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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Akvaryum Yapımı 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/34 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye akvaryum yapımı ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun olarak akvaryum imalatı 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak akvaryum sistemleri 

kurabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak akvaryum koĢullarını 

hazır hâle getirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Balıkçılık atölyesi, çipura üretim ve 

yetiĢtiricilik tesisi  

Donanım: Akvaryum yapım malzemeleri, akvaryum 

dekorasyon malzemeleri, termostatlı ısıtıcı, filtre 

düzenekleri, havalandırma tesisatları, kütüphane, 

internet, bilgisayar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme 

vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günümüzde büyük Ģehirlerde zorlu iĢ koĢullarının oluĢturduğu stres, yeĢil alanların 

azalması, doğal ortamın aĢındırılması, insanları bir bakıma doğal ortamdan koparmıĢ ve 

konutlarına hapsetmiĢtir. Artık insanlar doğal ortamı evlerine taĢımaya doğru yönelmiĢlerdir. 

Bu sebeple akvaryumculuk faaliyetleri, su ürünleri faaliyetleri arasında ön plana çıkmıĢ ve 

önemli bir ekonomik saha hâline gelmiĢtir. 
 

Akvaryum yapımı modülü sayesinde akvaryum yapımında kullanılan malzemeleri 

tanıyıp akvaryum yapabilecek ve farklı amaçlara göre akvaryum sistemleri kurabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, akvaryum yapımında kullanılan 

malzemeleri tanıyıp akvaryum imal edebilecek ve akvaryum sistemlerini kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

Akvaryum malzemeleri satan, balık üretimi ve satıĢı yapan iĢletmeye giderek; 
 

 Akvaryum yapımında kullanılan malzemeleri, akvaryum çeĢitlerini inceleyiniz; 

akvaryum yapımında dikkat edilecek hususları, akvaryum düzeneklerinin 

kurulmasını gözlemleyiniz.  

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz veya arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. AKVARYUM YAPMINDA KULLANILAN 

MALZEMELER 
 

Akvaryum, çeĢitli su canlılarının kontrollü olarak yaĢatılması veya çoğaltılması için 

oluĢturulan su ortamlarından birisidir. 
 

1.1. Akvaryum 
 

Akvaryum, çoğunlukla cam yada yüksek dirençli plastik gibi saydam malzemelerden 

yapılır. Genellikle balık olmak üzere bazen de omurgasızlar deniz memeliler ve sürüngenler 

gibi suda yaĢayan bitki ve hayvanların tutulduğu ve daha çok bu canlıların sergilenmesi 

amacıyla kullanılan içi su dolu, küçük bir cam kavanozdan büyük su tanklarına kadar geniĢ 

bir yelpazede yer alan kap ve yapılardır.  

 

1.1.1. Cam 
 

Akvaryumlarda kullanılan en önemli malzemedir. Kullanılan camın dalgalı olmaması 

ve iç görüntüyü bozmaması gerekir. Bu nedenle akvaryum yapımında kullanılan camlar 

kaliteli olmalıdır. 
 

Akvaryumun büyüklüğü arttıkça artan su basıncına dayanacak Ģekilde camların 

kalınlığı da artar.Gerek içindeki su basıncı gerekse dıĢarıdaki titreĢimlerden etkilenen 

akvaryumlarda hacim arttıkça daha kalın cam kullanmak gerekmektedir. Akvaryum 

büyüklüğüne göre gerekli olan cam kalınlıkları aĢağıda tabloda verilmiĢtir. 
  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cam
https://tr.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Omurgas%C4%B1zlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz_memelileri
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCr%C3%BCngenler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Su
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan
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Akvaryum uzunluğu (cm) Cam kalınlığı (mm) 
25 3 
50 4 
75 5 

100 6 
125 8 
150 10 
175 15 

200 20 

Tablo 1.1: Akvaryum büyüklüğüne göre cam kalınlığı 

Bu tabloya göre 100 cm’lik bir akvaryum yapımı için 6 mm’lik cam gerekmektedir. 

Akvaryum yüksekliği arttıkça bu kalınlıklar aĢağıdaki tabloda belirtildiği gibi artar. Bu 

tabloda da yüksekliği 70 cm olan 150 cm’lik bir akvaryum için 15 mm’lik cam 

gerekmektedir. 
 

 

Uzunluk (cm) 

50 60 70 80 90 100 120 150 200 

Y
ü

k
se

k
li

k
 

(c
m

) 

30 

C
a

m
 k

a
lı

n
lı

ğ
ı 

(m
m

) 

6 6 6 6 6 8 8 10 10 

40 6 6 6 8 8 8 10 12 12 

50 6 8 8 8 10 10 10 12 15 

60 8 8 10 10 10 10 12 12 15 

70 8 10 10 10 12 12 15 15 18 

Tablo 1.2: Akvaryumun uzunluk ve yüksekliğine göre cam kalınlığı 

1.1.2. Tırpan TaĢı 
 

Tırpan taĢı, akvaryum yapımında kullanılan camların kesimden sonra kesik 

kenarlarının keskinliğinin giderilmesinde kullanılan bir bileği taĢıdır. Cam kenarları suyla 

ıslatılarak dıĢtan içe doğru bir hareketle bileğlenmelidir.  

 

Resim 1.1: Tırpan taĢları  
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1.1.3. Koli Bandı 
 

Koli bandı akvaryum camlarının yapıĢtırılması sırasında cam kenarlarının 

tutturulmasında kullanılan bir selobanttır. 

 

Resim 1.2: DeğiĢik ebatlarda koli bantları 

1.1.4. Silikon Tabancası 
 

Silikon tabancası akvaryum kenarlarının yapıĢtırılmasında kullanılan bir araçtır. 

ÇeĢitli tip ve modelleri vardır. Rahat ve kullanıĢı kolay olanlar tercih edilmelidir. 

 

Resim 1.3: Silikon tabancası 

1.1.5. Cam Kesme Elması 
 

Cam kesmede kullanılan bir araçtır. Kaliteli olmasına dikkat edilmelidir aksi takdirde 

kesim sırasında kesim yerlerinde çiziklere ve kırılmalara neden olabilir. Camın kenarları 

kırılma esnasında çok keskin olabilir; dikkat edilmelidir.  

 

Resim 1.4: Cam kesme elması  
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1.1.6. Akvaryum Silikonu 
 

Akvaryum camlarının yapıĢtırılmasında kullanılan Ģeffaf renkli antibakteriyel bir 

kimyasal yapıĢtırıcıdır. Oldukça yüksek basınçta dahi ayrılmalarını engelleyen esnek sentetik 

kauçuk, havadan aldığı nem ile 24- 48 saatlik süre içerisinde tam yapıĢmayı sağlamaktadır. 

Su ile kısa bir temizleme sonucu madde, kokusuz ve fizyolojik olarak tamamen etkisiz hâle 

gelebilmektedir. Esneklik özelliğini -60 ile -200 
0
C kadar olan sıcaklık derecelerinde 

koruyabilmektedir.  

 

Tüp veya kartuĢ hâlinde satılır ve silikon tabancası yardımı ile kullanılır. ÇeĢitli renkte 

pazarlanabilen yapıĢtırıcı tamamen kullanılarak bitirilmediği takdirde içine hava girmeyecek 

Ģekilde kapatılarak kartuĢun ucunun tıkanması önlenmelidir. 

 

1.1.7. Akvaryum Kurulumunda Kullanılan Temizlik Malzemeleri 
 

Cam kenarlarının temizlenmesinde kullanılan pamuklu bezler, peçete, kâğıt, silikon 

kalıntılarının temizlenmesinde kullanılan kazıma araçları (jilet, maket bıçağı vb.), camda 

kalan silikon lekelerinin temizlenmesinde aseton veya saf benzin kullanılır. 

 

1.2. Cam Akvaryumun YapılıĢı 
 

Akvaryum yapımında aĢağıdaki basamaklar izlenir. 

 

1.2.1. Camların Ölçülendirilmesi 
 

Akvaryum yapımında en önemli konu camların tam ölçülerinde kesilmesidir. Tüm 

camlar, taban üzerinde ve istenilen ölçülerde, sadece yan camların geniĢliği, cam kalınlıkları 

ve silikon payları dikkate alınmak suretiyle ölçülendirilir. 

 

Örnek 1: 75 cm x 25 cm x 40 cm ebatlarında bir akvaryum yapılması düĢünülüyor ise 

yukarıdaki tablodan ( Tablo 2) cam kalınlığının 6 mm olması gerektiği görülür. 
 

Çözüm: 
 

Cam kalınlığı= 6 mm 

1h = 75cm ( Boyu ) 

2h = 25 cm ( Eni ) 

3h = 40 cm ( Yüksekliği ) 

4h  =  
2h  - 2 x  ( Cam kalınlığı + Silikon payı ) 

 

Taban camı  =  1 x  ( 
1h x  

2h  ) 

=1 x  ( 75 x 25 ) 

Ön ve arka camlar= 2 x ( 
1h  x 3h ) 

= 2 x ( 75 x 40 ) 
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4h    =  
2h  - 2 x ( Cam kalınlığı + Silikon payı ) 

=  25 cm x 2 x ( 0,6 + 0,1 ) 

= 25 cm – 1,4 cm 

= 23.6cm 

Yan camlar = 2 x ( 3h x 
4h  ) 

                   =  2 x ( 40 x 23,6 )  
 

Örnek 2: Boyu 125 cm eni 60 cm yüksekliği 50 cm ebatlarında bir akvaryum 

yapılması düĢünülüyor ise tablodan (Tablo 2) cam kalınlığının 8 mm olması gerektiği 

belirlenir. 

 

Çözüm: 
 

Cam kalınlığı= 8 mm 

Taban camı: 125 cm x 60 cm ( 1 adet ) 

Ön ve arka camlar: 125 cm x 50 cm ( 2 adet ) 

Yan camlar: 50 cm x 60 cm ( 2 adet ) 

Ön ve arka camlar = 2 x ( 
1h  x 3h ) 

 

4h  =  
2h  - 2 x ( Cam kalınlığı + Silikon payı ) 

=  60 cm x 2 x ( 0,8 + 0,1 ) 

= 60 cm – 1,8 cm 

 = 58,2 cm 
 

 Yan camlar = 2 x ( 3h x 
4h  ) 

                  =  2 x ( 50 x 58,2 )  

 



 

8 

 

 

ġekil 1.1: KesilmiĢ akvaryum camları  

1.2.2. Akvaryumun YapılıĢı 
 

 Camlar spiral motorla ölçülerinde kesilir.  

 Tüm camların kenarları tırpan taĢı ile taĢlanır taĢlama sırasında tırpan taĢı suyla 

ıslatılarak taĢlanmalı veya camların tüm kenarları makine ile taĢlanmalıdır. 

 Bu iĢlem için düzgün zemin seçilir. Zemin üzerinde kum ve kırık cam gibi 

hiçbir yabancı maddenin bulunmaması gerekir.  

 Camları yapıĢtırma iĢlemi yapacağımız yere keçe veya kalın bir keten serilir ya 

da bir gazete üzerine taban camı konulur. 

 TaĢlama iĢleminden sonra camlar peçete ile temizlenerek kurutulur. 

 Taban camı keçe veya gazete üzerine yerleĢtirilir. 

 Taban camının arka kısmına silikon çekilerek arka cam üzerine yerleĢtirilir. 

 Akvaryumun büyüklüğüne göre iki camın yapıĢma yerlerine tel veya kibrit çöpü 

konur. Bu iĢlem tüm camların birleĢme yerlerinde yapılır.  
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ġekil 1.2: Arka camın yapıĢtırılması  

 Yan camlardan birisi alınarak arka cam ve taban kısmına yapıĢacak kesitlerine 

silikon sürülür arka cama yapıĢtırılarak bantlanır. 

 

ġekil 1.3: Sol yan camın yapıĢtırılması  

 Ġkinci yan camda alınarak arka cam ve taban kısma yapıĢacak kesitlerine silikon 

sürülür, arka cama yapıĢtırılarak bantlanır. 

 

ġekil 1.4: Sağ yan camın yapıĢtırılması  



 

10 

 

 Son olarak ön camın alt kesitine ve her iki yan camın silikonlanmamıĢ 

kesitlerinede silikon sürülerek tabana oturtulur, köĢeleri bantlanır. 

 

ġekil 1.5: Tüm camları yapıĢtırılmıĢ akvaryum  

 Ġnce bir cam ya da metal bir levha ile akvaryum köĢelerinin her iki yanından 

aĢağı doğru sürterek taĢan silikonlar temizlenir. 

 ĠĢlem bittikten birkaç saat sonra akvaryum içinde dört köĢeye ve tabana 

yukarıdan aĢağı doğru silikon çekilerek iĢaret parmağının düz bir hareketiyle 

köĢelerdeki yapıĢma güçlendirilir. 

 24 saat sonra cam kenarına konulan tel veya kibrit çöpleri çıkarılır ve bu 

boĢluklar da silikon ile doldurulur.  

 YapıĢtırma sırasında hava kabarcıkları kalırsa hemen bıçak ile alınıp yeniden 

yapıĢtırıcı doldurulmalıdır. ÇalıĢma sırasında etrafa silikon bulaĢmamasına 

dikkat edilmelidir. Bir bulaĢma olursa hemen temizlenmelidir. 

 Yapılan akvaryumdan 24 saat sonra yapıĢtırılan bantlar sökülüp yapıĢtırma 

yüzeyleri aseton ya da benzin gibi bir çözücü ile temizlenir.  

 Akvaryum temizleme iĢi bittikten sonra su doldurulup kontrol edilir. Su sızıntısı 

varsa silikonla kapatılır.  
 

 

ġekil 1.6: Temizliği yapılmıĢ akvaryum  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek akvaryum yapımında kullanılan 

malzemeleri ayırt ediniz ve akvaryum camlarını yapıĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Akvaryum yapımında kullanılacak 

malzemeleri sıralayınız. 

 Akvaryum malzemeleri için piyasa 

araĢtırması yapınız. 

 Malzeme ve ekipmanları usulüne uygun 

olarak saklayınız. 

 Malzemelerin teknik özelliklerini 

tanıyınız. 

 Kurulacak akvaryumun büyüklüğüne 

göre cam ölçülerini hesaplayınız. 

 Hesaplanan ölçülere göre camları 

kesiniz. 

 Cam kenarlarını tırpan taĢı ile taĢlayınız. 

 Taban camını keçe veya kâğıt serdiğiniz 

düzgün bir yere yerleĢtiriniz. 

 Yan ve ön camları sırasıyla taban 

camına ve birbirlerine silikonla 

yapıĢtırınız. 

 YapıĢtırılan camları köĢelerden 

bantlayarak kurumaya bırakınız. 

 Akvaryumun temizliğini yapınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi akvaryum yapımında kullanılmaz? 

