi 

istiyorsunuz? “Neden?” sorusu aquaponik sistemi planladığınız 

tüm süreç boyunca aklınızda yer almaya devam etmelidir. 

“Nerede?” cevaplamamız gereken ikinci sorudur. Aquaponik 

sistemi nereye kuracağız? İklim koşullarınız nasıl? Bitkilerinizi 

bir seraya yerleştirebilir misiniz yoksa evinizde veya başka bir 

binadaki boş bir alanı mı kullanacaksınız? Sisteminizin başka 

sınırlılıkları var mı? Bakterinin biyofiltre motorunuz olduğunu 

aklınızda tutmalı ve uygun olmayan sıcaklıklarda onları 

dondurmadığınızdan veya kaynatmadığınızdan emin 

olmalısınız. 

Üçüncü soru “Ne zaman?”dır. Aquaponik sistemi ne zaman 

başlatmak istiyorsunuz? Bakterinin belli miktarda büyümesi 

zaman alacaktır, bu yüzden bunu çok iyi ölçüp biçmemiz 



14 | Dr. Öğr. Üyesi Numan BİLDİRİCİ, Dr. Dilara Elif BİLDİRİCİ 
 

gerekecektir. Ve sonra, biyofiltreniz tam kapasiteye 

ulaştığında, balıklarınızı ve bitkilerinizi alacak mısınız? 

Aquaponik sistemin bu "yaşayan" kısmı da çok önemlidir. 

Son soru “Kim?”dir. Sisteme kim göz kulak olacak? O kişinin 

başka sorumlulukları da olacak mı? Bu kişinin boyunun 

uzunluğu gibi düşünülmesi gereken başka faktörler var mı? 

Öyleyse, aquaponik sistemin nasıl planlanacağını bilmek 

önemlidir (Bernstein, 2011). 

SİSTEM TASARIMI 

Açık Gölet Aquaponik Sistemler 

Açık göl sistemleri temel olarak Asya’da geliştirilmiştir ve 

yayın balığı ile tatlısu çipurası kullanımına odaklanır. Bu 

aquaponik sistem tasarımı, bitkilerin ve balıkların üretimini 

entegre etmek için önemli ölçüde uygun maliyetli bir 

yöntemdir. Bu sistem, birkaç enerji ve teknik bileşen kullanır 

ve minimum seviyede havalandırma, su akışı ve su pompası 

kullanımı gerektirir. Bu sistemin ana bileşenlerinden biri, 

monokültür veya polikültür balık türleriyle akıllıca stoklanmış 

yapay gölettir (Palm vd., 2018). 
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Evcil Aquaponik Sistemler 

Bu sistem, klasik aquaponik konseptinin kullanımını temel alır 

ve birleşik ve kapalı sistemlerde balık ve bitkilerin ortak 

yetiştirilmesine odaklanır. Bu sistemler hobi ve mini 

kurulumları içerir ve küçük hacimli balık tankları, küçük ekim 

alanları ve kapsamlı stoklama yoğunlukları ile karakterize 

edilebilir. Sadece tek bir balık tankı veya sistem rezervuarı ve 

sadece yaklaşık 2 m2'lik küçük bir alana sahip bir mini 

hidroponik üniteye sahiptirler. Bu sistemler sadece süs balıkları 

için kullanılabilir ve ayrıca bitkilerin su yüzeyinde doğrudan 

yüzmesine izin verir (Palm vd., 2018). 

Bu sistemlerin genişletilmiş versiyonları, kültür balıkçılığı ve 

hidroponik ünitelerin ayrılmasını sağlar ve dahili akvaryum 

filtrelerinin kullanımına dayanır. Daha büyük sistemler de 

sedimantasyon birimleri ve devridaim bileşenleri ile 

sağlanabilir. Bu tür kurulumlarda su nadasa bırakılır ve suyun 

çoğu balık tankına geri pompalanabilir. Bununla birlikte, 

bitkilerin sağlığını ve büyümesini sürdürmek için ek 

havalandırma gereklidir. Bitkiler ve balık üretimi için ev içi 
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yapılar, aynı zamanda arka bahçe aquaponik sistemi olarak da 

bilinir ve daha büyük balık tanklarının kullanımına dayanır.   

Yarı Ticari ve Küçük Ölçekli Aquaponik Sistemler 

Bu aquaponik sistemler, üretim alanlarının teknik 

genişlemesine ve fonksiyonel bileşenlere dayanmaktadır. 

kademeli bitki ve balık üretimine izin vermek için birden fazla 

hidroponik ünite ve balık tankları kullanılabilir. Balık ve bitki 

büyümesi ve üretimi, mekanik ve biyolojik filtrasyon üniteleri 

ve alt sistem teknikleri kullanılarak optimize edilebilir. Bu 

sistemler aynı zamanda kentsel topluluklarda çatılarda 

kurulabilir ve su sirkülasyonu için tek bir pompa kullanabilir. 

Bu sistem balık sağlığı, sistem kararlılığı ve mikrobiyal kontrol 

hakkında bazı ek hususlar gerektirir (Love vd., 2015). 

Büyük Ölçekli Aquaponik Sistemler 

Bu sistemler, maksimum balık ve bitki üretimi sunar, ancak 

mevcut koşulları ve aquaponik bileşenlerin kalitesini izlemek 

için bazı özel yönetim becerileri, yüksek işletim maliyetleri, 

mekanizasyon ve bilgisayarlaştırma gerektirir. Genellikle bu 

sistemler kontrollü seralarda bulunur ve daha büyük pazarlar 

için iyi bir verim sağlar (Greenfeld vd., 2019).  
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Özel Aquaponik Sistemler 

Bilim ve teknolojideki son gelişmeler, aquaponik sistemlerin 

değişken ve yüksek verimli tasarımlarını sunmuştur ve 

günümüzde aquaponik sistemler, biyokütle üretimini en üst 

düzeye çıkarmak için canlı duvarlara ve dikey bahçe 

bileşenlerine de kurulabilir. Şu anda, dikey ve yatay aquaponik 

sistemlerin çeşitli tasarımları vardır ve batarya, rüzgâr ve güneş 

teknolojileri kullanılarak yönetilebilir. 

Su Baskını ve Tahliye 

Diğer tüm sistemlerin en basit işlemidir ve ayırt edilmesi ve 

yapılması çok kolaydır. Bu tasarım, balık tankı hacmine 1: 1 

büyüme yatağı hacminden oluşan bir sistem kullanır ve daha 

küçük akvaryum akvaryum sistemleri için daha uygundur. Bu 

sistemde yetiştirme yatakları balık tanklarının üzerine 

yerleştirilir. Balık tankından gelen su yetiştirme yataklarına 

pompalanmalıdır. Yetiştirme yataklarından balık tankına su, 

yerçekimi ile geri döner. Bu tipin faydası, yapımının ve 

yönetiminin kolay olması ve bir hazne tankı gerektirmemesidir. 

Ancak her sel döngüsünde balık tankından özel olarak çok 
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fazla su pompalanacağı için başka bir yetiştirme yatağı 

ekleyemezsiniz (Bernstein, 2011). 

 

Şekil 2: Temel Su Baskını ve Tahliye Sistemi (Bernstein, 

2011) 

Temel taşma ve tahliye sisteminin bir sonraki seviyesi, bir 

hazne tankı eklemektir. Yetiştirme yataklarından gelen su 

yerçekimi ile bir hazne tankına akar ve daha sonra balık 

tanklarına pompalanır. Hazne tankından gelen su, sürekli 

olarak veya hazne tankındaki su belirli bir seviyeye ulaştığında 

yüzer şekilde balık tanklarına pompalanabilir. Balık tankındaki 

su, yatakların büyümesine neden olan taşma borusu nedeniyle 
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sabit bir seviyede kalmaktadır. Sistemin avantajı akvaryum ve 

yetiştirme yataklarının aynı seviyede olmasıdır. Ayrıca sadece 

bir pompa bulunur. Sistemin bir de dezavantajı vardır.  

Bu sistemin çalışması için yetiştirme yataklarının mükemmel 

seviyede olması gerekir. Akılda tutulması gereken diğer bir 

husus ise, toplama tankının yetiştirme yataklarının altında 

kalacak kadar alçak olması gerektiğidir. Aynı zamanda, 

yetiştirme yataklarındaki su hacminden daha fazla, yeterli 

hacme sahip olmalıdır. Akvaryumun, yerçekimi ile yatakları 

büyütmek için suyu gönderecek kadar yüksek olması 

gerektiğini unutmayın (Bernstein, 2011). 

 

Şekil 3: Ek Sump Tanklı Su Baskını ve Tahliye Sistemi 

(Bernstein, 2011) 
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Su baskını ve tahliye sistemine başka bir pompa eklersek, Şekil 

4'te görebileceğimiz gibi yetiştirme yatağı balık tankından daha 

yüksek olabilir. Sistemin avantajı, balık tankının herhangi bir 

yükseklikte olabilmesidir. Dezavantajları, daha fazla yüzdürme 

vanasına ihtiyacımız olması ve ayrıca ikinci bir pompaya güç 

vermemizdir. 

 

Şekil 4: İki Pompalı Su Baskını ve Tahliye Sistemi (Bernstein, 
2011) 
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Yetiştirme Yatakları ve Balık Tankları 

Bu bölümde, birbirine bağlı oldukları ve birbirlerinin 

yansımaları oldukları için yetiştirme yataklarını ve balık 

tanklarını birlikte ele alır. Öte yandan bu ikisinin farklı birer 

rolleri, gereksinimleri ve işlevleri de vardır. Başarılı bir 

aquaponik sisteminin temel zorluklarından biri (aynı zamanda 

başarısındaki sırlardan biri) de balık atıkları, biyofiltrenin 

yeteneği ve bitkiler tarafından sudaki besinleri alma arasındaki 

dengedir. Çok fazla atık varsa, biyofiltre bununla baş edemez. 

Öte yandan, yeterli atık yok ve bitkiler büyüyemez. Dolayısıyla 

denge gerçekten önemlidir (Bernstein, 2011). 

Yetiştirme yataklarının toplam hacmi, aquaponik sistemin 

işleyişinin başlangıcında balık tankının hacmine eşit olmalıdır. 

Biyofiltre tam olarak kurulduğunda ve işlevsel olduğunda, 

yetiştirme yataklarının hacmini ikiye katlayabilirsiniz. 

Bununla, suyun daha da fazla filtrelenmesini sağlayabiliriz ve 

uzun vadede balıklar için daha da iyidir. 

Malzeme gereksinimlerini göz önünde bulundurduğumuzda, 

malzemenin su geçirmez olup olmadığını ve tüm bağlantı 

parçalarında da su geçirmezliğini koruyabilir miyiz bilmemiz 
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gerekir. Su oldukça ağır olduğu için kullanılmış malzeme 

yeterince güçlü olmalıdır. Sonraki konu toksisite ile ilgilidir. 

Ayrıca yetiştirme yatakları ve balık tankları gıda açısından 

güvenli olmalı ve toksik olmamalıdır. Bazı eski kapları 

kullanmak istiyorsak, bu göründüğü kadar iyi olmayabilir. 

Yetiştirme yatakları ve balık tankları için malzeme eylemsiz 

olmalıdır, böylece suya herhangi bir kimyasal bileşim sızmaz. 

Sistemdeki pH değerini hızla aşındırıp değiştirebileceklerinden 

metal kaplar kullanmayın. Ek olarak, suda bazı istenmeyen 

metaller oluşabilir. Kaplamasız beton, sistemin pH'ını 

değiştirebileceği için bir sorun olabilir (Bernstein, 2011). 

BİTKİ YETİŞTİRME YOLLARI 

Ortam Yatakları 

Ortam yatakları, topraksız ortamlarda bitkileri desteklemek için 

kaya veya çakıl veya başka herhangi bir malzeme kullanan bazı 

kaplardır. Medya yataklarında kullanabileceğimiz malzemeler 

kaya, kum, perlit, mineral yün, kil boncuklar ve strafordur. 

Yetiştirme yataklarında, ortam bitkiyi desteklediği için küçük 

çalılar, kök sebzeler ve hatta ağaçlar da yetiştirebilirsiniz 

(Stout, 2013). Ortam yatağının üç işlevi vardır. Birincisi 

katıların uzaklaştırılması, ikincisi katıların mineralizasyonu ve 
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üçüncüsü biyofiltrasyondur. Ortam ayrıca bitkiler için destek 

de sağlar (Bernstein, 2011). 

Yetiştirme yataklarında üç bölge oluşur. İlki yüzey veya kuru 

bölgedir. Yaklaşık 5 cm derinliğinde ve ışık penetrasyonludur. 

Bu bölge çok fazla buharlaşmayı önler ve bitkileri boğa 

çürümesine ve yosun oluşumuna karşı korur. İkinci bölge kök 

bölgesidir. Burada bitki aktivitesinin çoğu gerçekleşecek ve 15 

ila 20 cm derinliğinde olacak. Bu bölgede su yükselir ve akar. 

Bu döngü ile oksijen bakımından zengin hava köklere ve ayrıca 

besin açısından zengin sulara gelir. Son bölge katı toplama ve 

mineralizasyon bölgesidir. Yetiştirme yatağının 5 cm'lik tabanı 

sudan katıları toplar (Bernstein, 2011). Yetiştirme 

yataklarındaki bölgeler Şekil 5'te gösterilmektedir. 
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Şekil 5: Büyüme Yataklarındaki Bölgeler (Bernstein, 2011) 

Büyüme ortamı, aquaponik sistemimizin planlamasının en 

başında göz önünde bulundurmamız gereken bir şeydir. 

Olanaklarınıza ve isteklerinize göre geniş bir ortam yelpazesini 

kullanabilirsiniz. Ancak ortamın suyun pH'ını değiştirmemesi 

ve asla ayrışmaması gerektiğini unutmayın. Aynı zamanda 

uygun boyutta olması gerekir. Gözenekli olması bakteriler için 

daha fazla büyüme yüzeyi sağlar, bu yüzden bu tür bir ortama 

sahip olmak güzeldir. Ortamın kullanımı da kolay olmalıdır 

(Bernstein. 2011). 

Bitki büyüme yataklarında balıklardan gelen katıları 

ayrıştırmak için solucanları da kullanabiliriz. Ortam yatakları, 

katıların dönüştürülmesi için solucanlara çok yer verir ve 
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bitkilerinizin besinlerini aldıkları yerlere doğal gübre koyar 

(Stout, 2013).  

Dikey Büyüme 

Dikey yetiştirme, dikey asılı bir yapı kullanır. Bu tür bir 

büyüme ile çok daha az yer kullanırız. Bitki yetiştirmek için 

geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanabiliriz. Plastik şişeler 

alt kısmı kesilerek baş aşağı asılır ve ortam ile doldurulur. Su 

genellikle akvaryumdan gelir. Bu tür dikey büyütme, uygun bir 

pencere olduğu sürece daha küçük daireler için de uygundur. 

Dikey büyümenin bir başka yolu da PVC kulelerdir. PVC boru 

ortamla doldurulur ve bitkilerin büyümesini sağlamak için 

çapın yarısına kadar kesilir. PVC borular doğrudan 

akvaryumun üzerine asılabilir (Bernstein, 2011). 

Dikey alan kullanmanın bir başka yolu da yetiştirme yataklarını 

istiflemektir. Spesifik balık tankından gelen su, en yüksek 

yetiştirme yatağına pompalanır ve daha sonra drenaj balık 

tankına boşalana kadar aşağıdaki yataklara boşaltılır (Stout, 

2013). 
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Bahçecilik becerileriniz yeterince iyiyse, daha fazla mahsul 

deneyebilirsiniz, böylece daha yüksek ve daha alçak 

bitkileriniz olur. Daha yüksek bitkilerin dikkatli bir şekilde 

konumlandırılması ve budamasıyla, daha düşük bitkilere yeterli 

güneş ışığı sağlayabilirsiniz (Stout, 2013). 

Suda büyüme 

Suda büyümenin en önemli iki yolu vardır. Kanallarda büyüme 

diye de adlandırılan besleyici büyüme tekniği bunlardan bir 

tanesidir. Diğeri ise derin su kültürüdür. Ortam yatakları ile 

sudaki büyümeyi karşılaştırırsak ortam yataklarının daha ağır 

olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca balık tanklarında su seviyesi 

değişikliği yoktur. Öte yandan, daha fazla çeşit bitki 

yetiştiremeyiz ve katıların süzülmesi gerekir. Fidelerin suda 

kalması için desteklenmeleri gerekir ve tipik olarak bir miktar 

ortamla doldurulmuş ağ saksıları kullanırız. Bundan sonraki 

husus, çoğunlukla suda olduğu için köklerin çürümesinin nasıl 

önleneceğidir (Stout, 2013). 