A) Cam 

B) Silikon 

C) Elmas 

D) Koli bandı 

E) Alkol 

 

2. AĢağıdaki verilenlerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Akvaryum camları görüntüyü bozmayacak Ģekilde olmalıdır. 

B) Akvaryum camlarını yapıĢtırırken antibakteriyel silikon kullanılmalıdır. 

C) Akvaryum yapımında görüntü önemli olduğundan cam kalınlığına bakılmaz. 

D) Akvaryum camlarının çapakları temizlenirken tırpan taĢı kullanılır. 

E) Akvaryum yapımında büyüklük arttıkça cam kalınlığıda artar. 

 

3. Boyu 50 cm eni 25 cm yüksekliği ise 35 cm olan bir akvaryum yapılmak isteniyor. 

Cam kalınlığı 4 mm olduğuna göre yan camlar kaç cm olmalıdır? 

A) 24 cm 

B) 24,2 cm 

C) 24,5 cm 

D) 23 cm 

E) 23,8 cm 
 

4. Akvaryum taban camının üzerine silikon çekildikten sonra hangi cam ilk önce 

yapıĢtırılmalıdır? 

A) Ön cam 

B) Sağ yan cam 

C) Sol yan cam 

D) Arka cam   

E) Arka cam ve yan cam birlikte 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında amaca uygun olarak akvaryum 

sistemleriniayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Su ürünleri laboratuvarına veya akvaryum malzemeleri üretim ve satıĢ iĢletmesine 

giderek; 
 

 Akvaryum çeĢitlerini ve akvaryum sistemlerini gözlemleyiniz.  

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2.AKVARYUM SĠSTEMLERĠ 
 

Akvaryumun Ģeklini belirlerken neredeyse sınır yoktur. Akvaryum kare, üçgen, altıgen 

ve sekizgen olabildiği gibi kiĢiye özel tasarlanmıĢ modeller de bulunmaktadır. 

 

2.1. YapılıĢlarına Göre Akvaryum ÇeĢitleri 
 

Yakın zamana kadar bir çerçeve içine oturtulan ve içindeki suyun sızmaması için 

camların birleĢme yerleri (çerçevenin iç kısımları) macunlanarak hazırlanan akvaryumlar 

kullanılmaktaydı. Günümüzde ise bu akvaryumlar camların birbirine silikon ile 

yapıĢtırılması sonucu çerçevesiz hâlegelmiĢlerdir. Arzu edildiği takdirde güzel görüntü 

sağlamak üzere silikon ile yapıĢtırılan akvaryumların alt ve üst kısımlarına birer çerçeve 

yapılabilir. 
 

2.1.1. Çerçeveli Akvaryumlar 
 

Bir çerçeve içine oturtulan ve içindeki suyun sızmasını önlemek için camların 

birleĢme yerleri macunlanan akvaryumlardır. Akvaryum yapılırken uzun yıllar 

boyuncayapıĢtırıcı olarak cam macunları kullanılmıĢtır.  
 

Akvaryumun yapıĢma yerleri zamanla macunun özelliğini kaybetmesiyle birlikte 

kenarlarından sızdırmalar ve camların ayrılması söz konusuydu.Bunu önlemek için 

akvaryum birleĢim yerleri lama demirlerle veya alüminyum çerçeve yapılmaktaydı. Bu 

durum akvaryumun sağlam olmasını sağlıyordu ama uzun yıllar kullanımı ve devamlı su ile 

çalıĢılması nedeniylekorozyon oluĢmaktaydı. Korozyonu önlemek için demirler 

boyanmaktaydı ancak boyalarda zehir etkisi yapıyordu. Son yıllarda paslanmaz metallerden 

yapılan araçlar kullanılmakta; bunlarda korozyon oluĢmamakta ve bunlar yıllarca 

kullanılabilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Tamamen çerçeveli akvaryumlar 
 

Bu akvaryum tipinde camlar sağlam bir metal (genellikle alüminyum) çerçeveye 

yapıĢtırılır. Bu akvaryumlar darbelere karĢı çok dayanıklıdır. 

 

ġekil 2.1: Tamamen çerçeveli akvaryum  

 Kısmen çerçeveli akvaryumlar 
 

Bu sağlam ve dekoratif akvaryum tipinin sadece üst ve alt kısmında alüminyum 

çerçeve bulunur. 

 

ġekil 2.2: Kısmen çerçeveli akvaryum 

2.1.2. Çerçevesiz Akvaryumlar 
 

Günümüzde tüm birleĢim yerleri silikonlarla yapıĢtırılan cam akvaryumlar çok 

yaygınlaĢmıĢtır.  
 

Bazı üreticiler bu tip yapıĢtırma akvaryumların güzel görülmesi için alt ve üst 

kısımlarına parlak madenler ile bir çerçeve yerleĢtirirler. Bu akvaryumların yapımı oldukça 

kolaydır. Akvaryum yapımında ilk önce gereken Ģey; bu akvaryumun hangi ölçülerde ve 

Ģekilde olacağı veya akvaryumun konulacağı yerin büyüklüğüne göre ölçülendirmenin 

yapılmasıdır.  
 

Akvaryum yapımı için önce camlar kusursuz bir Ģekilde kesilir. Kesimde camların 

yapıĢtığı yerlerde yapıĢtırıcının girmesi için 2 mm aralık kalacağı dikkate alınmalıdır. 

Kesimin çok düzgün olmasına dikkat edilir. Kesimde görünmeyecek küçük bir çatlak ve hata 

ileride akvaryuma su konulunca hemen kırılmasına neden olacağından dikkat edilmesi 

gerekir. 
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2.2. KullanıĢ Amaçlarına Göre Akvaryumlar 
 

2.2.1. Tatlı Su Akvaryumları 
 

Genellikle tatlı su balıkları akvaryumlarda iyi geliĢme göstermektedir. Balık 

besleyenlere daha çok soğuksu ve tropikal türler önerilmektedir. Tarihsel bakımdan soğuk su 

akvaryumlarının üretimi çok eskidönemlerdebaĢlamıĢtır. Günümüzdeyse tropikal 

akvaryumlara yönelim artmıĢtır. Tropikal balıklarda aynı akvaryum alanında çok sayıda 

beslenebilirken oldukça göz alıcı renklerin seçilmesi mümkündür. 
 

2.2.2. Deniz (Tuzlu Su) Akvaryumları 
 

Deniz veya tuzlusu akvaryumları nispeten yeni bir alandır. Soğuksu ve tropikal olmak 

üzere iki gruba ayrılırken tropikal olan daha fazla ilgi görmüĢtür. Bu grup için çok çekici ve 

çeĢitli renkleri seçmek mümkündür. 
 

Deniz balıklarıyla tatlısu balıkları arasındaki en önemli fark, deniz balıklarının 

türlerinin tuzlu su ortamında yaĢamasıdır. Akvaryumda deniz suyu ortamını elde etmek 

için―sea mix‖ denilen karıĢımın musluk suyuna karıĢtırılması yeterlidir. 
 

 Deniz akvaryumunda su 
 

Balıkların vücudunu oluĢturan yapının %70-75’i sudur. Su, balığın yaĢadığı ortam 

olarakda ayrı bir özellik kazanmaktadır. Tatlı su balıkları, genel olarak içerisinde tuz 

bulunmayan bir ortamda bulunduklarından ve vücutları tuzsuz olduğundan su içme 

gereksinimi duymazlar. Balık vücudu ihtiyaç kadar olan suyu vücut yüzeyi ile emerek 

karĢılar. 
 

Deniz balıkları için ise durum farklıdır. Balığın etrafında bulunan deniz suyu balığın 

vücudundan daha fazla tuz içerdiğinden balık az da olsa vücudundan su kaybeder. Bu 

durumda balık devamlı tuzlu suyu kendi vücudu için yarayacak Ģekilde içerek filtre etmek 

zorunda kalır. 
 

Akvaryumda tutuldukları zaman tuzlu su balığı zorunlu olarak içtiği akvaryum suyu 

ile birlikte kendisinin daha önceden vücudu dıĢına atmıĢ olduğu ve kendisi için zararlı olan 

nitrit ve nitrat gibi gazları tekrar alma durumunda kalmaktadır. Bu durum balıkların 

yaĢamasını zorlaĢtırdığından deniz balıkları akvaryumlarının daha iyi filtre edilmesi ve temiz 

tutulması zorunludur.  
 

Deniz balıkları ve diğer canlıların tutulacağı akvaryumlar iki Ģekilde kurulabilir. 

Bunlar kapalı devre çalıĢanlar diğeri ise suyu devamlı olarak değiĢtirebilen ünitelerdir. 
 

 Kapalı devre çalıĢan deniz akvaryumları 
 

Deniz akvaryumlarını tatlı su akvaryumlarından ayıran en büyük özellik filtrasyon 

veya suyun temizlenmesi iĢleminin çok daha dikkatli ve iyi olarak planlanmasıdır. 
 

Kapalı devre çalıĢan akvaryumlarda filtrasyon aĢağıdaki Ģekillerde tasarlanabilir: 

 Filtrenin akvaryumun içerisinde bulunması, 



 

16 

 

 Filtrenin akvaryum dıĢında, akvaryum ile aynı düzeyde bulunması, 

 Filtrenin akvaryum dıĢında ve akvaryumun alt kısmında bulunmasıdır. 

 

Akvaryumun iç kısmında filtre düzeni uygulanmasında en uygun yol akvaryumun dip 

kısmını kum ile kaplayarak suyun bu kumdan geçirilmesi yolu ile suyun filtre edilmesidir. 

Bu yöntem daha önce açıklanmıĢtır. 

 

ġekil 2.3: Süzgeç kısmı altta ve yanda olacak Ģekilde düzenlenmiĢ iki örnek 

Deniz balıkları akvaryumlarının büyük olması arzu edilir. Büyük akvaryumlarda ise 

suyun devamlı temizlenmesi çok önemlidir. Filtre altta olduğunda su motoru, yanda 

olduğunda hava gücü ile su çevrimi sağlanır. 

 

 

ġekil 2.4: Üstten filtreli olarak düzenlenmiĢ bir büyük deniz suyu akvaryumu modeli 
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Filtrasyon sistemleri büyük Ģehir akvaryumlarında çok büyük üniteler hâlinde 

yapılabilir. Kum filtrelerinde zaman zaman süzme sistemini ana akvaryumdan ayırarak ters 

yönden su verilmesi ve üsten çıkan suyun atılması yolu ile filtre kumu da temizlenmiĢ olur. 
 

Kapalı devre akvaryum üniteleri kurmanın genel yararlarından bir tanesi akvaryum 

suyunun her mevsimde istenilen sıcaklıkta tutulabilmesidir. Çünkü akvaryum balığı 

olabilecek çok renkli balıklar genellikle sıcak denizlerden gelir. Bu balıkların her mevsim su 

sıcaklığı 20
0
C’den daha az olmayan ortamlarda barındırılmaları gerekmektedir. Bu durumda 

akvaryumlara termostat ve ısıtıcı bağlama yolu ile üniteyi istenilen sıcaklıkta tutma olanağı 

doğar. Isıtıcılar genel olarak süzme iĢleminden geçmiĢ olan su düzeni içerisine yani kum 

filtresinin en alt kısmına konulabilir. Bildiğimiz gibi doğrudan akvaryum içerisine de ısıtıcı 

yerleĢtirilebilir. Büyük ünitelerde ısıtma düzeni akvaryum dıĢına da monte edilebilir. 
 

2.3. Oceonarium (Osionarium) 
 

Deniz suyunun devamlı olarak denizden motopompla alınarak kullanıldıktan sonra 

atılma prensibi ile çalıĢan büyük ünitelerin çalıĢma prensibi basitçe Ģu Ģekilde açıklanabilir. 
 

Denizden süzgeçli yerden filtre havuzuna su alınır. Süzgecin denizde vapur veya 

gemilerin zarar vermeyeceği bir derinlik veya yerde bulunması lazımdır. Deniz yüzeyine 

ayrıca süzgecin yerini belirten üç adet renkli Ģamandıra konulması yararlı olur. Böylece 

bölgeden geçen motorların süzgecin üzerinden geçerek suyu alabora etmeleri dolayısı ile 

azda olsa suyu bulandırmaları ihtimali önlenmiĢ olur. Süzgeç bir ağırlık veya çapa ile dip 

kısma bağlanmalıdır. Bu süzgeç ince bir süzmeden ziyade daha çok balıkların ve küçük 

çöplerin filtre havuzuna girmelerini engellemek içindir. B olarak belirtilen filtre havuzu ise 

ünitenin büyüklüğüne göre planlanır. Örneğin 1 inçlik bir su motorunun çekeceği suyun 

rahat bir Ģekilde süzülebilmesi için süzme alanının 3–4 m
2

den daha az olmaması yararlı 

olur. Süzme alanı ne kadar geniĢ olur ise emme tulumbaları o kadar kolay çalıĢır. Su, 

kumdan geçtikten sonra motor ile bir su tankına gönderilir. Doğal olarak su emildikçe 

denizden taze su kum filtresine bileĢik kaplar prensibinden hareketle devamlı olarak 

dolacaktır. 
 

Deniz akvaryumlarında su kalitesinin tatlı su akvaryumlarına oranla çok daha temiz 

tutulması esastır. Çünkü deniz balıkları çevre koĢullarının değiĢmesi karĢısında tatlı su 

balıklarına oranla çok daha hassas ve duyarlıdırlar. Suyun pH’ı, sıcaklığı, oksijen düzeyi ve 

azotlu gazların varlığı devamlı olarak kontrol altında tutulmalıdır. Özellikle büyük üniteler 

devamlı ve dikkatli bir Ģekilde kontrol edilmelidir. 
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ġekil 2.5: Büyük üretim tesislerindeki akvaryum suyunun denizden filtre edildikten sonra 

alınması 

Kullanılacak akvaryumlar mümkün ise paslanmaz madenlerden yapılmalıdır. Çünkü 

deniz suyu içerdiği maddelerden dolayı bozulmaya ve çürümelere neden olur. Bu, kullanılan 

malzemeye zarar verdiği gibi balıklar için de istenilmeyen kötü sonuçlar doğurabilir. Eğer 

demir aksam kullanılacak ise suyun madeni kısımlara değmeyecek Ģekilde planlanması 

gerekir. Bunun için cam olan ve deniz balıkları tercih edilmelidir. Ayrıca deniz canlılarının 

tutulacağı akvaryumların küçük olmaması ve en az200 litrelik olması uygun olur. 

 

2.3.1.Akvaryumlarda Kullanılan Sistemler 
 

2.3.1.1. Tatlı Su Akvaryumu Sistemleri 

 

2.3.1.2. IĢıklandırma 

 

Diğer bitkiler gibi akvaryum bitkileri de fotosentez yoluyla besinlerini 

sentezleyebilmek için ıĢık enerjisine gereksinim duyar. Gün ıĢığı, görünümü bozan ve 

bitkilere zarar veren yosunların oluĢmasına neden olduğu için akvaryumlar genelde 

doğrudan güneĢ ıĢığı almayan bir yere yerleĢtirilir ve suni olarak aydınlatılırlar. 