Besleyici film tekniği, bitkilerin bir tür kap içinde olduğu ve 

altta ince bir su akışı aktığı bir yöntemdir. Bitkilerin kökleri 

suda sallanır, nemi ve besinleri emer. Çoğunlukla ağ tencere 

için üstte delikler açmak için PVC boru kullanırız. Besleyici 
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film tekniği, su sıcaklığının hava sıcaklığı ile aynı olduğu 

ortamda çok iyi çalışır. Bu nedenle, besleyici film tekniğindeki 

suyun yazın ısınmasın, kışın ise donabileceğini hesaba 

katmalıyız (Stout, 2013). 

 

Şekil 6: Dikey Alan Kullanan Besleyici Film Tekniği Birimi   
(FAO, 2014) 
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Derin su kültürü, suda bitki yetiştirmenin ikinci bir yoludur. Bu 

yöntemle yetiştirme yatakları her zaman su yüzeyinde yüzer. 

Bu yetiştirme yatağı, çoğunlukla ağ kaplarının salın içinden 

sarktığı, delikli bir köpük saldır (Stout, 2013). 

 

Şekil 7: Derin Su Kültürü (FAO, 2014) 
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Şekil 8: Derin Su Kültüründe Sağlıklı Kökler (FAO, 2014) 

 

Su 

Su, aquaponik sistemlerde çok önemlidir çünkü hem balık için 

yaşam alanıdır hem de bitkiler ve balık arasındaki ortamı 

oluşturur. Suyun saflığı en önemli parametrelerden biridir. 

Aquaponik su, klor veya kloramin içermemelidir. Şebeke su 

kaynağını kullanmaya başlamadan önce, bu kaynağın 

parametrelerini kontrol edin. PH, genel kalite ve herhangi bir 

katkı maddesi konusunda dikkatli olun. Diğer bir seçenek ise 
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yağmur suyudur. Nispeten saf olduğu için aquaponik sistem 

için mükemmel bir su kaynağıdır. Ancak bazı bölgelerdeki 

yağmur suları asidik olabileceğinden kalite konusunda dikkatli 

olun. Su kaynağı hakkında karar vermeden önce analiz edilen 

bir numuneye sahip olduğunuzdan emin olun. Diğer bir 

seçenek kuyu suyudur. Ayrıca, çoğu kuyu suyu, aquaponik 

sisteminizi etkileyebilecek bir dizi mineral içerdiğinden, bu 

kaynağın analiz edilmesi daha iyidir (Bernstein, 2011). 

Suyun sıcaklığı aquaponik sisteminizdeki balık türüyle ilgilidir. 

Suyun sıcaklığının ikliminize çok bağlı olduğu gerçeğine göre, 

yaşadığınız iklime uygun olduğu kadar güçlü bir şekilde 

eşleşen balık türlerini seçmeniz en iyi stratejidir. Suyunuzu 

soğutmanız veya ısıtmanız gerektiğinde ek enerjiye ihtiyacınız 

olacaktır. Sisteminiz arızalandığında eğer iklimle benzerse su 

sıcaklığı düşmez veya yükselmez. Sıcaklık çok fazla değişirse 

balığınızı kaybedebilirsiniz. Ayrıca bakteri ve bitkileri de 

dikkate almalıyız. Güneş radyasyonunu kullanmayı da 

düşünün. Yani, ısıyı absorbe etmek için siyah renkleri 

kullanmak gerekir (Bernstein, 2011). 

Çözünmüş oksijen, sudaki en önemli bileşen değilse de çok 

önemli bir faktördür. Çözünmüş oksijen olmadan balık nefes 
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alamaz. Suyunuzda ne kadar çözünmüş oksijen olduğunu 

düşünürken, bitkilerin veya hayvanların ayrışması gibi 

biyolojik aktiviteleri de düşünmelisiniz. Bu aynı zamanda biraz 

oksijen gerektirir. İyi olan şey, hareketli su ile suyunuza 

oksijen ekleyebilmenizdir. Ne kadar çok kabarcıklarsa o kadar 

iyi olur. Sudaki çözünmüş oksijen miktarı balık türüne bağlıdır. 

Suya biraz oksijen eklememiz tavsiye edilir. En basit olanı, 

suyun yetiştirme yataklarından balık tankına veya karter 

tankına düşmesidir. Ne kadar fazla püskürtme olursa, havadan 

o kadar fazla oksijen suya eklenecektir (Bernstein, 2011). 

İyi fizyolojik durumu sürdürmek için minimum çözünmüş 

oksijen seviyeleri ve balık sağlığı, balık boyutuna ve balık 

türüne göre değiştirilebilir. Artan sıcaklıkla sudaki oksijen 

çözünürlüğü azalır ve oksijen seviyeleri su sıcaklığına ve 

hakim iklim koşullarına göre kontrol edilmeli ve 

düzenlenmelidir. Genel olarak, akuaponiklerde önerilen 

çözünmüş oksijen seviyeleri sınırları ılık su balıkları için 4 

ppm ve soğuk su balıkları için 6 ppm'dir. Aquaponik 

sistemdeki çözünmüş oksijen seviyelerinin düzenlenmesi için 

dikkate alınması gereken bazı temel noktalar vardır.  
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Örneğin: 

- Stresli koşullar, solungaçların işlevinin bozulmasına ve 

oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve 

stresörlere daha fazla maruz kalmak balıklar için oksijen 

talebinin artmasına neden olur. 

- Küçük balıklar, daha büyük balıklara kıyasla birim 

ağırlık başına daha fazla çözünmüş oksijene ihtiyaç 

duyar. 

- Aquaponik sistemdeki oksijen tüketimi, aquaponik 

sistemdeki balık sayısı ve büyüklüğü ile doğru orantılıdır. 

- Spesifik dinamik eylem olarak bilinen yemlerinin 

işlenmesi için oksijene ihtiyaç duyduklarından, balıkların 

oksijen alımı, yemlemeden sonra artar. 

- Yüksek sıcaklıklar, metabolizmanın oksijen ihtiyacını ve 

balığın solunumunu önemli ölçüde artırır. 

pH 

pH mikroorganizmaların, bitkilerin ve balıkların genel sağlığını 

korumak için dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. 

Ayrıca pH ile bitkileri, balıkları ve bakterileri de hesaba 

katmalısınız. Hepsinin özel gereksinimleri vardır. Aquaponik 

sistemdeki pH seviyesini en az haftada bir kontrol etmek 
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önemlidir. Bir şey olması durumunda, bir tampon çözüm 

ekleyebilir ve sorunu çözebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, 

problemin sebebini henüz ortadan kaldırmadınız (Bernstein, 

2011). 

EC 

Elektriksel iletkenlik (EC) de aquaponik sistemlerinin genel 

sağlığını korumak için dikkate alınması gereken önemli bir 

faktördür. EC, çözeltide veya aquaponik suda bulunan toplam 

besin ve katı miktarı hakkında fikir edinmek için kullanılan bir 

terimdir. Bununla birlikte, besin karışımları, tek tek besinlerin 

varlığı veya yokluğu ve besin miktarı hakkında sağlam bilgi 

sağlamayacaktır. Aquaponik sistemde EC, belirli besin 

maddelerinin iyonik formlarının seviyesini belirlemek için 

kullanılır ve aquaponik sistemdeki çözünür ve biyolojik olarak 

mevcut besinlerin toplam miktarını kontrol etmek için bir 

kılavuz veya araç olarak kullanılabilir. 
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Sudaki CO2 Konsantrasyonu 

Aquaponik sudaki CO2 konsantrasyonları da çözünmüş oksijen 

gibi önemlidir ve bitkilerin, mikroorganizmaların ve balıkların 

iyi büyümesini ve faaliyetlerini sağlamak için optimum aralıkta 

ayarlanmalıdır. 

Su Bulanıklığı ve Berraklığı 

Su berraklığının korunması, aquaponik sistemler için önemli 

bir faktördür ve genel bitki büyümesini, balık sağlığını ve 

bakteri düzenlemesini iyileştirmeye yardımcı olur. Genellikle 

bulanıklık, uygun şekilde filtrelenmemiş askıda katı 

maddelerin varlığı ile ilişkilidir. Bu katılar, solungaçlara 

yapışarak balıkların yaşamını etkileyebilir ve bu da potansiyel 

olarak amonyak salınımı ve oksijen transferi oranlarını 

düşürebilir. 