 

Akvaryumun tabanına kadar yeterli bir ıĢıklandırma istenir ise ıĢık kaynağının gücünü 

akvaryumun yüksekliğine göre ayarlamalıyız. Bitkilerin türlerine göre ıĢık gereksinimleri 

farklıdır. Genelde bitkiler; düĢük ıĢık Ģiddetiyle yetinenler, orta Ģiddette ve yüksek Ģiddette 

ıĢık Ģiddeti gerektirenler diye üç gruba ayrılırlar. Herhangi bir bitki türü tanıtılırken bu 

gruplardan hangisine girdiği belirtilir. IĢık Ģiddeti lux birimiyle ölçülür. 
 

Grup Doğal ortamlarındaki ıĢık Ģartları IĢık Ģiddeti (lux) 

DüĢük Doğada gölgede yaĢayan türler 100 – 200 

Orta Doğada yarı gölge yerlerde yaĢayan türler 1000 – 3000 

Yüksek Açıkta, güneĢ altında büyüyen türler 8000  

Tablo 2.1: Akvaryumdaki bitki-ıĢık iliĢkisi  
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Tropik bölgelerde öğle vakti güneĢ altında ıĢık Ģiddeti 75000 luxe kadar ulaĢır.  

Bitkilerin sağlıklı geliĢimi ve balıkların canlı renklerinin görülebilmesi için ıĢığın Ģiddeti 

kadar renk bileĢenleri (spektrum özellikleri) de önem taĢır.  
 

 Floresan lambaları 
 

Son yıllarda, tatlı su ve deniz akvaryumları için uygun spektrum özelliklerinde 

floresan lambaları kullanılmaktadır. IĢıkta mavi tonlarının fazla olması yosunlaĢmayı 

hızlandırır. Bu yüzden ağırlık, kırmızı tonları üzerinde olmalıdır. Fakat yalnızca grolux (mor 

renkli) lambasının ıĢık Ģiddeti çoğu bitki türü için çok zayıftır, sıcak ya da soğuk günıĢığı 

lambalarıyla beraber kullanılır. Floresan lambalı aydınlatmada dikkat edilmesi gereken 

konular Ģunlardır; 
 

 Günde 10–12 saat düzenli saatlerde aydınlatılmalıdır. 

 Tabana kadar yeterli aydınlanma için akvaryum 60 cm’den yüksek 

olmamalıdır.  

 Floresan lambaları kullanıldıkça yaydıkları ıĢığın Ģiddeti azalır. 

Akvaryumda kullanılan lambalar en azından yılda bir yenilenmelidirler. 

 Parlak yüzeyli parabolik yansıtıcılarla ıĢık verimi artırılabilir. Böylece 

enerjiden de tasarruf edilmiĢ olur.  

 Floresan lambalarının takıldığı sistem kaliteli, su geçirmez ve paslanmaz 

olmalıdır. Elektrik kaçakları olmamalıdır.  

 Kullanılması gereken floresan lambası sayısı, akvaryumunuzun 

yüksekliğine, geniĢliğine ve sağlamak istediğiniz ıĢık Ģiddetine (yüksek, 

orta, düĢük) bağlıdır.  
 

Floresan 

lambalarının 

aralarındaki uzaklık 

Akvaryumdaki suyun derinliği 

40 cm  50 cm  60 cm  

10 cm  AĢırı  AĢırı  Çok yüksek  

15 cm  AĢırı  Çok yüksek  Yüksek  

20 cm  Çok yüksek  Yüksek  Orta  

25 cm  Yüksek  Orta  Orta - düĢük  

30 cm  Orta  Orta - düĢük  DüĢük  

40 cm  Orta - düĢük  DüĢük  Yetersiz  

Tablo 2.2: Akvaryumdaki suyun yüksekliği ile floresan lamba arasındaki uzaklık 

Tabloda floresan reflektörlerin (yansıtıcıları) kullanıldığı varsayılmıĢtır. Eğer yansıtıcı 

kullanılmıyorsa aynı ıĢık Ģiddetini elde etmek için yaklaĢık iki kat daha çok lamba kullanmak 

gerekir. 
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 Cıva buharlı (HQL) lambaları  
 

Cıva buharlı lambalarla (HQL) yüksekliği 70 cm'ye kadar olan akvaryumlar 

aydınlatılabilirler. HQL gün ıĢığına yakın spektrumuyla bitki ve balıklar için ideale yakın bir 

aydınlanma sağlar. Bu lambaların bir avantajı da üstü açık akvaryumlarda 

kullanılabilmeleridir. Bu tip akvaryumlarda bazı bitki türleri suyun dıĢına doğru büyüyüp 

çok dekoratif bir görünüm verir. 
 

2.3.1.3. Akvaryumların Isıtılması 
 

Akvaryum balığı yetiĢtiriciliğinde en önemli konulardan biridir. Isıtıcı-termostatın 

görevi akvaryumun sıcaklığını ayarlanan sıcaklıkta olabildiğince sabit tutmaktır. 
 

Isıtma düzeninde meydana gelecek ve fark edilmeyecek hatalar sonucu balıklar zarar 

görebilir bazen de ölümlere yol açabilir.  
 

Su sıcaklığı arttıkça su içerisindeki erimiĢ oksijen miktarı azalır. Bu nedenle su 

sıcaklığı arttıkça havalandırma konusuna da dikkat edilmelidir.  
 

Çok kalabalık olmayan akvaryumlarda elektrik kesilmesi nedeni ile 4–5 saat hava 

verilememesi balıklara çok büyük zarar vermez. 

 

ġekil 2.6: ÇeĢitli tip termometre ve bir ısıtıcı örneği 
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50 Watt                       80 Watt                            100 Watt 

ġekil 2.7: Isıtıcı gücü ve akvaryum hacim iliĢkisi  

Isıtıcı gücü akvaryum büyüklüğüne göre planlanır. Genel olarak 1 litre hacim için 1 

Watt yeterli olabilir. Örneğin 50 litrelik bir akvaryum için 50 Watt, 100 litrelik bir akvaryum 

için 100 Watt ısıtıcı konulabilir. Fakat bu oran odanın devamlı sıcaklığına bağlı olarak da 

değiĢebilir. 

 

ġekil 2.8: Akvaryumun tabanına döĢenmiĢ ısıtıcı düzeneği 

Isıtmada amaç akvaryumun her zaman her yerini eĢit Ģekilde ısıtılmasını sağlamaktır. 

Bunun için ısıtıcıyı akvaryumun dip kısmına yerleĢtirilmek gereklidir. Hatta akvaryumun 

taban kısmının geniĢ bir görünüĢ vermesi için eğimli Ģekilde taban kısma kum veya çakıl 

yerleĢtirilir ise ısıtıcı en çukur olan yere konulmalıdır. Böylece ısınan suyun üste yükselmesi 

ayrıca hava ve balıkların hareketi ile sıcaklık her yere dağılmıĢ olacaktır. 
 

Akvaryumun bulunduğu oda içerisindeki sıcaklık koĢulları da ısıtmayı önemli 

derecede etkiler. Kaloriferli salonlarda bile gece yarısı kaloriferlerin söndürülmesi nedeni ile 

ısı değiĢiklikleri olur. Bu nedenle kullanılacak ısıtıcı düzeninin gücü en soğuk zamanda bile 

akvaryumda 23–27 
0
C sıcaklık sağlayacak güçte olmalıdır. Akvaryumun baĢarılı bir Ģekilde 

ısıtılabilmesi için akvaryumun su kapasitesine göre kullanılabilecek ısıtıcı güçlerinin 
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aĢağıdaki Ģekilde olması önerilebilir. Fakat bu öneri ancak iyi bir termostat kullanıldığında 

geçerli olacaktır. 
 

 20–30 litre 50 Watt 

 40–50 litre 75 Watt 

 60–75 litre 75–100 Watt 

 100litre 100–150 Watt 
 

 

Akvaryumlarda gereğinden daha güçlü ısıtıcı kullanmak termostat üzerine fazla yük 

binmesine ve bunun sonucunda çabuk bozulmasına ve beklenmedik bir anda arıza yapıp 

balıkların haĢlanarak ölmesine neden olabilir. Bu nedenle gereğinden güçlü ısıtıcı kullanmak 

doğru değildir.  

 

ġekil 2.9: Bir akvaryumda ısıtıcının konulabileceği yerlerin üst yan ve tabankısım olması veen 

uygun yerin taban kısmı olması 

 

ġekil 2.10: Akvaryumun üst kısmına ısıtıcının yerleĢtirilmesi 
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ġekil 2.11: Akvaryumun yan kısmına ısıtıcının yerleĢtirilmesi  

 

ġekil 2.12 : Akvaryumun taban kısmına ısıtıcının yerleĢtirilmesi  

Isıtıcının akvaryumun üst veya yan kısımlarına konulması; ısının akvaryumun içine iyi 

yayılmasını önler. En uygunu ısıtıcının akvaryumun taban kısmına yerleĢtirilmesidir. 
 

Isıtıcı ve termostatın ayarı oldukça önemlidir. Bu iĢlem aĢağıdaki sıralamadaki gibi 

yapılmalıdır: 
 

 Önce ısıtıcı akvaryumun dibine yakın yerleĢtirilir. 

 Termostat, üst kısmı suya girmeyecek Ģekilde akvaryumun kenarına asılır. 

 Isıtıcının fiĢi termostatın fiĢine takılır. 

 Termostatın fiĢi prize takılır. 

 Termometre ile suyun sıcaklığı ölçülür. 
 

2.3.1.4. Akvaryumların Havalandırılması 
 

Balıklar su içerisinde erimiĢ hâlde bulunan oksijenden yararlanarak yaĢamlarını 

sürdürür. Su içerisinde oksijenin erimiĢ olarak bulunması ancak suyun hava ile temas etmesi 

hâlinde mümkündür. Genel olarak akvaryumların içindeki suyun hava ile temas eden üst 

düzeyinde bu alıĢveriĢ az miktarda olur.  
 



 

24 

 

Akvaryum suyunun havalandırılmasında hava pompaları kullanılır. Hava pompaları 

titreĢimli ve pistonlu veya devamlı döner fanlı Ģekilde imal edilirler.  

 

Havalandırmanın akvaryumda iki yararı vardır. Bunlardan birincisi suya oksijen 

vermesidir. Ġkincisi ise havanın itici gücü ile su içerisinde devamlı bir sirkülasyon sağlayarak 

akvaryum içi su kalitesinin her tarafta aynı olmasını sağlamasıdır. 

 

 Akvaryuma hava verilmesi 
 

Hava pompasından çıkan hava borusu önce bir hava hortumuna bağlanır, hava 

hortumundan eğer akvaryum 60–80 litrelik normal bir hacimde ise 2 adet çıkıĢ yeterli 

olacaktır. Bu çıkıĢlardan biri hava taĢına diğeri ise bir temizleyici filtreye bağlanır. 
 

 Hava taĢı ile akvaryuma hava verme 
 

Kullanılan hava taĢlarının mümkün olduğunca orta incelikte hava veren yapıda 

olmaları lazımdır. Suyu çok karıĢtırarak iri kabarcıklı hava veren taĢlar uygun değildir. Hava 

taĢları çok çeĢitli yapıda imal edilmektedirler. 

 

ġekil 2.13: Akvaryuma verilen havanın suyun sirkülasyonunu sağlaması 

Akvaryuma verilen hava, suyun hareketini sağladığı gibi aynı zamanda suda bulunan 

ve balıklara zararlı olan CO
2

 ve diğer gazların uçmasına da yardımcı olur. 

 

Hava taĢı genel olarak akvaryumun dip kısmına konur. Arzu edilen zevke göre 

akvaryumun ön veya arka kısmına yerleĢtirilir. Çok ince hava veren taĢlar her ne kadar iyi 

gibi görünürse de güçleri azaldığından suyun dolaĢımında etkileri azalmaktadır. Bu nedenle 

orta ince hava veren taĢlar tercih edilmelidir. 60–70 litre hacmindeki bir akvaryuma dakikada 

30–40 cm
3
 hava verilmesi yeterlidir.  Verilen hava miktarı, akvaryumda var olan balık sayısı 

ile ilgilidir.  
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ġekil 2.14: Hava taĢları 

ġekil 2.1/1’de görülen iri kabarcıklar, Ģekil 2.1/2’de verilen orta incelikteki hava 

kabarcığı kadar etkili değildir. Bu nedenle orta incelikte hava veren taĢlar tercih edilmelidir.  

 

ġekil 2.15: Hava vermede kullanılan çeĢitli bağlantılar ve hava muslukları 

2.3.1.5. Diğer Havalandırma Yöntemleri ve Filtre Sistemi ile Birlikte Kullanılması 
 

Su içerisine verilen hava, sudan çok hafif olduğundan hemen su yüzeyine çıkar. Eğer 

hava 1 cm çaplı bir borudan verilecek olursa hava kendisi ile birlikte alttan aldığı suyu da 

yukarı doğru taĢır ve üstten bir çeĢme gibi su verir. Böylece alttaki suyu çekerek üste verdiği 
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gibi boru içinde su hava ile yükselirken aynı zamanda da havalanmıĢ olur. Bu prensipten 

yararlanılarak çeĢitli filtrasyon sistemleri kurulur. 

 

 Akvaryum filtresi 

 

Çoğunlukla bir su pompasından ve kirli suyun içinden geçerken temizlendiği bir filtre 

haznesinden oluĢur. Suyu temizlemesinin yanında akvaryumda sürekli su dolaĢımı 

oluĢturarak sıcaklığın eĢit dağılmasını ve suyun oksijence zenginleĢmesini sağlar. Su filtresi 

rahatsız edici sesler çıkarmamalıdır.  
 

Akvaryum filtresiyle, kullanılan filtre malzemelerinin cinsine bağlı olarak mekanik, 

biyolojik ve kimyasal olmak üzere üç tür filtrasyon gerçekleĢtirilebilir. 
 

 Mekanik filtrasyon 

 

Mekanik filtrasyonda su, sünger, sentetik elyaf gibi tortu tutucu filtre malzemeleri 

kullanılarak kaba kirlerden arındırılır. Mekanik filtrasyon, kolayca temizlenebilen bir ön 

filtre aracılığıyla gerçekleĢtirilip daha zor temizlenen ve biyolojik filtrasyonun yer aldığı esas 

filtrenin daha uzun süreler temizlenmeden görev yapması sağlanabilir. Mekanik filtre 

malzemeleri, malzeme türüne göre sık sık yıkanmalı ya da yenilenmelidirler.  