Ayrıca, daha yüksek konsantrasyonda askıda katı maddeler, 

büyüyen bitkilerin besin alımını azaltabildiklerinden bitki 

kökleri için de toksiktir. Bu katılar ayrıca organik karbonun 

parçalanmasına ve metabolize olmasına neden olan heterotrofik 

bakterilerin varlığını arttırır. Bu bakteri türlerinin büyümesi ve 
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daha fazla gelişmesi, nitrifikasyon bakterileri gibi istenen 

türleri geride bırakabildikleri için kısıtlanmalıdır. 

Ayrıca bu katılar, patojenik organizmaların kolonizasyon 

potansiyelini önemli ölçüde artırabilir ve kötü kök sağlığı ve 

besin alımına neden olabilir. 

Su Kalitesi 

Su kalitesiyle ilgili parametreler, refahla ilişkili tehlikelerin 

tanımlanması ve aquaponik işlemlerinin risk değerlendirmesi 

için büyük önem taşır. Balık stoklama yoğunluğundaki, 

yemleme oranındaki, büyüme oranındaki ve su kolonundaki 

herhangi bir ani değişiklik, aquaponik sistem suyunun 

kalitesinde hızlı değişikliklere neden olabilir. Bu bozulmuş su, 

büyüme oranını, balık fizyolojisini, yemleme verimliliğini, 

patolojik değişiklikleri ve hatta aşırı koşullar altında daha 

yüksek ölüm oranlarını etkileyebilir (Sallenave, 2016). 

Taşıma Kapatisitesi 

Taşıma kapasitesi, balık refahı sorunlarını dikkate almak için 

büyük önem taşır ve birlikte kültürlenmiş ortamlarda balık ve 

tabak gereksinimleri arasında bir denge sağlamaya yardımcı 
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olur. Taşıma kapasitesi, kabul edilebilir su kalitesi sınırları ile 

maksimum balık biyokütlesini ifade etmek için kullanılır. 

Belirli bir su miktarı için taşıma kapasitesi, balıkların oksijen 

tüketim oranı ve CO2, amonyak ve diğer metabolik atıklara 

tepkileri ile belirlenebilir (Alsanius vd., 2017). 

Stresler, balık vücudunda değişen koşullara uyum sağlayarak 

balığın ölüme direnmesine yardımcı olan bir dizi davranışsal ve 

fizyolojik reaksiyona neden olur. Oysa balıklar, uzun süreli ve 

şiddetli streslerin varlığında homeostazı yeniden tesis 

edemeyebilir. Bu nedenle su kalitesi, balıkların refahı ve 

aquaponik sistemler için birincil çevresel faktör olarak 

öncelikle ele alınmalıdır (Henze, 2019). Derinin ve 

solungaçların yüzey alanı boyunca balığın su ile yakın teması 

vardır ve aquaponik sistemlerde kalitenin bozulmasına asla izin 

verilmemelidir. Su, yerçekimine karşı balıklara iyi destek 

sağlar, toksik metabolitleri çevre koşullardan uzaklaştırır, 

toksik metabolitleri seyreltir ve balıkların hayatta kalması için 

oksijen sağlar. Aquaponik sistemdeki suyun kimyasal 

bileşimini stabilize etmek, sıcaklık ve stoklama yoğunlukları 

gibi faktörlere bağlı olarak zaman gerektirir. Bununla birlikte, 

bu stabilizasyon çabaları, aquaponik sistemleri kullanarak 
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maksimum ve sürdürülebilir gıda üretimi için biyolojik sınırlar 

oluşturabilir (Thomas vd., 2019). 

Aquaponik Sistemlerde Bitki Seçimleri 

Genel olarak yapraklı sebzeler, sudaki konsantre nitrojen 

seviyelerinin varlığında iyi büyüyebildikleri ve yüksek besin 

gereksinimlerine sahip oldukları için aquaponik sisteminde 

yetiştirilmek için ideal bitkilerdir (Bailey ve Ferrarezi, 2017). 

Çoğunlukla aquaponik sistemi salatalık, biber, Pak choi, pazı, 

lahana, domates, fesleğen olmayan otlar ve salata yeşillikleri 

yetiştirmeye odaklanmıştır (Love vd., 2015). 

 Çiçekli bitkiler de aquaponik sistemde yetiştirilebilir, ancak 

bunların yönetimi ve yapraklı sebzelerden daha zordur çünkü 

çiçekler daha fazla besin (fosfor ve potasyum), daha uzun 

yaşam döngüleri ve hastalıklara ve zararlılara karşı daha 

duyarlıdır. 

Aquaponik Sistemlerde Balık Seçimi 

Uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaların 

sonuçları, aquaponik yetiştiricilerinin çoğununun Yayın Balığı 

(Siluriformes), Tilapia (Oreochromis niloticus), Sazan 
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(Cyprinus carpio), Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss), Barramundi (Lates calcarifer) Largemouth bas 

(Micropterus salmoides), Pacu (Piaractus mesopotamicus), 

Arctic char (Salvelinus alpinus), Crappies (Pomoxis) ve 

Murray cod (Maccullochella peelii) kullandığını 

göstermektedir. 

Tüm balık türleri, normal faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

belirli bir alan, optimal düzeyde çözünmüş oksijen ve besin 

gerektirir ve bu nedenle, balıkların hayatta kalması için ideal 

koşulları sürdürmek için kilogram başına 0,006'dan daha fazla 

balık stoklanmasına asla izin verilmemelidir. Tilapia, 

mikrofagöz ve omnivorlardır ve küçük mikroorganizmaları ve 

organik parçacıkları kolayca tüketebilirler. Bu balık, daha 

yüksek bir toplam askıda katı madde konsantrasyonunu ve 

daha düşük çözünmüş oksijeni kolayca tolere edebilir. Sazan, 

Nil tilapisi ve Afrika yayın balığı, 20-42,9 mg / l nitrat ve 8,2-

17 mg / l fosfor içeren su atıkları üretir (Roosta, 2014). 

Birden fazla balık türünün eklenmesi, aquaponik sistemde daha 

avantajlı ve eksiksiz bir beslenme suyu profili geliştirmeye 

yardımcı olur. Bununla birlikte, aquaponik işlemlerin başarılı 

bir şekilde sürdürülmesi, düşük değerli balık türleri (yayın 
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balığı) kullanılarak zor olacaktır. Yüksek değerli balık 

türlerinin kullanımı, genel üretimi iyileştirmek ve aquaponik 

çiftliğinden kar elde etmek için önemli ölçüde yararlıdır. 

Yüksek değerli balıklar, iyileştirilmiş su kalitesi, daha fazla 

alan ve daha az askıda katı madde konsantrasyonu gibi özel 

bakım ve yönetim gerektirir (Aishwarya vd., 2018). 

Nitrifikasyon Bakterileri 

Nitrifikasyon bakterileri, aquaponik tarım sisteminin esasen 

önemli bileşenleridir ve birincil olarak toplam amonyum 

nitrojenin nitratlara dönüştürülmesinden sorumludur. Bitkiler 

tüm nitrojen türlerini tüketemezler ve bu nedenle nitrifikasyon 

bakterilerinin varlığı, maksimum bitki büyümesi ve gelişimi 

için belirli nitrojen formunu sağlamak için kritik önem taşır 

(Ajijah vd., 2020). 

Toplam amonyum azotu, balıklar tarafından dışkı ve idrar 

şeklinde atılır (Wongkiew ve diğerleri, 2017). Amonyak 

oksitleyen bakteriler enerji kaynağı olarak toplam amonyum 

nitrojeni kullanabilirken, bitkiler NH4 + kullanabilir ve onu 

DNA ve amino asitler gibi nitrojen içeren moleküllere 

dönüştürebilir. Bu bakteriler, aquaponik sistem boyunca iyi bir 
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şekilde büyüyebilir, ancak genellikle popülasyonları 

biyofiltrelerin yakınında daha yoğunlaşır. Nitrifikasyon süreci, 

25-30 ° C optimum sıcaklık ve 7-9 aralığında pH gerektirir 

(Antoniou ve diğerleri, 1990) 

Mikroflora 

Bitki büyümesini destekleyen mikroorganizmalar, aquaponik 

sistemdeki besin maddelerinin biyoyararlanımını arttırmada 

önemli bir role sahiptir ve Trichoderma, Gliocladium, 

Streptomyces, Enterobacter, Bacillus ve Pseudomonas'ın iyi 

belgelenmiş etkileri gözlemlenmiştir (Bartelme ve diğerleri, 

2018). Arbusküler mikorizal mantarların eklenmesi, aquaponik 

sistemdeki biyolojik olarak kullanılabilir fosfor içeriğini 

iyileştirmek için de yararlı bir tekniktir (Cerozi ve 

Fitzsimmons, 2017). 