 

 Biyolojik filtrasyon 

 

Biyolojik filtrasyonda sünger, fırınlanmıĢ seramik gibi bol gözenekli, geniĢ yüzeyli 

filtre malzemelerine yerleĢen aerobik ve anaerobik bakteriler, azot zinciri gibi biyolojik 

dönüĢümleri gerçekleĢtirerek suyun biyolojik olarak arınmasını sağlar.  

 

Biyolojik süzmede özellikle ayrıĢan maddelerden meydana gelen amonyağın 

giderilmesi önemlidir. Çünkü balıkların artıkları ve artıklarından oluĢan amonyağın 

uzaklaĢtırılması gerekir. Bu bakımdan amonyağın zararsız nitrat bileĢiklerine dönüĢtürülmesi 

için bir grup yararlı bakteri görevlendirilir. Bu bakteriler çakılların üst katmanlarına yerleĢir, 

bunların oksijence zengin bir ortamda kalması hâlinde (aerobik) takviye edilip 

güçlendirilmeleri lazımdır. 

 

Filtreye yeni yerleĢtirilmiĢ bir malzemede bakterilerin kolonileĢerek yeterli nüfusa 

ulaĢmaları bir ay kadar bir zaman alır. Filtreyi temizlerken bakteri kolonilerini yok etmemek 

için biyolojik filtre malzemesi değiĢtirilen akvaryum suyuyla hafifçe çalkalanmalıdır. 

Biyolojik filtre malzemesini yenilerken bakteri oluĢumunu hızlandırmak için bir miktar eski 

malzeme ilave edilebilir. 
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Resim 2.1: Biyolojik filtre malzemeleri 

 Kimyasal filtrasyon 

 

Suyun asitliğini düĢürmek ve dengede tutmak için turba (torf, peat) filtre malzemesi 

kullanılır. Hümik asitler içeren bu filtre malzemesi, suyu hafif kahverengileĢtirerek yumuĢak 

suyu seven bazı balık türlerinin yaĢamasına uygun bir ortam sağlar.  

 

DeğiĢik filtre tipleri vardır. Bazıları akvaryumun içine yerleĢtirilirken (iç filtre) 

bazıları dıĢarıda (dıĢ filtre) kalır.  

 

 Su içi filtreler (iç filtreler) 

 

Su içerisine verilen hava sudan çok hafif olduğundan hemen su yüzeyine çıkar. Eğer 

hava 1 cm çaplı bir borudan ġekil 2.16’da görüldüğü gibi verilecek olursa hava kendisi ile 

birlikte alttan aldığı suyu da yukarı doğru taĢır ve üstten bir çeĢme gibi su verir. Böylece 

alttaki suyu çekerek üste verdiği anda boru içindeki su ve hava yükselirken aynı zamanda da 

havalanmıĢ olur. Bu prensipten faydalanarak çeĢitli filtrasyon sistemleri kurulabilir. 
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ġekil 2.16: Su içi filtre 

 Yüzey filtreleri 
 

Bazı akvaryumcular hava yardımı ile aldıkları suyu akvaryumun üst kısmında yüzen 

ve iç kısmı kum, pamuk veya sünger ile kaplanmıĢ olan delikli bir kaba verir. Böylece 

süngerden veya pamuktan geçen su temizlenmiĢ olur. Bu sistemin yararı suyun kendi 

cazibesi ile süngerden veya pamuktan geçmesidir.Su hava gücü ile üst kısma gönderilir. 

Böylece daha iyi temizleme mümkün olabilirse de pamuk veya süngerin sık sık temizlenmesi 

veya değiĢtirilmesi zorunluluğu vardır. Çünkü pamuğun veya süngerin kirlenerek tıkanması 

ile kaptaki su taĢabilir ve bu kez daha önce birikmiĢ olan pislik tekrar akvaryuma geri 

dönebilir. 

 

ġekil 2.17: Yüzey filtresi; suyu üstten filtre eden bir sistem 
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 Dip filtreleri 

 

Akvaryumlardaki suyun devamlı Ģekilde alttan filtre ederek kullanılması oldukça 

sağlıklı ve emin bir yoldur. Bu iĢlem yine havanın sudan hafif olması prensibinden hareket 

ederek çalıĢır. 

 

 Akvaryumun dip kısmında su akımının serbest olmasını sağlayacak 

Ģekilde delikli ve oluklu plaka yerleĢtirilir. 

 Üst kısmına ise kum konulur.  

 Alttansuyu alması için konulan boruya hava taĢı yerleĢtirilir veya bu 

boruya yandan ince plastik hortum ile hava verilir. Bu durumda verilen 

hava ile birlikte borudan yukarıya su çıkar.  

 Su alttan çekildiği için aynı anda akvaryumdaki su kumu geçecek ve aynı 

zamanda da süzülerek alt kısma geçecektir.  

 Böylece devamlı bir filtrasyon ve sirkülasyon sağlanarak akvaryum 

suyunun devamlı oksijenli ve temiz olması sağlanmıĢ olur. 

 

Bu sistemin en önemli yararlarından bir tanesi de; temizlemede biyolojik 

temizlemenin de etken olmaya baĢlamasıdır. Akvaryumda zararlı olan maddeler; bir kısım 

artık yemler ile balıkların bırakmıĢ oldukları dıĢkılardır. Bunlar zamanla çürüyerek su 

ortamının bozulmasına neden olur. Hâlbuki dipteki kumların veya çakılların yüzeyinde 

oluĢacak bakteriler bu zararlı artıkları özellikle Nitrat, Nitrit gibi gazları parçalayarak Azota 

(N) kadar indirger. Böylece fiziksel temizleme yanında biyolojik temizlemenin de yardımı 

ile sağlıklı bir ortam yaratılmıĢ olur. 

 

ġekil 2.18: Suyu dipten filtre ederek sirküle eden bir sistem;dip filtresi 
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ġekil 2.19: Akvaryumda filtre için dip kısma konulan delikli malzeme üzerine kum konularak 

çok etkili bir filtre sağlanabileceği 

 

ġekil 2.20: Akvaryumun dip kısmına kum altına konulacak farklı bir delikli malzeme 

Özellikle deniz balıkları akvaryumlarında bu sistem çok yararlıdır. Her ne kadar 

sistem ile hava veriyor ise de ayrı bir havalandırma taĢı ile suya hava verilmesi de ek olarak 

yapılabilir. 

 

Bu sistemin bir tek dezavantajı bitki geliĢmesinde bazı aksaklıklar oluĢturmasıdır. 

Çünkü dip kumu içerisinden devamlı su süzüleceğinden bitki köklerini devamlı bir yıkama 

söz konusu olur. Bu durumda bazı bitkiler için olumsuz etkiler yapar. Fazla miktarda bitki 

yetiĢtirmek isteyen akvaryumcular akvaryumun sadece yan kısmına süzgeç kurarak diğer 

kısmını devre dıĢı bırakabilirler. Böylece kök geliĢmesi fazla olan bitkiler bu kısma dikilerek 

bu durum önlenmiĢ olur.  
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ġekil 2.21: ÇeĢitli filtre örnekleri 

Filtrelerde sünger içinden geçen boruya hava verilince bu hava kendisi ile birlikte bir 

miktar su çeker. Bu su kenardaki süngerden geçmek zorundadır. Bu durumda süngerden 

geçen su içerideki tüm pislikleri sünger üzerinde bırakır. Böylece su devamlı olarak 

temizlenmiĢ ve havalanmıĢ olur.  
 

Bazen de kum filtresinin alt kısmına cam pamuğu, aktif kömür tozu veya sünger 

koyarak filtrasyonun daha hassas çalıĢmasını düzenleyebilirler. Böylece çok berrak bir su 

kütlesi elde etmek mümkün olabilir. Ayrıca suyun pH’ını belirli bir düzeyde tutmak için 

kristal hâlinde kimyasal maddeler kum içine konularak düzenleme de yapılabilmektedir. 
 

Dip filtresi kullanılan akvaryumlarda üstten bir su akıĢı ve devamlı dipten hafif bir 

emme mevcuttur. Bu nedenle akvaryum içerisindeki pislik devamlı dipte belirli kısımlarda 

toplanır. Bu pisliğin, bir hava süpürgesi yardımı ile alınması yoluyla temizlik sağlanmıĢ olur. 

 

Resim 2.2: Akvaryum fitresi   



 

32 

 

 Su pompaları (dıĢ filtre) 

 

Büyük akvaryumlarda bazen su pompalarının kullanıldığı görülür. Özellikle balık 

sayısı çok olan büyük akvaryumlarda suyun temiz tutulması için suyun süratle devri ve 

filtresi gereklidir. Bu gibi durumlarda akvaryumun suyu motopompla dıĢtaki büyük filtreye 

alınarak temizlenir ve tekrar akvaryuma verilir. Akvaryum ile temizleme ünite arasında 

seviye farkı yüksek ise mutlaka su pompası kullanılmalıdır.  Çünkü hava ile su aktarılan 

sistemlerde hava ile suyun sevki ancak iki sistem arasındaki seviye farkı 20–25 cm kadar 

olduğu düzenlerde yararlı olur. Daha fazla seviye farkı var ise su sevki için güçlü bir hava 

motoru gerekir. Farklı seviyelerde kurulan akvaryum ve temizleme düzeni arasında su 

alıĢveriĢinde sifon sistemi kullanılıyor ise motor durması esnasında sifonun bir yerden 

diğerine su boĢaltma tehlikesini önleyecek tedbirlerin alınması gerekir. 

 

ġekil 2.22: Filtre düzeni altta olan modern bir akvaryumun çalıĢma düzeni 

Bu akvaryumlarda suyun küçük motopomplar ile devridaim ettirilmesi zorunluluğu 

vardır. 
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ġekil 2.23: Filtre düzeni altta olan modern bir akvaryumun çalıĢma düzeni 

 

Resim 2.3: DıĢ filtre ve elemanları 
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ġekil 2.24: Akvaryum motorları 

2.3.2. Deniz Akvaryumlarında Kullanılan Sistemler 
 

Yukarıda da açıklandığı gibi deniz akvaryumları son derece özel yapılardır. Bu 

nedenle de deniz akvaryumlarında kullanılan sistemlerin yapıları, özelikleri ve çalıĢma 

biçimleri iyi bilinmelidir. 
 

2.3.2.1.Ultraviole Lambalar (Ultraviole Sterilizer) 

 

UV ıĢınları ister hava ister su içinde olsun, mikrop öldürücü etkisi yüksek orandadır. 

Birçok bakteri, mantarsı oluĢumlar, serbest dolaĢan algler, virüsler, Oodinum ve 

Cryptocaryon türleri bu organizmalar arasındadır. 

Maksimum verimi alabilmek için lamba çevresinden geçen suyun temiz ve 

partiküllerden arınmıĢ olması gerekir. Su akımı uygun Ģekilde ayarlanmalı, suyun kütlesine 

göre, lambanın Watt gücü ayarlanmalıdır. Tüpler belirli zamanlarda yenilenmeli ve çevresi 

temiz tutulmalıdır. Sterilizatörler için gerekli olan akıĢ optimum seviyede tutulmalıdır. AkıĢ 

çok hızlı olursa organizmalar yok edilemez, çok yavaĢ olursa üremeleri önlenemez. Deniz 

akvaryumları ve normal akvaryumlar için lamba üzerindeki su oluğu maksimum 6 mm 

olmalıdır. UV lambalarının birçok su bakterisini yok etmedeki baĢarısı, bazı kalıcı 

hastalıkların tedavisinde kullanılamaz. Balık ve omurgasızların bulunduğu bir deniz 

akvaryumu için sterilizatörler balık hastalıklarının tedavisi amaçlı olarak medikal ama 

dolaylı bir yöntemdir. Zaten omurgasızların bulunduğu akvaryumlarda balık tedavisi için 

kullanılan medikal yöntemler, omurgasızlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle 

sterilizatörler deniz akvaryumlarında önemli bir yere sahiptir. 

 

2.3.2.2. Protein Skimmer (Protein Köpük Toplayıcısı) 
 

Organik atık maddelerin biyolojik veya kimyasal filtrelere gerek kalmadan tamamen 

mekanik Ģekilde tavsiye edilmesidir. Organik ve anorganik maddelerin molekülleri su ve gaz 

arasında sıkı bağlar oluĢturur. Bunun sebebi molekülün yapısında bulunan hidrofilik (su 

seven) ve hidrofobik (suyu sevmeyen) maddelerin bulunmasıdır.  
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Reaksiyona giren bu maddelere aktif yüzey ajanları denir. Bunların içinde proteinler, 

aminoasitler, pigmentler, kabonhidratlar, yağ, enzimler ve metalik iyonlar gibi birçok 

maddeler bulunur. 
 

Protein toplayıcıları, su ve hava karıĢımı sayesinde milyonlarca köpük (baloncuk) 

meydana getirir. Baloncuklar sütunun içinden yukarı doğru yükseldikçe, yüzeyde yağlı bir 

yapı oluĢturur. Sürekli olarak basınçla yukarıya itilen baloncuklar, protein moleküllerini 

toplayarak üst kısımda bulunan atık toplama bölümüne geçer. Burada köpükler dağılarak sıvı 

hâle gelir. Sıvının rengi bu aĢamada kahverengiye dönüĢür. Protein toplayıcının gücü ne 

kadar fazla ise o kadar etkili temizlik gerçekleĢir.  

 

ġekil 2.25: Protein skimmer 

AraĢtırmalara göre geliĢtirilmiĢ modellerde, deniz akvaryumlarında %80'lik bir atık 

madde temizliğinin gerçekleĢtirildiği gözlenmiĢtir. Ġçinde oluĢan iyonlardan dolayı tedavi 

akvaryumlarında kullanılmazlar. Protein toplayıcılarının verimli çalıĢabilmesi için hava 

kabarcıklarının 0,1 ile 0,3 mm çapında olmaları gerekir. Genel olarak protein toplayıcıları ya 

hava taĢı ile ya da suyun döndürülerek karıĢtırılması metodu ile çalıĢır.  
 

Protein toplayıcının verimli çalıĢmasını etkileyen faktörler arasında hava geçiĢ 

seviyesi, su geçiĢ seviyesi, bu ikisinin birbiriyle temas zamanı, türbülans, pH, yüzey gerilimi, 

tuzluluk, borunun uzunluğu ve geniĢliği yer alır. 
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ġekil 2.26: Protein skimmer takılmıĢ bir akvaryum düzeneği 

 

  



 

37 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek uygun ortamda gerekli malzeme ve araç 

gereçleri temin ederek akvaryum sistemini kurunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Akvaryumu kurmak için uygun yer 

seçimi yapınız. 

 Cam kesme iĢlemlerinde güvenli çalıĢınız. 

 Tırpan taĢı ile çalıĢırken taĢı suya 

batırmayı unutmayınız. 

 Isıtıcı ve filtre düzenekleri kurarken 

elektrik kazalarına karĢı güvenlik tedbirleri 

alınız. 

 Temizlik iĢlemlerinde akvaryum camına 

basınç yapmayınız. 

 Akvaryuma ıĢıklandırma tesisatı 

kurunuz. 

 Isıtıcı ve termometre yerleĢtiriniz. 

 Filtre düzeneği kurunuz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Günümüzde tüm birleĢim yerleri silikonlarla yapıĢtırılan cam akvaryumlar çok 

yaygınlaĢmıĢtır.  

2. (   ) Tropikal türlerde aynı akvaryum alanında az çeĢit balık beslenebilirken çok göz 

alıcı renklerin seçilmesi mümkün değildir. 

3. (   ) Tatlı su balıkları, genel olarak içerisinde tuz bulunmayan bir ortamda 

bulunduklarından ve vücutları tuzsuz olduğundan su içme gereksinimi duymaz. 

4. (   ) Akvaryum bitkileri fotosentez yoluyla besinlerini sentezleyebilmek için ıĢık 

enerjisine gereksinim duymaz. 

5. (   ) Isıtma düzeninde meydana gelecek ve fark edilmeyecek hatalar sonucu balıklar 

zarar görebilir bazen de bu durum ölümlere yol açabilir.  

6. (   ) Su sıcaklığı arttıkça su içerisindeki erimiĢ oksijen miktarı artar.  

7. (   ) UV ıĢınları ister hava ister su içinde olsun, mikrop öldürücü etkisi yüksek 

orandadır. 

8. (   ) Protein toplayıcıları, su ve hava karıĢımı sayesinde milyonlarca köpük (baloncuk) 

meydana getirir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında amaca uygun olarak akvaryum sistemleri 

kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

Su ürünleri laboratuvarına veya akvaryum malzemeleri üretim ve satıĢ iĢletmesine 

giderek; 
 

 Akvaryum çeĢitlerini inceleyiniz. 

 Akvaryum kurulmasındaki iĢlem sırasını gözlemleyiniz.  

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. AKVARYUM SĠSTEMLERĠNĠN KURULMASI VE 

ÇALIġTIRILMASI 
 

3.1. Tatlı Su Akvaryum Sistemlerinin Kurulması ve ÇalıĢtırılması  
 

3.1.1. Akvaryum Konulacak Yerin Seçimi 
 

Akvaryumun yeri planlanırken akvaryum; çok ıĢık alan ve devamlı güneĢ görecek bir 

yere yerleĢtirilirse ve uygun bir fıltrasyon düzeni kurulmaz ise yeĢil alglerin çabuk üremesi 

nedeni ile akvaryumun içi kısa zamanda yeĢil bir su hâline bürünür. 
 

Eğer pencereye çok yakın yerleĢtirilir ise dıĢarıdaki hava değiĢiklikleri direkt 

akvaryuma etki eder akvaryumdaki doğal dengenin bozulmasına neden olur. Bu durum çok 

hassas bir termostat ile güçlü bir ısıtma sistemi kullanma zorunludur. 
 

Akvaryum yerleĢtirilirken Ģunlara dikkat edilmelidir: 
 

 Akvaryum günde ancak 2–3 saatten fazla güneĢ almayan bir yere konulmalı. 

 Pencereye çok yakın olmamalı. 

 Oturma yerine yakın olmalı. 

 OturuĢ hâlinde rahatça izlenebilmeli. 

 Akvaryumun yerden yüksekliği 90–100 cm’yi geçmemelidir. Böylece oturulan 

yerden dik bir görüĢ açısı ile akvaryumu izlemek mümkün olur. 
  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

40 

 

3.1.2. Akvaryumun Kurulması 
 

Basit bir akvaryum Ģöyle kurulur: 

 

 Akvaryumun dibine kum, çakıl serilir.  

 Termostat, akvaryumun üst kenarına ve termostatın ayar kısmı suya girmeyecek 

Ģekilde yerleĢtirilir.  

 Termostat ısıtıcıya takılır ve ısıtıcı akvaryumun dip kısmına yerleĢtirilir. 

 Termometre camın yan kenarına lastik vantuzu ile tutturulur.  

 Hava pompasından gelen boru hava dağıtıcısına bağlanır. Dağıtıcıdan 2 hortum 

çıkarılır. 

 Birisi hava taĢına diğeri süngerli filtreye takılır.  

 Üçlü grup prize ıĢıklandırma, hava pompası ve termostat fiĢleri takılır.  

 

Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise sehpa ile akvaryum arasına ince bir köpük 

(strafor) koymaktır. Bu durum, zemindeki ve sehpadaki titreĢimleri emerek balıkların 

paniklemesini önler. Diğer bir faydası da akvaryumun ağırlığıyla köpüğün dengeli olarak 

sıkıĢıp yapım sırasında bir ölçüsüzlük varsa bunu minimuma indirmesidir. Böylece 

akvaryum kurulması tamamlanmıĢ olur. 

 

ġekil 3.1: Akvaryum kurulumunun Ģematik görünümü 
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3.1.3.Akvaryum Yapılmasında ve Dekorasyonunda Kullanılabilecek 

Malzemeler 
 

Akvaryum içerisine konulabilecek dekoratif amaçlı pek çok malzeme bulunmaktadır. 

Fakat konulabilecek malzemeler için dikkat edilmesi gereken en önemli konular çürüme ve 

paslanma gibi suyu kirletebilecek özelliklerinin olmamasıdır. Ayrıca çözünerek suya ve 

balıklara zararlı olabilecek yabancı maddeler bırakmamalıdır. 
 

 TaĢ, çakıl, kum 

 

Akvaryumlarda dekor olarak dip kısma çakıl serilmesi alıĢılmıĢ bir uygulamadır. 

Kullanılan kum veya çakıl suda erimeyen özellikte olmalıdır. Çünkü akvaryumlara 

konulabilecek birçok çakıl çeĢidi düĢünülebilir ise de bazı çakıl ve kumlar fazla miktarda 

kireç veya suda eriyen diğer maddeleri içerebilir. Bu nedenle sert, suda erimeyecek kum ve 

çakıllar tercih edilmelidir.  

 

Akvaryum kumu olarak genellikle taneleri 2-4  mm kalınlığında kireçsiz dere kumu 

veya kuartz kum kullanılır. 

 

Koyu renkli kum tipleri akvaryumlarda daha dekoratif bir görünüm verir. Akvaryum 

tabanında oluĢturulacak kum örtüsünün yaklaĢık 5cm kalınlığında olması tavsiye edilir. 
 

Birçok biyolojik dönüĢüm akvaryum tabanında yer alır. Bu dönüĢümler sonucu ortaya 

çıkan organik maddelerin bir kısmı, bitki kökleri tarafından besin maddesi olarak kullanmak 

üzere emilir. Bazı balık türleri kumu kazarak kendilerine veya yavrularına yuva yapar. 

Akvaryum kumundaki su dolaĢımı biyolojik denge için son derece önemlidir. 
 

Kumda çok hızlı su dolaĢımı besin maddelerinin birçoğunun oksitlenerek çökmesine 

ve bitkiler tarafından kullanılamayacak bir hâle gelmelerine neden olur. Taban filtreleri bu 

yüzden bitkili akvaryumlarda tavsiye edilmez. 
 

Akvaryumların dekorasyonunda birçok irili ufaklı taĢ veya kayacıklar kullanılır. 

Kalkerli taĢların kullanılması sudaki sertliği arttırır ve bu nedenle tercih edilmez. Örneğin; 

dolomite tipi taĢlar akvaryumu dekore etmek için çok gösteriĢlidir. Fakat fazla kireç ihtiva 

ettiklerinden tatlı su akvaryumları için uygun değildir. Deniz suyu akvaryumları için çok 

yararlıdır. Çünkü deniz suyunda sertliğin artması bir problem oluĢturmaz.  
 

Tropikal tatlı su akvaryumlarında kullanılabilecek pek çok taĢ türü vardır. Kullanılan 

taĢların veya kumun kalkerli olup olmadığı çok kolay anlaĢılabilir. Özellikle Ģekli beğenilen 

ve akvaryumda kullanılmak istenen bir taĢın kalkerli olduğundan Ģüphe edilir ise basit bir 

iĢlem ile bu durum kolayca incelenebilir. TaĢ üzerine birkaç damla hidroklorik asit (HCl) 

damlatılır. Eğer taĢta kalker mevcut ise asit iz bırakır. Bu tür taĢlar kullanılmaz. 
 

Bu nedenle çeĢitli maden filizlerini içeren kayamsı dekoratif taĢları kullanmak da 

uygun olmayacaktır. 
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Resim 3.1:Akvaryum taĢları 

Kullanılan kum ve taĢların keskin yapılı ve sert köĢeli olmaması da önemlidir. Kumun 

keskin köĢeli zerreciklerden oluĢması balıkların ağız yapılarında yaralanmalara neden 

olabilir. Birçok balık akvaryum dibine çöken yemi alırken kumu da ağzına beraber alır ve 

yiyebileceği organik maddeleri seçtikten sonra kalanını dıĢarı atar. Eğer kum keskin yapılı 

ise bu durum balığın ağzında yaralanmalara neden olur.  

Ayrıca dekor amacı ile kullanılan taĢlarda keskin köĢeler var ise yüzme sırasındaki 

sürtünmeler balık vücudunda yaralanma meydana getirebilir. ÇeĢitli yöntemlerle boyanmıĢ 

kum ve taĢlar kullanılmak istendiğinde zehirli olup olmadığına dikkat edilmelidir. 
 

 Plastik 

 

Akvaryumların dekorasyonunda kullanılan çok çeĢitli plastik materyal bulunmaktadır 

(yel değirmenleri, köprüler, su canlıları kabukları vb). Bazı akvaryumlarda ise bitki yerine 

plastikten yapılmıĢ bitki ve çiçek dalları kullanılır. 

 

ÇeĢitli amaçlar için kullanılan bu plastiklerin çok çeĢitli bileĢenleri vardır. Bazıları çok 

sert bazıları ise yumuĢaktır. Genel olarak pek çoğu da su içinde balıklara zararlı olmadığı 

müddetçe günümüz akvaryumları için plastik maddelerin yararlı birer malzeme olduğu 

düĢünülebilir. 

 

Su ve hava boruları olarak PVC sınıfına giren plastikler en uygunudur. Bu plastik 

materyal tangit denilen madde ile kolayca eklenebilir ve ısıtılarak borulara istenilen Ģekil 

verilebilir. 
 

 Boya 

 

KöĢebentlerden yapılan akvaryumlarda suyun madeni kısmı ile temas etmesi istenmez. 

Temas etme ihtimali var ise bu gibi kısımların boyanması gerekir. Boyalar zamanla suya 

karĢı dayanıksızlaĢır. Bu nedenle bu gibi kısımların zaman zaman boyanması ve tamiri 

gerekir. Bu tür madeni materyal için en iyi çözüm maden üzerine boyama yerine ince bir 

Ģekilde fiberglas kaplamaktır.  
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 Ağaç 

 

Akvaryum dekorunda dal, kök ve ağaç gövdeleri kullanılır. Fakat en iyi ve sert yapılı 

ağaç bile zamanla su içerisinde çürür dağılır; suyun kirlenmesine ve zararlı bakterilerin 

üremesine neden olur. 

 

Ağaç ve köklerin akvaryumda dekor olarak kullanılması ve bu materyalin üst kısmının 

polyester kaplayarak  bundan yararlanılması mümkündür. Fakat kaplama yapmadan da 

kullanılmaları mümkündür. Özellikle su içerisinde kalmıĢ ve çabuk çürüyebilecek kısımları 

temizlenmiĢ kök veya dallar iyi bir Ģekilde akvaryum dekorunda kullanılabilir ve akvaryuma 

güzel bir görünüĢ verir. 

 

Ağaç kökü her hangi bir yerden bulduğunuz bir kök olamaz. Bu tür kökler çürüme 

yapar.  

 Dekor iĢleri 

 

Akvaryumun zevkle kullanılmasında en önemli konulardan biri de dekordur. Bu 

iĢlemin bizzat amatörce akvaryum sahibi tarafından kendi zevkine göre yapılması en 

uygunudur.  

 

Dekorasyon, malzemelerin ahenkli bir durumda, birbirlerini tamamlar Ģekilde 

kullanılmaları iĢlemidir. 

 

Akvaryumu kurmadan önce akvaryumun ideal yerleĢim düzeni konusunda iyi 

düĢünülmesi gerekir. Akvaryum düzenini belirlemek için verilen taslaklar iyi bir 

yardımcıdır. Çünkü böyle tüm taĢ yapılarınızı, köklerinizi ve bitkilerinizin verilerini 

evvelden belirleyebilirsiniz. 

 

Balıklarınız için yeterli sayıda saklanma yeri belirlemelisiniz. Düz taĢlar ya da delikli 

taĢlar kullanılarak oluĢturulacak mağaralar oldukça uygundur. Büyük bitkiler akvaryumun 

arka kısmı için uygundur ön tarafta olmaları akvaryumun iç kısmının görülmesini önler. Ön 

kısma küçük, çimen tipi bitkiler ekilmelidir. 

 

Uygun dekorasyon sayesinde akvaryumun teknik ekipmanları (filtre, ısıtıcı, vs.) 

görünmeyecek Ģekilde kamufle edilmelidir ya da en azından gözü rahatsız etmemelidir. 

 

Dekorasyonda yayvan büyük yapraklı bitkiler arka; uzun ve ince yapraklı saz gibi 

bitkiler ön kısımlar için önerilir. Kaya ve ağaç dallarının bitkiler arasında kalması arzu edilir. 
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ġekil 3.2: KuĢbakıĢı görünüĢ 

 

ġekil 3.3:Yan yana konulacak 3–4 taĢtan iyi bir dekor örneği 

 

ġekil 3.4: Akvaryum içi çeĢitli dekor örnekleri 
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Resim 3.2: Bitki akvaryumu 

Akvaryumların dekore edilmesinde ağaç kökü, taĢlar, çakıllar ve bitkiler önemli rol 

oynar. Akvaryumun dip kısmına konulacak kum ve çakıl en çok kullanılan dekor 

malzemesidir. Kumun ince ve bir miktar çakıl ile karıĢık olması doğal bir görünüm verir. 

Kumun ince olması bitkilerin kök salmalarını kolaylaĢtırır. 

 

3.1.4. Su 
 

Genellikle bütün akvaryumlar için ideal bir su önerilmesi mümkün değildir. Her balık 

ve su bitkisinin kendine özel su özellikleri vardır. Akvaryumda birbirlerine benzer özellikler 

taĢıyan balıklar yetiĢtirildiğinde su bakımından bir problem çıkarmaz.  