Aquaponik sistemin biyofiltreleri genellikle aktinobakteriler ve 

Rhizobiales içerir. Oysa büyüyen bitkilerin kökleri daha yüksek 

seviyede Pseudomonas, Flavobacteriales ve Burkholderiales 

içerir. Pseudomonas varlığı, antimikrobiyal özelliklerinden 

dolayı kök çürümesine karşı korunmada önemli ölçüde 

yardımcıdır. Dolayısıyla, aquaponik sistemdeki hastalıkların 

otomatik olarak hafifletilmesinin ana nedeni olarak kabul 
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edilmektedir (Schmautz ve diğerleri, 2017). Birden fazla bitki 

büyümesini destekleyen mikroorganizma türünün varlığı, 

çökeltilerin daha fazla mineralleşmesi, çözünürleşmesi ve 

biyoyararlanımı nedeniyle bitki büyümesi ve gelişimi üzerinde 

sinerjik etkiler uygular (Calado ve diğerleri, 2020). 

Besin Kaynakları 

Besin kaynakları, aquaponik sistem için ana girdilerdir ve 

mikroflora, bitkiler ve balıklar için besinleri ayırmak üzere 

uygun şekilde tasarlanmalıdır. Klasik olarak, aquaponik sistem 

için balık yemi% 6-8 organik nitrojen, 6 veya 8 makro besin,% 

40-45 organik karbon ve% 1,2 organik fosfordur. Eklenen 

lipitler bitki bazlı veya hayvan bazlı olabilir (Boyd, 2015). 
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Eklenen balık yeminin önemli bir kısmı balıklar tarafından 

hemen yenir veya metabolizma için ve büyüme için 

kullanılabilir veya katı ve çözünür dışkı olarak atılabilir ve 

yemin geri kalanı tankta çürütülür (Raokcy ve diğerleri, 2016) . 

İdeal olarak, uygulanan balık yeminin tamamı aquaponik 

sistemdeki balıklar tarafından tüketilmelidir, ancak sistemde 

her zaman daha küçük bir kısmı ayrışmaya bırakılır ve sudaki 

besin yüklemesine önemli katkı sağlar. Böylece çözünmüş 

oksijen tüketir ve amonyak ve karbondioksit açığa çıkarır. 
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Balık dışkısının bileşimi de balık diyetine bağlıdır ve ayrıca su 

kalitesi üzerinde önemli etkiler yaratır. Bununla birlikte, balık 

biokütlesindeki besin maddelerinin tutulması, büyük ölçüde 

yem kompozisyonuna, yem seviyesine, balık türlerine, balık 

boyutuna ve balık sıcaklıklarına bağlıdır. Daha yüksek 

sıcaklıkta balık metabolizması hızlanır ve katı dışkı 

fraksiyonlarında daha fazla besin üretir (Kong, 2020). 

Atılan besinlerin seviyesi ayrıca yemin sindirile bilirliğine ve 

kalitesine de bağlıdır. Maksimum bitki büyümesini ve 

gelişimini desteklemek için aquaponik sistemde iyi bir 

beslenme dengesi sağlamak için dışkı boyutu, yemin sindirile 

bilirliği ve çökelme oranları dikkate alınmalıdır. Aquaponik 

sistemde balık türüne göre balık yemi eklenmesine öncelik 

verilse de yem bileşenlerinin seçimi de bitkilerin ihtiyaçlarına 

göre yapılmalıdır (Karimanzira ve Rauschenbach, 2019). 

Aquaponik yetiştirme sisteminin işleyişi, besin döngüsü 

arasındaki dinamik dengeye bağlıdır ve bu nedenle, aquaponik 

sistemin beslenme yönetim sistemini optimize etmek için besin 

döngüsünün doğru anlaşılması gereklidir. Aquaponik sistemin 

çeşitli bölümlerinde besin konsantrasyonları yakından 
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izlenmeli ve beslenme eksikliklerini önlemek için eksik 

besinlerin besin takviyesi sağlanmalıdır (Maneepong, 2019). 

Aquaponik sistemde mineral besinlerin takviyesi, daha yüksek 

verim bile sağlayabilir. Bununla birlikte, aquaponik sistemin 

ilgili boyutlandırmasına ve tasarımına göre bir denge 

sağlanmalıdır. Aquaponik sistemdeki besin döngüsü, kök 

bölgesindeki sıcaklık, ışık yoğunluğu, hava sıcaklığı, büyüme 

aşaması, besinlerin mevcudiyeti ve genel büyüme oranı gibi 

çeşitli faktörlerden büyük ölçüde etkilenir (Yang ve Kim, 

2020). 

MAKROBESİNLERİN DÖNGÜSÜ 

Karbon 

Karbon esas olarak balıklara balık yemi şeklinde ve büyüyen 

bitkilere CO2 fiksasyon işlemi ile sağlanır. Balık, metabolizma 

ve biyokütle üretimi için balık yemindeki karbonun% 22'sini 

kullanabilir. Karbonun geri kalanı % 25 katı formda atılır ve % 

0.7-3'ten çözülür veya CO2 formunda (%52) sona erer. 

Karbonun geri kalanı sistemde ayrışmaya bırakılır. Balık 

yemindeki karbonhidratların türü ve seviyesi, aquaponik 

sistemdeki yemin sindirilebilirliğini ve atıkların biyolojik 

olarak parçalanmasını da etkiler (Kotzen vd., 2019). 
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Nitrojen 

Bitkiler tarafından emilen ana nitrojen formları amonyum ve 

nitrojen formudur ve doğrudan bitki fizyolojisine ve nitrojen 

konsantrasyonuna bağlıdır. Bazı mikroorganizmaların varlığı, 

bitkilerin nitrojen alım kapasitelerini ve verimliliklerini önemli 

ölçüde etkilediğinden, mikroorganizmalar ve bitkiler arasındaki 

ilişki asla gözden kaçırılmamalıdır. Dahası, nitrojen alımı, 

değişen CO2 konsantrasyon düzeylerine de bağlıdır (Fang ve 

diğerleri, 2017). 

Fosfor 

Fosfor bir makro besindir ve bitki büyümesi ve üretimi için 

daha büyük miktarlarda olması gerekir. Bitkiler fosforu 

H2PO4−, HPO42− ve PO43− gibi ortofosfat iyonik 

formlarında emer. Balık yeminde bulunan fosforun yaklaşık 

%15'i balıklar tarafından tüketilmektedir. Aquaponik 

sistemdeki fosforun % 100'ü bitki biyokütlesine geri 

dönüştürülebilirken bu geri dönüşüm, sistemin özel tasarımına 

da bağlıdır (De Silva Cerozi ve Fitzsimmons, 2017). 
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Aquaponik sistemdeki fosfor çözünürlüğü pH seviyelerine 

bağlıdır ve daha yüksek pH seviyelerinde fosfor çökelmesi 

vardır. Aquaponik sistemdeki çözünmeyen fosfor 

kompleksleri, sistemden balık çamuru ile uzaklaştırılır. Balık 

yeminde iyi miktarda fosfor bulunmazken, katı dışkı şeklinde 

sabitlendiği için bitkiler tarafından alınmaz. Bu fosfor 

fraksiyonu daha sonra mekanik filtrasyon prosesleri ile 

uzaklaştırılabilir (Yang ve  Kim, 2020). 

Potasyum 

Aquaponik sistemdeki ana potasyum kaynağı da balık yemidir, 

çünkü balıklar, balık yeminde potasyumun yalnızca % 7'sini 

kullanabilir. Bununla birlikte, balıklar için daha fazla miktarda 

potasyum gerekli değildir ve bu nedenle balık yemi, büyüyen 

bitkiler için çok az miktarda potasyum sağlar. Potasyum, esas 

olarak potasyum hidroksit (KOH) tamponu ilavesiyle sağlanır. 

Bu pH tamponu aynı zamanda nitrifikasyon işlemlerinden 

dolayı aquaponik sistemin pH'ını düşürmek için de kullanılır 

(Lennard, 2020). 
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Magnzeyum, Kalsiyoum ve Sülfür 

Musluk suyu iyi bir magnezyum, kalsiyum ve kükürt 

kaynağıdır ve bu besin maddelerinin bitkiler tarafından 

emilimini kolaylaştırır. Bununla birlikte, kalsiyum aquaponik 

sistemde yeterli seviyelerde bulunmaz ve spesifik bir kalsiyum 

bileşiği, kalsiyum hidroksit Ca (OH) 2 şeklinde uygulanır. 