ÇeĢmelerden elde edilecek sular bu amaçla kullanılabilir. Yakınında lağım olan kuyu 

suları kullanılmamalıdır. ġehir Ģebeke sularıda kullanılabilir. Ancak klorlu olduklarından 

balıklar için zararlıdır. Bu nedenle Ģehir Ģebekesinden alınan su kullanılacak ise bu suya 

balık bırakmadan önce mutlaka 24 saat veya daha fazla bekletmek gerekir. Böylece sudaki 

klor uçarak su kullanılabilir hâle gelecektir.  
 

Ekonomik bakımdan pahalı olmasına rağmen evlerde içme suyu olarak kullanılan 

damacana suları da akvaryumlar için iyidir. Kimi durumlarda dinlendirilmiĢ yağmur suları 

da akvaryumlar için uygundur. 
 

Ġçme suları genellikle kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu tür sulara sert sular denir. 

Bir su içerisinde bu maddelerin miktarı arttıkça su sertleĢir. Birçok tropikal akvaryum 

balıkları da bu maddeleri içeren sularda rahatça yaĢar.  
 

Akvaryumlarda su kullanıldıkça buharlaĢır. BuharlaĢma sonucu akvaryuma yeni su 

ilave etmek gerekir. Yapılan gözlemlerde kaloriferli bir odada 80–100 litrelik bir 

akvaryumda iki hafta içerisinde 8–10 litre suyun buharlaĢtığı anlaĢılmaktadır. Eğer her 

seferinde biraz sert olan çeĢme suyu ilave edilirse 3–4 ay içerisinde akvaryumdaki suyun 

sertliği iki misline çıkar. Bunu önlemek için ilave edilen suyun yumuĢak memba suyu, saf 

su, yağmur suyu veya kaynatılmıĢ su olması yararlı olur. Bunlar çoğunlukla pratikte 

yapılamadığı için akvaryum suyunun l/3'ünü ayda bir değiĢtirmek yararlı olur. 
 

Akvaryumların suları gerekmedikçe değiĢtirilmemelidir. Bir akvaryum suyunun 

tümünün bir defada temizlenme maksadıyla değiĢtirilmesi uygun değildir. 

http://canlibitki.com/
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Hatta akvaryumların çok kirlendiği hâllerde su değiĢtirmek düĢünülür ise suyun 

yarısından fazlası değiĢtirilmemeli ve eski suyun yarısı mutlaka akvaryumda kalmalıdır. 

Ayrıca akvaryum iyi bir Ģekilde kurulduğu takdirde suyun kirlenmediği ve doğal dengenin 

akvaryum içerisinde çok dengeli olduğu görülür. Ayrıca ani su değiĢmeleri nedeniyle bazı 

hassas balık türlerinde ani ölümler görülebilir. Sıcaklık bakımından farklı su ilave edilmesi 

veya balıkların su sıcaklığı farklı olan bir ortama alınması da ölüme neden olur. 

 

Suların balıkların yaĢamı için uygun olup olmadığını bildiren bir ölçüde suyun pH 

derecesidir. pH derecesi sudaki serbest hidrojen iyonlarına bağlı olarak suyun alkalilik ve 

asitliğini belirtir. pH derecesi değiĢmiĢ olan suların nötr hâle getirilmeleri için kimyasal 

yollarla normal seviyeye getirilir. 

 

Örneğin pH derecesi düĢmüĢ ise suya kalsiyum ilave edilerek pH’ı yükseltilebilir. 

Suyun asitlik ve alkaliliğinde bir değiĢme olduğu saptanır ise en kolayı suyun 1/2’sini 

değiĢtirmektir. Bu yol her türlü kimyasal madde ilavesinden daha uygundur. 

 

pH derecesinin ölçülmesi özel gereçler gerektirdiğinden pratikte pek 

kullanılmayabilir. Son yıllarda pH ölçebilmesi için küçük elektronik aygıtlar geliĢtirilmiĢtir. 

pH ölçümünde kullanılan basit turnusol kâğıtları varsa da bunların temini bile son yıllarda 

ülkemizde zorlaĢmıĢtır. 

Her ne kadar akvaryum suyunun tümünün değiĢmesinin uygun olmadığı belirtilmiĢ ise 

de bu durum normal durumlar için geçerlidir. Eğer akvaryumda bir hastalık çıkmıĢ ise suyun 

hepsini değiĢtirmek gerekebilir. Bu durumda balıklar ve tüm gereçler dezenfekte edildikten 

sonra zorunlu olduğu için yenilenmiĢ su ile çalıĢılabilir. Bunu zorunlu durumlar tayin 

edecektir. 

 

BaĢarılı bir akvaryumculuk için su bakımından Ģunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Temiz su kullanılmalı, 

 Su sıcaklığı sabit tutmalı, 

 Yemleme hiç bir zaman aĢırı yapılmamalı, 

 DinlendirilmiĢ su kullanılmalı, 

 Klorlu su havalandırarak (bekleterek) kullanılmalı, 

 Tüm akvaryum suyu değiĢtirmemeli, 

 Ayda bir 1/3—1/4'ünü değiĢtirmek yeterlidir.  

 Fazla balık konulmamalı, 

 Gereksiz ilaç ve kimyasal madde kullanılmamalı, 

 Bitkilendirmelerin de akvaryumun doğal dengesini bozmayacak Ģekilde olması 

gereklidir. 

 

Yumurtaların embriyolojik geliĢimini tamamlayıp larvaların yumurtadan çıkması ile 

birlikte larva yetiĢtiriciliği de baĢlamıĢ olur. Larva yetiĢtiriciliği biyotik, abiyotik ve yabancı 

biyotik faktörlerin kontrol altına alındığı modern kuluçkahanelerde yapılmaktadır. 
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3.2. Deniz Akvaryumu Sistemlerinin Kurulması ve ÇalıĢtırılması  
 

3.2.1.Deniz Akvaryumuna Konulabilecek Canlılar 
 

Akvaryum denilince ilk akla gelen balıklar olmaktadır. Fakat balıklardan ayrı olarak 

denizlerde yetiĢen diğer su canlıları da akvaryumlarda çok güzel görüntü oluĢturur. Bazıları 

ise çok ilginç ve birçok kiĢinin izleme olanağı bulamadığı vücut Ģekillerine ve renklere 

sahiptir. 

 

Bilinmesi gereken konu ise hangi canlıların diğerleri ile uyumlu olarak 

yaĢayabilecekleridir. Çünkü denizlerde varlığı bilinen binlerce canlıdan sadece bir kısmının 

akvaryumlarda uzun süre yaĢama kabiliyeti gösterebilmesi ve bu konularda dikkatli 

olunmasını gerektirmektedir. Çünkü akvaryumlarda nasıl davranacağı bilinmeyen bir 

canlının iyi kurulmuĢ ve içerisinde balıklar bulunan bir akvaryuma karantina edilmeden 

alınması istenilmeyen durumlar oluĢturabilir.  

 

Örneğin gece yarısı bu canlının ölmesi ve diğer balıklarca parçalanması su kalitesinin 

bozulmasına neden olabilir. Büyük akvaryumların ünitelerinde küçüklere nazaran tehlike 

daha azdır. Çünkü akvaryuma yeni ilave edilecek bir canlı önce karantinaya alınır ve bir süre 

denendikten sonra diğer akvaryumlara dâhil etme yoluna gidilmelidir. Bazı canlıların 

akvaryum koĢullarında yem almamaları, ölümlerinde en büyük etken olmaktadır. Fakat 

birçok canlı yakalandıkları deniz ortamına benzer, özellikle geniĢ akvaryumlara 

alındıklarından ortama kolayca uyum gösterebilmektedir.  

 

ġekil 3.5: Kum, çakıl filtresi  

Büyük akvaryumlarda kullanılacak deniz suyu her biri 30–40 tonluk kum ve çakıl 

filtrelerden geçirildikten sonra akvaryumlara alınabilir. Kum filtrelerinde kullanılan çakıl ve 

kum boyutları hesaplı olarak düzenlenmelidir. 
 

Bazı balıklar ile akvaryumlara konulabilecek omurgasız deniz canlıları sınıfına giren 

karidesler, yengeçler, mercanlar ve denizĢakayıkları konularında bilgi sahibi olmadan 

akvaryumlara alınmalarında dikkatli olmak gerekir.  
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Eğer bir akvaryumda sadece deniz balıkları bulundurulacak ve bir kaç tane de diğer 

canlıların bulunması arzu ediliyor ise Ģu yol izlenebilir: 

 Bu akvaryumlara üreyecek algleri tüketecek bir kaç tane denizkestanesi 

konulması yararlı olur.  

 Deniz balıklarının bulunduğu akvaryumlara balıketleri yem olarak 

verilebildiğinden artık yemleri tüketecek bir iki küçük yengeç konularak tatlı su 

akvaryumlarında olduğu gibi bir çöpçü balığı gibi çalıĢmalarını sağlamakta 

yarar sağlayabilir. Bu tür bir akvaryumda balık sayısı dengeli ve yemleme de 

ancak gereği kadar yapılıyor ise akvaryumların bakımı ve idamesi çok kolay 

olacaktır. 

 Ġkinci tip deniz akvaryumu omurgasız canlıların daha çok olduğu ve balıkların 

ikinci planda kaldığı akvaryumlar olarak planlanabilir. Örneğin kurulan 

akvaryumda sadece bazı yengeçler veya karidesler bulunacaktır.  

 Konulan balıklar ise çok az ve küçük boylarda olmak üzere akvaryumda ikinci 

planda kalacak canlılar durumunda olacaklardır. Balık miktarının azlığı nedeni 

ile yemleme de iyi planlandığında bu tür akvaryumlar genellikle çok az kirlenir 

ve deniz canlıları parlaklıklarını uzun süre korur. Ġyi düzenlenir ise renklerin en 

güzel izlenebildiği bir akvaryum durumunu alır. 

 Üçüncü tip akvaryumlar ise sadece omurgasız deniz canlılarının ve mercanların 

bulundurulduğu ve hiçbir balığın konulmadığı akvaryumlar olacaktır.  

 Deniz akvaryumlarına konulabilecek omurgasız deniz hayvanları içerisinde pek 

çok canlı vardır. Fakat pek çok deniz canlısının akvaryumlarda barındırılmaları 

zor olmaktadır. Bununla birlikte bazı deniz canlılarının diğerlerinden daha uzun 

süre akvaryumlarda tutulabildikleri bilinmektedir. Bu canlılar denizlerden 

toplanıp akvaryumlara getirilmekte, yaĢatılabildikleri kadar tutulmakta, ölünce 

veya bozulmaya baĢlayınca yenileri getirilerek akvaryum devam ettirilmektedir.  
 

Balıklar dıĢında akvaryumlara alınabilecek bu canlıları 6 sınıf altında toplayabiliriz. 

Bunlar; 

 

 Canlı kayalar 

 

Kayalar üzerinde üreyerek bir topluluk hâlinde çok güzel görünüm oluĢturan 

canlılardır. Bu Ģekilde yaĢayan canlılar grubu içerisine yüzlerce bitki ve hayvan girmektedir.  

 

Denizlerde bulunan bazı taĢlar ve kayaların üst kısmının tamamı bu taĢa yapıĢmıĢ 

canlılar ile kaplanmaktadır. Üstü canlılar ile kaplanmıĢ olan bir taĢın yerinden sökülerek 

akvaryuma alınması ile denizlerdeki eĢsiz güzellikleri, her zaman izleyebileceğimiz bir 

ortamı akvaryumumuza getirmiĢ oluruz. Bu taĢlar üzerinde kabuklular, böcekler, kurtçuklar, 

yosunlar, denizkestaneleri ve denizyıldızları bulunabilir.  
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Resim 3.3: Çok çeĢitli deniz canlısının bulunduğu bir canlı kaya 

 

Resim 3.4: YeĢil battaniye adı ile tanınan bir denizĢakayığı (Discosoma) 
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Bu tür akvaryumlara az miktarda diğer canlılar da konabilir. Fakat bu iĢlemin 

akvaryum kurulduktan bir kaç hafta sonra yapılmasında yarar vardır. Çünkü bu süre 

içerisinde akvaryum suyu ve ortamı olgunlaĢacak taĢ üzerindeki ortam da diğer canlıların 

kötü etkileri olmadan geliĢecektir. Yeni ortama uyum sağlayacaktır.  
 

Konulacak canlılar yavaĢ hareket eden küçük karides, yengeç, denizyıldızı veya 

denizkestanesi olabilir. Eğer bazı balıkların konulması isteniyorsa biraz daha uzun 

beklenilmesi yararlı olur. Ayrıca akvaryuma alınacak balığın akvaryumda yaĢamaya alıĢmıĢ 

olması için bir kaç hafta karantinada tutulması uygun olur. Bu yapılmadığı takdirde 

akvaryuma herhangi bir balık hastalığı getirilebilir ve bu durum beklenmeyen kötü sonuçlar 

doğurabilir.  
 

Bu durum Ģu açıdan tehlike oluĢturabilir. Akvaryum balıklarının veya diğer balıkların 

hastalıklarını tedavide kullanılan ilaçların çoğunluğu omurgasız pek çok deniz canlısı için 

zehirli bir ortam yaratır. Üstün kalite ve yaĢayan taĢlar oluĢturmak için en önemli konu iyi 

bir ıĢıklandırma ve yüksek su kalitesidir. Hatta projektör ıĢığı gibi cıvalı kuvvetli lambaların 

kullanılması önerilir. Fazla ıĢık baĢarıda önemli katkılarda bulunacaktır. Bu amaçla beyaz 

floresan ıĢığı ile bir kaç beyaz ampulün birlikte kullanılması önerilebilir. IĢıklandırmada 

devamlı olarak yapılmalıdır. Fakat gündüz akvaryumun doğal ıĢık alma durumuna göre de 

bazı ayarlamalar yapılabilir. Fakat yine de akvaryum günde en az 12 saat ıĢık almalıdır.  

 

Resim 3.5: ÇeĢitli deniz dibi canlılar 
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 Mercanlar 

 

Mercan akvaryumları günün belirli bir devresinde güçlü güneĢ ıĢığı alması zorunludur. 

Bütün mercanlar, yapıları arasında Zooantnellaeadı verilen alg yapısında canlı hücrelere 

sahiptir. Bu hücreler gerek yaĢamaları gerekse geliĢmeleri için güneĢ ıĢığına muhtaçtır. Eğer 

güneĢ ıĢığı alma yok ise çok güçlü floresanlar ile gün ıĢığı gücünde aydınlatma yapılması 

Ģarttır. Çünkü mercanların çoğunluğu gün ıĢığının bol olduğu az derin ve sığ sularda yaĢar. 

Ġyi ıĢık altında mercanlar için gıda sorunu olmaz. Çünkü mercanın dokuları arasında biraz 

önce söz konusu ettiğimiz algler mercanlar için önemli bir gıda kaynağıdır.  

 

Ayrıca diğer akvaryumlarda olduğu gibi su kalitesinin iyiliği ve yüksek bir 

havalandırma baĢarılı bir mercan bakımı için gereklidir. Tuzluluk %0,20 ile  %0,30 arasında, 

pH 8,1 ile 8,4 arasında olmalıdır. 

 

Suyun %20’sini her 4–6 haftada bir değiĢtirmek yararlı olur. Akvaryumların dip 

kısımlarını kaplayacak kum filtreleri de yararlı sonuçlar verir.  

 

Mercanların gıdalarını su içerisinde süspansiyon olarak veya çözünmüĢ hâlde gezen 

maddeler teĢkil eder. Mercanların gıdasını sağlamak için mysis dönemindeki karideslerin 

veya Artemia salina larvalarının ezilerek elde edilen suyun akvaryuma ilavesi yararlı olur.  

 

Ayrıca akvaryuma konulacak birkaç küçük balığın varlığı da mercanların gıda 

zincirine katkılarda bulunabilir. Fakat bu balıkların mercanlara zarar vermeyecek türden 

olması gerekir. Bazı mercanlara örneğin Fungia türü mercanlara direkt olarak yapay yem 

verilebilmektedir. 
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Resim 3.6: Mantar mercan (Heliofungia actiniformis) 

Akvaryuma alınacak türün tespiti önemlidir. Hangi tür olursa olsun akvaryuma 

konulmak için seçilen mercanın yaralanmamıĢ olması esas alınır. Mercanların pek çok türü 

vardır. Seçimin bulunduğumuz bölgeden elde edebileceğimiz türler içerisinden yapılması 

doğaldır. Deniz akvaryumunda sıkça tercih edilen bazı mercan türleri Ģunlardır; 
 

 Polyragra : ( Bubble coral ), hava kabarcığı mercanı veya hayal mercanı 

 Tabularta (soft Polyp coral)  yumuĢak polip mercanı 

 Gomopara (polyp coral) Polip mercanı 

 Dendronephthya  (Soft mushroom coraI) YumuĢak mantar mercanı 

 Tubastrea  (Sun coral) GüneĢ mercanı 

 Trachyhilla (Brain coral) Beyin mercanı 

 Euphyha  (Moon coral) Ay mercanı 

 Fungia (Plate coral) Levha veya tabak mercanı 
 

 DenizĢakayıkları (Anemones) 
 

DenizĢakayıkları deniz canlıları içerisinde çok ünlü olan bir grubu oluĢturur. Pek çok 

çeĢitleri vardır. Renk ve Ģekil ile büyüklük bakımından değiĢik türleri bulunmaktadır. Bir 

akvaryuma dâhil edildiklerinde birçoğu kolay bir uyum gösterir ve akvaryum içerisindeki 

taĢlar üzerine yayılarak çok güzel görünüm sağlar. Zarar verilmedikleri ve rahatsız 

edilmedikleri takdirde uzun süre de yaĢayabilir. Pek çoğu kayalar üzerine yaĢamayı tercih 

eder ise de bazıları kum üzerinde de yayılma gösterir ( Tealia ve Diccosomo gibi).  
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DenizĢakayıklarının hepsi Ģekil, uzunluk ve en bakımından türlere göre farklıdır. Her 

tür değiĢik sayılarda kollara sahiptir. Güzel görünüĢlü ve çiçek gibi olan kolları genel olarak 

yakıcı veya acıtıcı iğne veya benzeri özelliklere sahiptir. Birçoğu da birçok canlı için 

öldürücü olabilmektedir. Kolları ile çeĢitli canlıları öldürerek gıda olarak kullanır. Bu 

özelliklerinin Ģiddeti de türden türe fark eder. Bu canlılar insanlar için zararlı değildir. Fakat 

çok hassas vücutlarda ısırgan otunun verdiği acıya benzer az bir acı hissetmemize neden 

olabilir ise de zararlı değildir ve tıbbi bir müdahaleyi gerektirmez. Çok rahatsız olunur ise 

amonyak sürülmesi yararlı olur. 
 

Bazı balıklar denizĢakayıklarının zehirli etkisine karĢı bağıĢıklık kazanmıĢlardır ve 

denizĢakayıkları ile müĢterek bir hayat sürer. MüĢterek yaĢamın izlendiği ve denizĢakayıkları 

ile müĢterek yaĢayan pek çok canlı vardır. Örneğin soytarı balıkları ve bazı kabuklu 

hayvanlar bu müĢterek yaĢama uyum göstermiĢlerdir. 
 

Doğal olarak denizĢakayıklarını akvaryumlarda baĢarılı olarak barındırmanın yolu 

diğer akvaryum canlılarında olduğu gibi su koĢullarının sağlanabilecek en iyi düzeyde 

tutulmasıdır. Özellikle oksijen durumunun çok iyi olması gerekir.  
 

DenizĢakayıklarının denizden çıkarılmasında dikkatli olmak gerekir. Özellikle 

bulundukları yerden koparılırken dip kısımlarının fazla zedelenmemesine dikkat edilmelidir. 

Eğer dip kısmı zedelenir ve zedelenmiĢ canlı akvaryuma alınır ise Ģakayık ölebilir ve bunun 

sonucu akvaryum ortamı süratle bozulabilir. Akvaryumda ölen denizĢakayıkları kötü 

kokuların oluĢmasına neden olur. Az bir bozulma tehlikesi görüldüğünde denizĢakayığının 

akvaryumdan hemen uzaklaĢtırılması gerekir. 
 

DenizĢakayıklarının beslenmesi kolay değildir. Genellikle ufak bir karides eti parçası 

veya benzer deniz canlısı eti yem olarak değerlendirilebilir. Bu yemlemenin haftada bir kez 

yapılması yeterlidir  
 

Yem, Ģakayığın kolları arasına konulabileceği gibi tam ağız kısmına yakın olarak da 

bırakılabilir. Eğer akvaryumda denizĢakayığının birlikte yaĢamaya alıĢtığı balık var ise bu 

yemlemeye de gerek kalmayabilir. Çünkü birlikte yaĢadıkları balık, Ģakayığın yem ihtiyacını 

giderecektir.  
 

Genel olarak yemlemeden bir gün sonra Ģakayığın içerisinde artık maddelerin 

bulunduğu ve dıĢ kısmı mukoza Ģeklinde bir torbacık bıraktığı ve bu torbacığın su üzerinde 

yüzdüğü görülür. Bunun akvaryumdan hemen uzaklaĢtırılması gerekir. Çünkü bu torba suyu 

zehirleyebilecek bir yapıdadır.  
 

Yemleme ne kadar iyi olursa olsun zamanla Ģakayıkların küçüldüklerini bilmekte 

yarar vardır. Beslemede yeme vitamin karıĢtırılmasıyla yararlı sonuçlar alınabilmektedir. 

Akvaryum içinde kullanılabilecek denizĢakayıklarının bazıları Ģunlardır:  

 Radıanthus malu 

 Radianthus ritterii 

 Diccosoma 

 Stoichactis 

 Cerianthus 
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Resim 3.7: Tüp denizĢakayığı (Cerianthus species) 

 Eklembacaklılar 

 

Bu grup içerisine 20.000’den fazla tür girer. Bunlardan sadece pek azı akvaryumlar 

için uygun olarak kabul edilmektedir. Bazı renkli karidesler, yengeç ve ıstakoz türleri 

akvaryumlara alınarak yetiĢtirilmektedir.  

 

Bu gruba giren canlılar akvaryumlarda beslenme bakımından sorun olmamaktadır ve 

akvaryumda tutulmaları kolaydır. Birçoğu da bir çöpçü gibi akvaryumdaki artık gıdalar ile 

beslendiklerinden yararlı olur. 

 

 Yengeçler: Bu grup içerisinde ―hermit‖ yengeçleri güzel bir örnek olarak 

gösterilebilir. Bu yengeçler kabuk içerisinde yaĢar. Çok küçük, birkaç cm 

boyunda olanları olduğu gibi çok iri olan türleri de vardır. Örneğin 

kırmızı saçlı hermit yenyeç (Dandanusmegistos) deniz akvaryumcuları 

arasında oldukça yaygındır. Küçük hermit yengeçler özellikle artık 

yemlerin temizlenmesi bakımından yararlı bir akvaryum canlısı olarak 

her türlü deniz akvaryumuna konulabilir. Bazı yengeçler ise sırtlarındaki 

kabuk üzerinde denizĢakayıklarını taĢır. Bu bir nevi düĢmanlardan 

korunmada yardımcı olmaktadır ve bir yengecin üzerindeki denizĢakayığı 

ile bu Ģakayık içerisinde yaĢayan bir soytarı balığının üçlü kombinasyon 

hâlinde yaĢamalarını izlemek ilginç bir görüntü teĢkil etmektedir. Bu 

yengeçler geliĢtikçe kabuklarını da değiĢtirmek zorundadır. Bu dönemde 

yengecin bıraktığı kabuk üzerindeki denizĢakayığının yeni olarak kabul 

ettiği kabuk üzerine taĢıması ve bunun tutunması için uğraĢı vermesi; 
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birlikte yaĢamanın bilinçli olarak vuku bulduğunu göstermektedir. Bu 

bilinmeyen birçok doğa sırları içerisinde ilgi çekicidir.  

Hermit yengeçlerinden ayrı olarak okbaĢlı yengeç olarak bildiğimiz 

Stenorhynchusseticornis, akvaryumlar için ilgi çeken bir türdür. Bu 

yengeçler küçük vücutludur. Fakat çok uzun yapılı ve ince bacak ve kol 

yapıları nedeniyle çok ilginç bir görünüm arz eder. Vücut yapılarının 

nazikliği nedeniyle bulundukları akvaryumlarda bunlara zarar verecek 

diğer balık ve canlıların bulunmaması gerekir. Karabian denizi 

orijinlidirler. Bir akvaryuma yeni alındıklarında da dikkatli olunması 

lazımdır. Çünkü ortam değiĢimlerine karĢı çok hassastırlar. Mümkün 

olduğunca su, az miktarda ve zaman zaman değiĢtirilmeli; sıcaklık ve 

tuzluluk değiĢimleri çok az olmalıdır. 

 

Resim 3.8:  OkbaĢlı yengeç ( Stenorhynchus seticornis) 

Diğer bir ünlü türde porselen yengeç Neopetrolishessp türüdür. Bu 

yengeç pek çok çeĢitli denizĢakayığı ile müĢterek hayat yaĢadığından 

denizĢakayığı yengeci olarak da isimlendirilebilir. Dünyanın pek çok 

yerinde çok çeĢitli varyeteleri vardır. Her tür, alıĢkın olduğu Ģakayık türü 

ile birlikle yaĢar. Bir akvaryuma ancak tek olarak konulması 

önerilmekledir. Beslenmelerini deniz suyunu filtre ederek planktonik 

gıdalar ile yaptıklarından bulundukları akvaryumun suyunun devamlı -bir 

nevi süzgeçten geçirerek- berrak kalmasını sağlarlar. Beslenmelerinde iri 

gıdalar yerine küçük organik maddeler önem kazanır. 
 

Yengeçlerin çok çeĢitli türleri bulunduğu için yaĢam koĢulları 

bakımından aralarında çok büyük ayrılıklar vardır. Bu nedenle 

denizlerden avlanarak ilk kez akvaryuma alınacak türler bakımından 

baĢlangıçta baĢarısız olmak veya çok baĢarılı olmak da mümkündür. 

Bazıları çok dayanıklıdır ve kolay uyum gösterir. Bazılarını ise yaĢatmak 

çok zor olabilmektedir. 
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 Karides 
 

Eklembacaklılar sınıfından akvaryumlara alınabilecek karidesler 

konusunda da çok çeĢitli türler olduğu bilinmektedir. Ülkemizde teke 

olarak tanımladığımız çok küçük karides türleri bulunduğu gibi çok 

büyük olanları da vardır. Karidesler de yengeçler gibi dip kısımlara 

çökmüĢ balık eti parçaları gibi artık yemleri tüketerek akvaryumu temiz 

tutmada yardımcı olabilecek canlılardır. Ölen küçük balıkları da 

yengeçler ile birlikte hemen yiyerek temizler ve tüketirler. Bazı türleri ise 

sadece belirli gıdalar ile beslenme alıĢkanlığına sahiptir 

(Harlequinshrimp, Hymenoceraelegans). Palyaço karidesi sadece 

denizyıldızı yiyerek yaĢayabilir. Küçük bir tür olan bu karides 

denizyıldızlarını yiyebilecek Ģekilde küçük ve özel kıskaçlara sahiptir. 

Ayrıca beyaz renkli vücudunun üzerinde denizyıldızını cezbedecek 

kahverengi ve pembe renkli beneklere sahiptir.  
 

DıĢ ülkelerde en çok önerilen tür halkalı mercan karidesi (Stenopus 

hispidus) olmaktadır. Çünkü bu karides vücudunun ilginç renkleri 

yanında dayanıklılığı ve artık yemler ile hayatını devam ettirebilmesi gibi 

özellikleri ile yetiĢtirilmesi ve bakımı kolay bir tür olmaktadır. Bu 

karidesten ancak bir tanesi bir akvaryuma konulabilir. 

 

Resim 3.9: Halkalı mercan karidesi (Stenopus hispidus) 
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Boyalı temizlik karidesi de (Hyppolistmatagrabbami)  dıĢ ülkelerde 

aranılan türdür. Adından da anlaĢılacağı gibi temizlikte ve karideslerin 

müĢterek yaĢadığı balıkların üzerindeki ve hatta solungaçlarındaki 

parazitleri kolları ile temizleyerek çok yararlı bir görev yapar. Bu 

karidesin vücut renkleri de çok göz alıcıdır ve vücut üzerinde kırmızı 

beyaz ve bazen sarı, boydan boya hatlar bulunur. Göçmen karideslerden 

olduğu için avlandıkları bölgelerde ancak belirli mevsimlerde bulunurlar. 

Bu nedenle ancak bazı mevsimlerde satın alınabilmektedirler. 

Akvaryumlarda çok sayıda tutulabilirler. 
 

Akvaryumcular arasında ucuz olarak elde edilebilen bir karides türü de 

dans eden karides (Rhynchoshinetesuritae) küçük boylu bir türdür. 

Vücut üzerinde karıĢık pembe ve kırmızı renkleri ile göz alıcı bir renk 

çeĢidine sahiptir. Ürkek bir türdür. Bu nedenle akvaryum içerisinde 

gizlenme eğilimi gösterebilir. Bunu önlemek ve kendilerini emniyette 

hissetmeleri için bir akvaryumda birden fazla bulundurmak yararlı olur.  
 

DıĢ ülkelerde ilgi çeken karideslerden biri de mantis karidesidir 

(Odontodactylusscyllarus). Bu karidesin özelliği; bir jilet keskinliğinde 

olan kıskaçlarıdır. Akvaryumlarda yalnız olarak barındırılabilecekleri gibi 

ancak hızlı ve çevik hareketli balıklarla birlikte yetiĢtirilebilirler. Çok 

güzel renkleri vardır. Çok iri ve hareketli gözleri dikkati çeker. Parlak 

yeĢil, kırmızı ve portakal renkli benekler ile göz alıcıdır. Çok hareketlidir. 