Balık, balık yeminden % 20.3 magnezyum ve % 26.8 kalsiyum 

kullanabilir. Oysa aquaponik üretim sisteminde kükürt varlığı 

daha fazla miktarda gerekli olmadığından son derece düşüktür 

(Monsees vd., 2017). 

Mikrobesin Döngüsü 

Çinko, demir ve manganez esas olarak tedarik edilen balık 

yeminden elde edilirken, bakır ve bor ise musluk suyundan 

elde edilir. Akuaponikteki anahtar mikro besinler daha düşük 

seviyelerde bulunur ve bu nedenle dış kaynaklardan takviye 

gereklidir. Ferrik iyonların bulunmamasından dolayı aquaponik 

üretim sistemlerinde demir eksiklikleri yaygın olarak 

görülmektedir (Siqwepu ve diğerleri, 2020). Bu demir 

eksikliği, Pseudomonas veya Bacillus tarafından üretilen 

bakteriyel yanoforlar kullanılarak iyileştirilebilir. Dahası, 



48 | Dr. Öğr. Üyesi Numan BİLDİRİCİ, Dr. Dilara Elif BİLDİRİCİ 
 

şelatlı demir ilavesiyle demir takviyesi de çökelmeyi ve 

demirin bulunamamasını önlemeye yardımcı olur (Bartelme ve 

diğerleri 2018). 

Besinler için Denge Sistemi Dinamikleri 

Besin konsantrasyonları, balık tankının aquaponik sistemi ile 

hidroponik çözelti arasında iyi bir denge gerektirir. Balık tankı, 

hidroponik alan, biyofiltrelerin boyutuna göre besin sistemi 

dinamiklerinin modellenmesi esastır ve diğer bileşenlerin 

uygun şekilde hesaplanması gerekir (Goddek ve Körner 2019). 

Temel ve minimum beslenme gereksinimleri uygun şekilde 

dengelenmeli ve düzeltilmelidir. Sera akuaponiklerinde 

mahsullerin evapo transpirasyonu (ETC), büyük ölçüde 

biyolojik değişkenler ve fiziksel iklim gibi çeşitli faktörlere 

bağlıdır (Shamshiri vd., 2018). 

Farklı mahsullerde ETC'nin hesaplanması mahsulün kapladığı 

yerin alanı ölçülerek yapılır. Bu hesaplama, farklı kanopi 

seviyelerinde ışınlayıcı net akıların, stoma direncinin, 

kanopideki buhar basıncı eksikliğinin ve sınır tabakası 

direncinin entegrasyonu ile yapılır. Aquaponik sistemde besin 

döngüsünü iyileştirerek bitki büyümesini ve gelişimini 

iyileştirmek için önemli bir potansiyel vardır ve bu nedenle 
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aquaponik sistemdeki besin alım verimliliğini artırmak için 

uygun özen gösterilmelidir (Eck ve diğerleri, 2019). 

Aquaponik Sistemdeki Dış Koşulların Sürdürülmesi 

Aquaponik sistem, büyüyen bitkiler, mikroorganizmalar, 

balıklar, yemler, besinler, çözünmüş oksijen, karbondioksit 

seviyeleri, su kalitesi, sıcaklık, pH, soğutma, gölgeleme, ısıtma 

ve nem seviyeleri üzerinde tam bir kontrol gerektirir. Bu 

nedenle, verimli ve uygun maliyetli sistemlerin kullanılması, 

mahsul verimi ve kalitesinden ödün vermeden maksimum 

üretim elde etmek için çok önemlidir (Alkhalidi vd., 2020). 

Isıtma 

Isıtma, aquaponik ve sera sistemlerinde bitki büyümesinin ve 

gelişiminin gerekli bir parçasıdır ve termal güneş enerjisi 

ısıtma sistemleri kullanılarak kolayca kolaylaştırılabilir. 

Isıtma sadece bitki yetiştirmek için değil, balıklar için de aynı 

derecede önemlidir. Balıklar sıcaklık değişimlerine karşı çok 

hassastır ve sıcaklık istenen seviyenin altına düştüğünde 

yemeyi bırakabilir (Le vd., 2020). 
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Nemlilik 

İdeal olarak, aquaponik sistemlerinde %50-70'lik bir nem 

seviyesi sağlanmalıdır ve yetiştiriciler, mevcut iklim 

koşullarına göre nemi artırmak veya azaltmak için her türlü 

kaliteli nemlendiricileri ve nem alıcıları kullanabilir. Nem 

seviyelerinin manipüle edilmesi, fotosentezin desteklenmesine 

yardımcı olur ve bu da daha iyi büyüme ve verim sağlar (Dutta 

vd., 2018). 

Çiçeklenme dönemlerinde nem seviyesi gereksinimleri azalır, 

bu nedenle tomurcuklarda mantar oluşumunu önlemek için 

daha az nemli ortam koşulları sağlanmalıdır. Olgunluk 

aşamalarında bitkilerin nem gereksinimleri daha da 

azaltılırken, bitki sağlığını korumak için yaklaşık % 40'lık nem 

seviyeleri muhafaza edilmelidir (Pantazi vd., 2019). 

Soğutma 

Sisleme sisteminin veya buharlaştırmalı soğutmanın 

kullanılması, yaprakların ıslanmasına neden olmadığından ve 

büyüyen bitkileri hastalık saldırılarından koruduğundan, 

yağmurlama sistemi için büyük ölçüde avantajlıdır. Sisleme 

sistemi, nozullardan yüksek basınçla suyu zorlayarak serada 
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tek tip koşullar sunar ve sadece bir galonluk su kullanarak 

futbol sahasından daha geniş bir yüzey alanı oluşturur (Iddio 

vd., 2020). 

Bu küçük damlacıklar çevreden ısı emiliminde iyi bir rol oynar 

ve buharlaşır. Sisleme sistemi, 29-46 ° C sıcaklık aralığında ve 

daha düşük nem seviyelerinde iyi çalışır. Bu nedenle, 

aquaponik hayvanlar için verimli soğutma koşullarının 

sağlanması için bağıl nem de uygun şekilde kontrol edilmelidir 

(Choab vd., 2019). 

Gölgelendirme 

Aquaponik sisteme ve büyüyen bitkilere istenen gölgeyi 

sağlamanın birçok olası yolu vardır, ancak kısmen yansıtıcı 

gölgeleme perdeleri ve gölge giysilerinin kullanılması önemli 

ölçüde yararlıdır. Gölgeli giysiler, yaz koşullarında % 60 

değişiklik sunar. Mikro filizlerin büyümesi için yalnızca ortam 

ışığına ihtiyacı vardır. Yetiştiriciler, dokuma ve örme gibi her 

türlü gölgeleme kumaşını seçebilirler. Bununla birlikte, 

dokuma gölge bezlerinde küçük kesikler olduğu için örme 

gölge bezinin kullanılması daha çok tavsiye edilmektedir 

(Stouvenakers vd., 2019). 
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Havalandırma 

Havalandırma, aquaponik yetiştirme koşullarında iç ve dış 

sıcaklığı dengelemek için önemli bir yoldur. Pasif stratejilerle 

enerji taleplerini düşürülür ve havalandırma sağlanır (Proksch 

vd., 2019). 

Aquaponik Sistemlerin Teknik Zorlukları 

• Aquaponik sistemde, bitkilerin olağanüstü büyümesi ve 

üretimi için bazı temel ve kritik zorluklar bulunur. İyi 

yönetilen ve sistematik olarak tasarlanmış aquaponik 

sistemler bile, nitrojen kullanım verimliliğinin 

sınırlandırılması, sistemde katıların birikmesi, pH 

sınırlamaları ve beslenme yetersizlikleri ve toksisiteler 

gibi sınırlayıcı faktörlerin olasılığını en aza indirecek katı 

önlemler gerektirir. 