Akvaryum içerisinde devamlı hareketler yapar. Kumlu zeminde oyuklar 

açmaya çalıĢır. Rahatsız edildiklerinde kendilerine has çatırtılı sesler 

çıkarır. Bu karidesler çok geniĢ, parlak kırmızı ve güçlü ön kollara 

sahiptir. Bu kollarını bir çekiç gibi kullanarak midye ve benzeri kabuklu 

hayvanları bile ezerek gıdalarını sağlamaya çalıĢır. 

 

Resim 3.10: Mantis karidesi (Odontodactylus scyllarus) 
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Akvaryumlara alınan karideslerden yaygın olanlarından biri de Ģakayık 

karidesleridir (Periclimenes). DiĢileri erkeklerden daha iri yapılı olup 

daha parlak ve ilgi çekici renklere sahiptir. ġakayıklar ile müĢterek bir 

yaĢamı olduğu için bu isimle adlandırılmıĢlardır. Dünyanın pek çok 

denizinde yaygındır. Diğer akvaryum balıkları ve canlıları ile iyi bir 

uyum gösterdiklerinden her akvaryuma konulabilirler. 
 

 Istakoz 
 

Bazı ıstakoz türleri de akvaryumcular arasında ilgi çekmektedir. 

Bunlardan en yaygın olanlarından biri ―mavi ıstakozlardır‖. Bu ıstakoz, 

beyaz ve koyu mavi renkleri ile çok güzel bir görünüĢe sahiptir. Fakat 

tüm diğer ıstakozlar gibi oldukça çekingen ve ürkek karakterlidir. Bu 

nedenle akvaryum içerisinde gizlenebilecekleri bir yer bulabilirler ise 

buralardan yem alma dıĢında çıkmak istemez. Fakat sıkılgan 

davranıĢlarına rağmen müĢterek canlıların tutulduğu akvaryumlara 

konularak iyi bir temizleyici olarak kullanılabilir. 
 

Kırmızı ve beyaz ıstakozların (Justita) küçük yavrularını avlamak pek 

mümkün olmadığından sadece ergin olanları akvaryumlarda, özellikle 

büyük akvaryumlarda, diğer deniz canlıları ile müĢterek tutulmaktadır. 
 

 Eklembacaklıların beslenmesi 
 

Akvaryumlara alınan eklembacaklı yengeç, karides ve ıstakozlar bazı 

türleri istisna olmak üzere yem bakımından zorluk çıkarmaz. 

Çoğunluğunu küçük bir balıketi, midye ve karides eti ile beslemek 

mümkündür. Bu gıdaları canlıların büyüklüklerine göre parçalayarak 

vermek yararlı olur. Fakat bu arada belirtmek gerekir ki dıĢ ülkelerde, 

yaygın olan bir uygulama olarak verilen yemler gama ıĢınlarına tutularak 

sterilize edildikten sonra verilmektedir.  
 

Bu iĢlemin amacı akvaryuma mikrop girmesini önlemektir. Çünkü 

tropikal akvaryumlara herhangi bir yol ile giren mikroplar çok çabuk ürer 

ve hastalıklara neden olabilir. Hasta balıkla karĢılaĢıldığında hasta canlıyı 

akvaryumdan uzaklaĢtırmak en güvenli yoldur.  
 

 Denizkestanesi ve denizyıldızı gibi derisi dikenliler 
 

 Denizyıldızları 
 

Denizyıldızları karıĢık akvaryuma koyabileceğimiz en barıĢçıl canlılardır. 

Önemli bir özellikleri olarak hareket edemeyen ve üzerine çıkabildikleri 

her türlü canlı, cansız organik maddeyi yem olarak tüketmeleridir. Bu 

nedenle akvaryumların çok ağır hareket eden fakat önlerine çıkan her 

türlü organik maddeyi temizleyen bir canlı olarak tanımlanır. Pek çok 

çeĢitleri vardır. Renk ve vücut Ģekilleri bakımından farklı türleri 
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bulunmaktadır. Devamlı olarak yavaĢ yavaĢ olmak üzere akvaryum 

içerisinde hareket hâlinde bulunur. Bazıları hareket etmez gibi 

görünmelerine rağmen akvaryum içerisinde devamlı yer değiĢtirmiĢ 

olmalarını görmek ilgi çekicidir. Bu canların görme organları yoktur. 

Koku ve titreĢimleri çok hassas olarak hissedebilir. Ġyi koĢullarda 

vücutlarının herhangi bir kısmı koptuğunda bu kısmın yeniden oluĢması 

bakımından inanılmayacak bir kabiliyete sahiptir. Örneğin bir 

denizyıldızının bir kolu kopsa kısa bir süre sonra burada yeni bir kolun 

kolaylıkla geliĢtiği görülür. 
 

Akvaryumlara konulabilecek denizyıldızından biriside Afrika 

denizyıldızlarıdır (Protoreasterlinckia). Kırmızı ve beyaz renklerden 

oluĢan vücutları ile güzel bir görünüĢleri vardır. Bazıları yeĢil renklere de 

sahip olabilir. Oldukça iĢtahlı olan bir türdür. YavaĢ ve ağır hareketlidir. 

Bulundukları akvaryumda balon balığı, papağan balığı gibi saldırgan 

karakterli balıkların olmaması gerekir. Aksi hâlde yaralayarak 

denizyıldızının bazı vücut kısımlarını yiyebilir ve neticede ölmesine 

neden olabilir. Endonezya orijinli mavi denizyıldızları (Linckialaevigata) 

ve Seylan orijinli kırmızı denizyıldızları (Linckiasp) türleri de 

akvaryumcular arasında aranılan canlıdır. Bu anılan türler diğer 

akvaryum canlıları ile uyum hâlinde yaĢayabilir. Genel olarak 

denizyıldızlarının beslenmesi için özel bir dikkat gerekmez. Akvaryum 

içerisinde diğer balıklara verilen yemlerden artan ve dip kısımlara 

çökenleri tüketerek gıda gereksinimlerini kolayca karĢılayabilir. Bazı 

denizyıldızları vardır ki bunlar özel yemleme ister. Fakat bu türler 

akvaryumlara alınabilecek canlılar olarak yaygın değildir. Örneğin bazı 

denizyıldızı türleri sadece mercan yiyerek gıdalarını karĢılar. 

 

Resim 3.11: Afrika denizyıldızları (Protoreaster linckia)  
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 Denizkestaneleri 
 

Denizkestaneleri oldukça dayanıklı olan deniz canlılarıdır. Dünya 

denizlerinde çok yaygındır. Renk ve Ģekil bakımından farklı olan pek çok 

türleri bulunmaktadır. Genel olarak bildiğimiz denizkestanesi Ģeklinde 

olmakla beraber yassılık ve yuvarlaklık bakımından geniĢ bir dağılım 

gösterir. Bazıları çok yayvandır. Bazıları ise uzun yapılıdır. Özellikle 

ekvator denizlerinde renk bakımından çok çeĢitli türler yaĢamaktadır. 

Genel olarak yemlenmelerinde bir problem olmaz. Çoğunlukla suyu 

alarak süzer ve su içerisindeki küçük parçacıklar hâlinde bulunan tüm 

organik maddeler ile alg ve planktonlardan yem olarak yararlanır. Bu 

özelliklerinden dolayı bir filtre gibi çalıĢtıklarını söylemek mümkündür. 

Akvaryumlarda alg ve plankton üremesini önleyen bir faktör olarak 

önemli bir görev görür. Elle tutulacakları zaman çok dikkatli olmak 

gerekir. Çünkü dikenleri insan derisine kolayca batabilir ve battığında 

çıkarılması da güç olabilir. 
 

Su değiĢmelerine karĢı hassas olduklarından bu konularda biraz dikkatli 

olunması gerekmektedir. Öldüklerinde akvaryumdan hemen 

uzaklaĢtırılması lazımdır. Eğer dikkat edilmez ise ölen hayvanın eti 

çürüyerek akvaryum suyunun bozulmasına neden olabilir. Ölü 

denizkestanelerini birkaç dikeninin dökülmüĢ olmasından ve 

parlaklığının kaybolmasından anlayabiliriz. 
 

Bunlardan Diadema setosum ve Echinometra sp tanınmıĢ olan türlerdir. 

Bunlardan Diadema setosum iğne gibi dikenlere sahiptir.Echinometra 

türü ise daha kalın iğnelere sahip olup renk bakımından da çok daha 

güzel ve parlaktır. 

 

Resim 3.12: Denizkestanesi (Diadema setosum) 
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 Denizhıyarları (Holothuroidea) 
 

Denizhıyarlarının bazı türleride akvaryumcular tarafından aranılmaktadır. 

Çünkü bu sınıf içerisine giren canlılar arasında çok güzel renklere sahip 

olan türler bulunmaktadır.  Bu canlılar yemlenmez çünkü bazı türler 

tamamıyla su içerisindeki alg veya benzeri mikroskobik canlılar veya 

organik zerreleri süzerek yem olarak değerlendirir. Diğerlerinin 

çoğunluğu ise akvaryumun dip kısmına çöken yem artıklarını tüketerek 

bir çöpçü ve temizlikçi gibi çalıĢır. Dünyanın tüm denizlerine 

yayılmıĢlardır. Özellikle filtrasyon yolu ile gıdalarını sağlayanlar için 

akvaryum koĢullarının iyi tutulmasında yarar vardır. 
 

Bu sınıf içerisine girenler arasında en aranılan türler olarak Ģunları 

sayabiliriz. Malezya orijinli deniz elması olarak isimlendirebileceğimiz 

tür (Paracumaria tricolar) sarı pembe görünüĢü ile güzel bir yapıya 

sahiptir. Vücut yapılarının ilginçliği ile de dikkati çekerler. Ayrıca 

Ophiuroidea ve Crinoidea türleri de tanınmıĢ olmakla beraber 

yaĢatılmalarının ancak tecrübeli akvaryumcularca sağlanabilmesi nedeni 

ile pek tutulmamaktadırlar. Fakat deniz akvaryumlarının profesyonel 

olarak iĢletildiği bilimsel kuruluĢlarda çok güzel ve parlak renkleri ile 

büyük ilgi çekerler. 
 

 YumuĢakçalar 
 

Bu grup içerisine yumuĢak etli olan birçok kabukluları dâhil edebiliriz. Ahtapot ve 

mürekkep balıkları gibi birçok canlılar da bu grup içersinde ele alınabilir. Özellikle 

kabuklular bakımından çok zengin bir hayvanlar dünyası vardır. 
 

Örneğin yumuĢak kabuklu tarak olarak tanımlayabileceğimiz Tridacnaalongata 

Endonezya orijinli olup çok aranılan bir canlıdır. Parlak mavi et yapısı ile güzel bir 

görünümü vardır. Kabuğu ise metalik rengindedir. Su içerisindeki zerrecikleri fıltrasyon yolu 

ile toplayarak gıda ihtiyacını karĢılar. Buradan anlaĢılacağı gibi beslenmeleri pek problemli 

olmayacaktır. 
 

YumuĢakçalar içerisinde bazı deniz sümüklü böcekleri ile deniz saçları da 

akvaryumcular tarafından aranılan ve yetiĢtirilen canlılar olmaktadır. Ayrıca yüzlerce 

kabuklu midye, istiridye gibi canlılarda akvaryumlara alınabilir. Bu canlıları daha da 

çoğaltabiliriz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek uygun ortamda gerekli malzeme ve araç 

gereçlerle akvaryum sistemini çalıĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 YapıĢtırdığınız akvaryumda 

sızdırmazlık testi yapınız. 
 Cam kesme iĢlemlerinde güvenli çalıĢınız. 

 Isıtıcı ve filtre düzenekleri kurarken 

elektrik kazalarına karĢı güvenlik tedbirleri 

alınız. 

 Temizlik iĢlemlerinde akvaryum camına 

basınç yapmayınız. 

 Akvaryumu kurmak için uygun yer 

seçimi yapınız. 

 Akvaryumun dibine kum, çakıl seriniz. 

 Isıtma sistemini kurunuz. 

 Havalandırma sitemini kurunuz. 

 Filtre sistemini kurunuz. 

 IĢıklandırma sistemini kurunuz.  

 Dekor malzemelerini yerleĢtiriniz.  

 Akvaryumu suyla doldurunuz.  

 Sistemi çalıĢtırınız.  

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Akvaryumun yeri planlanırken akvaryum çok ıĢık alan ve devamlı güneĢ görecek 

bir yere yerleĢtirilirse ve uygun bir fıltrasyon düzeni kurulmaz ise yeĢil alglerin çabuk 

üremesi nedeni ile akvaryumun içindeki su kısa zamanda yeĢil bir su görünümü alır. 

 

2. (   ) Akvaryumlarda dekor olarak dip kısma çakıl serilmesi alıĢılmıĢ bir uygulamadır. 

 

3. (   ) Uygun dekorasyon sayesinde akvaryumun teknik ekipmanları (filtre, ısıtıcı, vs.) 

görünmeyecek Ģekilde kamufle edilmelidir ya da en azından gözü rahatsız 

etmemelidir. 

 

4. (   ) Akvaryumda birbirlerine benzer özellikler taĢıyan balıklar yetiĢtirildiğinde su 

bakımından bir problem çıkmaz.  

 

5. (   ) Mercan akvaryumlarının günün belirli bir devresinde güçlü güneĢ ıĢığı alması 

zorunludur. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirmeye‖ geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Akvaryum balıkları üretim hanesinde akvaryum sistemlerini kurup çalıĢtırınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kurulacak akvaryumun büyüklüğüne göre cam ölçülerini 

hesapladınız mı? 
  

2. Hesaplanan ölçülere göre camları kestiniz mi?   

3. Cam kenarlarını tırpan taĢı ile taĢladınız mı?   

4. Taban camını keçe veya kâğıt serdiğiniz düzgün bir yere 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

5. Yan ve ön camları sırasıyla taban camına ve birbirlerine 

silikonla yapıĢtırdınız mı? 
  

6. YapıĢtırılan camları köĢelerden bantlayarak kurumaya 

bıraktınız mı? 
  

7. Akvaryumun temizliğini yaptınız mı?   

8. Akvaryumu kurmak için uygun yer seçimi yaptınız mı?   

9. Akvaryuma ıĢıklandırma tesisatı kurdunuz mu?   

10. Isıtıcı ve termometre yerleĢtirdiniz mi?   

11. Filtre düzeneği kurdunuz mu?   

12. Kum, çakıl, su, balık ve dekorasyon malzemeleri koyarak 

akvaryumu dekore ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 A 

4 D 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2'NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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