• Aquaponik sistemlerin çoğu bol miktarda nitrojene 

sahiptir, ancak nitrojen kullanım etkinliği seviyesi diğer 

tarım ve tarım sistemlerinden önemli ölçüde daha 

düşüktür. Farklı balık türleri tarafından salınan % 70-80 

nitrojenin yalnızca% 10-37'si bitkiler tarafından 

asimilasyon için mevcuttur (Zou vd., 2016). Açığa çıkan 

nitrojenin% 43- 65'i nitröz oksit emisyonları şeklinde 
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kaybolurken, % 1.5-1.9'u anaerobik amonyum 

oksidasyonu, katıların uzaklaştırılması, nitrifikasyon, 

denitrifikasyon, amonyak buharlaşması, tortu birikimi ve 

mikroorganizmalar tarafından asimilasyon yoluyla 

kaybedilir. Geliştirilmiş nitrojen kullanım verimliliği, 

ürün kalitesini ve biyokütle miktarını önemli ölçüde 

artırabilir (Hu ve diğerleri, 2015). 

• Fe, Mg, K ve Ca'nın besin sınırlamaları, bitkiler için en 

uygun miktarda gerekli olduğundan büyük bir endişe 

kaynağıdır. Balıkların yalnızca minimum metal iyonları 

gereksinimleri ve daha az potasyum gereksinimleri 

vardır. Balık yemi, balık unu için ana içeriktir ve zengin 

bir fosfor ve amino asit kaynağıdır, ancak mikro besin ve 

potasyumdan yoksundur. Bazı yetiştiriciler bu besinleri 

başka kaynaklardan eklemeyi tercih ederler, ancak 

bunların çözünürlüğü ve biyoyararlanımı, sistemdeki 

optimal olmayan kimyasal, biyolojik ve fiziksel koşullar 

ve antagonistik reaksiyonlar nedeniyle önemli bir 

sınırlayıcı faktördür (Roosta, 2014). Potasyum bitki 

büyümesi için en önemli 5. besin maddesidir ve bitki 

dokularının % 10'unu oluşturur. Enzimatik aktivasyon ve 
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ozmotik potansiyelin düzenlenmesi gibi çeşitli önemli 

fonksiyonlarda önemli rol oynar. Sınırlandırılması bitki 

büyümesi ve gelişimi üzerinde belirleyici etkilere neden 

olabilir. Bu nedenle aquaponik suya tuz şeklinde veya üst 

bitki kısımlarına yaprak spreyi olarak potasyum 

uygulanmalıdır (Gullian Klanian vd., 2018). 

• Aquaponik sistemde bulunan tüm organizmalar farklı pH 

aralıkları gerektirdiğinden, pH'ın korunması da kritik 

derecede önemli bir görevdir. Örneğin, Nitrospira, 

Nitrosomonas ve Nitrobacter gibi nitrifikasyon bakterileri 

7.5-8.3 pH aralığında iyi bir şekilde gelişirken bitki 

türleri 5.8-6.3 pH aralığında hayatta kalır. Aquaponik 

sistem için balıkların çoğu, optimum 7-9 aralığında pH'a 

ihtiyaç duyarken, bu nedenle belirli bir organizmanın 

büyümesi, diğer organizmaların büyümesinden ödün 

vererek asla optimize edilemez. Çeşitli bilimsel 

çalışmalar, bitkiler, balıklar ve bakteriler gibi tüm 

organizmalar arasında ödün vererek pH seviyesini 

optimize ederek tüm organizmaların büyümesinin 

düzenlenmesini önermektedir (Goddek ve diğerleri, 

2015). 
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• Aquaponik sistemde yetiştirilen bitkilerin çoğu, nitrojen 

asimilasyonu sırasında karbonatları ve hidroksit 

iyonlarını serbest bırakır ve aquaponik yetiştirme 

ortamının pH'ını değiştirmek için önemli bir katkı sağlar. 

Bu pH değişiklikleri, asit ve bazların eklenmesiyle 

düzenlenebilir, ancak doğru zamanda doğru miktarın 

eklenmesi, akuaponiklerin canlı bileşenleri üzerindeki 

herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek için esasen 

yararlıdır. 

• Bazen balık çamuru, algler, mantarlar ve yenmemiş yem 

nedeniyle aquaponik sistemde katı organik maddeler de 

birikir ve bunların varlığı balıklar, bakteriler ve büyüyen 

bitkiler için önemli ölçüde zararlı etkiler yaratabilir. Bu 

malzemelerin küçük birikimi, tutarlı bir besin kaynağı 

sağlamaya yardımcı olur, ancak sürdürülebilir bir 

temelde mükemmel üretim elde etmek için bu katıların 

aşırı birikmesinden kaçınılmalıdır. Çamur oluşumu ve 

organik birikim anaerobik ortamlara neden olur ve 

metan, hidrojen sülfit, amonyak ve karbondioksit 

oluşturur ve balıklar için potansiyel toksik etkilere neden 

olur. Bitki kökleri etrafında aşırı katı madde bulunması 
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besinlerin ve oksijenin bitki köklerine hareketini 

engelleyebilir. Bitki köklerinin etrafındaki azalan 

çözülmüş oksijen içeriği, kök çürüklüğü hastalığının 

olasılığını artırabilir. Ayrıca, fosfor içeren organik 

materyallerin varlığında kolayca büyüyebilen 

Streptomyces türlerinin ürettiği ikincil metabolitler 

nedeniyle ürünün tadı bozulmasına neden olur 

(Rurangawa ve Verdegem, 2015). 

Aquaponik Sistemin Bakımı için Gereken Görevler 

Aquaponik sistemin bakımı ya kolay ya da çok zordur. 

Kurduğunuz ekipmana bağlıdır. Ancak çoğunlukla bakımı 

günde birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Biraz daha fazla iş 

yapmak için bir gün ve yılda bir büyük kontrol planlayın. 

Günlük Görevler: 

- Su seviyesini kontrol edin 

- Suyun sıcaklığını kontrol edin 

- Balıklarınızı besleyin 

- Bitkilerinizi kontrol edin (Stout, 2013) 

- Hava pompalarını kontrol edin 

- Sızdırma olup olmadığını kontrol edin 
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- Balığın hareketlerini ve görünüşünü kontrol edin 

- Ölen balıkları tanktan çıkarın 

- Hasta bitkileri/ dalları çıkarın 

- Katıları temizleyiciden çıkarın ve tüm filtreleri 

temizleyin (FAO, 2014) 

Haftalık Görevler: 

- İstenmeyenleri ayıklayarak ve ölü yaprakları atarak 

bitkilerinizi düzenleyin 

- Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için 

tesisatınızı kontrol edin 

- pH, amonyak, nitrit ve nitratınızı kontrol edin (Stout, 

2013) 

- Gerekirse pH’ı uygun hale getiririn 

- Balık tankının dibindeki ve biyofiltredeki balık atıklarını 

temizleyin 

- Gerekirse ekin ve hasat edin 

- Gerekirse balıkları hasat edin  

- Bitki köklerinin herhangi bir boru veya su akışını 

engellemediğini kontrol edin (FAO, 2014) 
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Aylık Görevler: 

- Pompanızın temiz olduğundan emin olun 

- Çapalarınızı kontrol edin 

- Tank duvarlarınızı kontrol edin (Stout, 2013) 

- Gerekiyorsa yeni balıklar stoklayın 

- Biyofiltreyi, arıtıcıyı ve tüm filtreleri temizleyin 

- Balık tankının altını ağlarla temizleyin 

- Bir balık numunesini tartın ve herhangi bir hastalık olup 

olmadığını iyice kontrol edin (FAO, 2014). 

Aquaponik Sistemlerin Sosyo-Ekonomik Trendleri 

Günümüzde aquaponik sistemler giderek daha da yükselen bir 

iş sektörü haline gelmekte ve çok daha fazla sermaye 

çekmektedir. Ayrıca, birçok insan güvenli ve temiz yiyecekler 

üretmek için evde ve çiftliklerde aquaponik tekniklerini 

kullanmakla ilgilenmektedir. Aquaponik sistemi kullanmanın 

temel amacı güvenli ve kaliteli gıda üretmek olsa da eğitim 

faaliyetleri ve turizm için de kullanılabilir. Aquaponik ürünleri 

ABD'de organik ürünler olarak sertifikalandırılmıştır, ancak 

daha fazla stoklama oranı nedeniyle Avrupa'da aquaponik 

ürünlerin net ve spesifik bir yasal statüsü yoktur. Aquaponik 

sistemler, daha az atık ürettiği, suyu koruduğu, yerel 
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ekonomiye iyi katkı sağladığı ve istihdam yarattığı için sosyal 

kabul için büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Değerler, bilgi, inançlar, sosyal ve kültürel normlar, gıda 

eğilimleri ve gelenekler, pazar ortamları ve aquaponik 

sistemlerde gıda yetiştirmek için beceri seviyeleri gibi çeşitli 

faktörlerin nedeniyle aquaponik sistemin tüketici ve toplumsal 

kabulü hala çok fazla değildir. Aquaponik sistemlerin 

sosyoekonomik yönleri, tasarımcılar, sosyal bilimciler, 

beslenme ve sağlık bilimcileri ve geliştiricilerden oluşan geniş 

bir işbirliği kullanılarak potansiyel olarak geliştirilebilir (Junge 

vd., 2017). 

Aquaponik sistemi, eğitim ve mesleki eğitim kurumlarında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Kentsel topluluklarda yeşil ve 

mavi altyapıların ayrılmaz bir bileşeni olma potansiyeline 

sahiptir. Ayrıca, yerel enerji akışlarına, yerel su döngülerine ve 

yerel biyokütle döngülerine verimli bir şekilde entegre 

edilebilir. Kentsel tarım sistemlerinde ve şehirlerde aquaponik 

sisteminin kurulması, tüketicilerin taleplerini yüksek fiyatlarla 

önemli ölçüde karşılayabilir ve karşılığında yatırımın daha hızlı 

geri dönüşünü artıracaktır (Rizal vd., 2018). 
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Aquaponik Sistemlerin Şehir Çiftliği Örnekleri 

Modern gelişmeler ve teknolojiler, her türlü çevresel koşulda 

ve ekosistemlerde gıda ve bitki üretimini mümkün kılmıştır. 

Aquaponik, döngüsel ekonomiler ve kentsel tarım sistemleri 

üzerinde olumlu bir etki sağlamıştır. Olumlu etkileşimler ve 

sonuçlar, sentetik kimyasallar ve zararlı kalıntılar 

kullanılmadan tüm yıl boyunca gözlemlenebilir. Dahası, bu 

sistemler şehirlerde daha fazla biyolojik çeşitliliğe izin verir ve 

sera gazlarının ve iklim değişikliklerinin etkisini azaltır. Bu 

sistem, döngüsel ekonomileri iyileştirme potansiyeli nedeniyle 

araştırmacıların ve toplulukların dikkatini çekmiştir. 

Brüksel'deki BIGH's Abattoir 

Bu sitedeki ilk tam ölçekli üretim, Anderlecht semtindeki 

pazarın çatısında yapıldı. 4000 metrekarelik toplam alan, 2000 

metrekarelik balık yetiştirme alanları ve seralara bölünmüştür. 

Bu kurulumlar, kentsel alanlarda ve yapay ortamlarda doğal 

ekosistemlerin oluşturulması için önemli ölçüde yardımcı 

olmuştur. Bu çiftlikte 14 tank bulunur ve çeşitli gelişim 

aşamalarında 60.00 soyulmuş bas vardır. 
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Güney Avustralya’daki Şehir Çiftlikleri 

Güney Avustralya, kuraklık toleransı ve stres düzenlemesi için 

modern teknolojilerin benimsenmesi nedeniyle tarımsal üretim 

için özel bir öneme sahiptir. Adelaide için gıdanın büyük bir 

kısmı şehir merkezindeki alanın yakınında üretilir. Aquaponik 

tarım sistemlerinde büyük bir gelişme olduğu için Avustralya 

sistemin kapalı ve yapay sistemlerde gıda üretimine 

odaklanmıştır. Dahası, düzenleyici fırsatların ve sosyal 

engellerin uygun şekilde haritalanması yoluyla daha küçük 

ölçekli ve yoğun aquaponik birimler ve kentsel aquaponik 

alanlar geliştirmek için yapılan çalışmalar sürmektedir (Pollard 

vd., 2017).  

Kaliforniya ve Teksas ABD’deki Şehir Çiftlikleri 

Kaliforniya ABD'nin sıcak iklimlerindeki aquaponik sistemler, 

orta düzey teknoloji ancak kaliteli seralarla ot, yapraklı yeşillik 

ve marul üretmek için işletilir. Bu çiftlikler çok az ek ısıtma 

sistemi, statik gölgeleme ve soğutma sistemleri kullanır. Bu 

çiftlikler, alg büyümesi ve aşırı ısınma sorunlarını önlemek için 

dayanıklı balık türleri yetiştirir.  
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Almanya ve ABD'de Pasif Güneşle Çalışan Seralar ve 
Aquaponik 

Bu seralar ve su ürünleri sistemleri yalnızca ısıtma ve güç 

işlemleri için güneş enerjisinin kullanımına dayanmaktadır. Bu 

aquaponik sistemler, Franz Schreier tarafından Güney 

Almanya'da uygun bir ortamın oluşturulmasıyla geliştirilmiştir. 

Isı, su altı kısmi balık tanklarında, kerpiç kaplı kuzey 
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duvarlarında ve gece dağıtılacak zeminlerde özellikle 

depolanır. 

Bu sistem Vermont ABD'de de kullanılmaktadır ve camları 

toplamak için güney yönünde dik ve şeffaf bir çatı ile 

donatılmıştır. Bu sistemde mükemmel bir yalıtım vardır ve 

opak kuzey tarafı düzgün bir şekilde yamaçlara batırılmıştır. 
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Hixton ve Wisconsin ABD’deki Aquaponik Sistemler 

Bu aquaponik çiftliği, büyük ölçekli ticari çiftçilik için 

geliştirilmiştir. Bu aquaponik sistemler, opak, ayrı muhafazalar 

ve otomatik ısıtma ve yapraklı yeşilliklerin üretimi için LED 

aydınlatma sistemleri ile desteklenmiştir. Dahası, çevresel 

koşulların optimizasyonu için farklı sensörlerin kullanımı 

vardır. 

İngiltere’deki Thanet Earth 

İngiltere'deki karmaşık ve en büyük sistemlerden biridir ve 

yerleşimi Güneydoğu İngiltere'dedir. Bu sistem, büyüyen 

sistemlere CO2, ısı ve güç sağlanması için ısıtma ve güç 

sisteminin kullanımı ile güçlendirilmiştir. Ayrıca, 

havalandırma, takviye aydınlatması ve enerji perdeleri gibi 

bilgisayar kontrollü stratejiler ve teknolojilerin kullanımı 

vardır.  
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Avrupa ve İsviçre’deki Çatı Katı Aquaponik Sistemleri 

Avrupa'da yüksek teknolojiye sahip sistemlerle donatılmış çatı 

üstü aquaponik çiftlikleri kullanılmakta ve verimli şehir 

çiftçilik sistemleri sağlanmaktadır. İsviçre'de Bad Ragaz'da 

bulunan Ecco-jäger Aquaponik Dachfarm, bir aile şirketine 

aittir. Venlo tarzı çatı ise bir depo ve iki katlı bir bina üzerine 
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inşa edilmiştir. Ayrıca, Katalan Paleontoloji Enstitüsü (ICP) ve 

Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (BTK) tarafından özel 

aquaponik teknolojilerin entegrasyonu için devam eden önemli 

çalışmalar vardır. 

 

Kanada ve ABD’de Urban Organikler 

Urban organikler, Minnesota ABD'de ve St. Paul'da ticari 

ölçekte kapalı alanda büyüyen aquaponik ürünleri işletir. Bu 

çiftlikler, floresan yetiştirme ışıkları ve yetiştirme yatakları 
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kullanarak otlar ve yeşil yapraklı bitkiler yetiştirir. Nötropenik 

sistem ayrıca Alberta ve Edmonton'da yapraklı yeşillikleri 

yetiştirmek için kullanılır.  

Bu sistem, dış koşullar üzerinde mükemmel kontrol sağlar ve 

yıl boyunca mahsul üretimini hızlandırır (Proksch vd., 2019). 

. 
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SONUÇ 

Aquaponik sistemler çoklu uygulama senaryoları, bütünleştirici 

doğası ve yüksek maliyetli teknolojilerden düşük yönetim 

teknolojilerine kadar kullanımı nedeniyle karmaşık ancak 

verimli gıda üretim sistemleridir. Bu sistemin karmaşıklığı ve 

farklı koşullarda uygulanması sağlık, çevresel, sosyal ve 

ekonomik faydalar sağlamaya yardımcı olur. Bununla birlikte, 

sürdürülebilir gıda üretimi için aquaponik kavramını teşvik 

etmek için araştırmacılar, uluslararası kuruluşlar, bilimsel 

topluluklar ve STK'lar arasında güçlü bir işbirliğine acilen 

ihtiyaç duyulmaktadır.  
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