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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Su Temini ve DeĢarjında Mekanizasyon Uygulamaları 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/10 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye su temini, kalitesinin iyileĢtirilmesi ve 

deĢarjında mekanizasyon uygulamaları yapma ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Su temini için mekanizasyon uygulamaları 
yapabileceksiniz. 

2. Su kalitesini iyileĢtirme için mekanizasyon 

uygulamaları yapabileceksiniz. 

3. Su deĢarjı için mekanizasyon uygulamaları 
yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Balıkçılık laboratuvarı ve uygulama havuzları, 
üretim tankları 

Donanım: PVC su boruları ve bağlantıları, vanalar, 

fiziksel, biyolojik, kimyasal filtreler, hava filtreleri, 

motopomlar, ph metre, oksijen ve oksijenmetre, 
termometre, salinometre 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 
değerlendireceksiniz. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 
 

Ülkemizde geliĢen teknolojiyle beraber bu teknolojinin su ürünleri üretimine de 

yansıdığı yeni teknolojilerin kullanıldığı bununla beraber üretimi kolaylaĢtırdığı insan gücü 
kullanımınıazalttığı daha çok teknik olarak mekanizasyon aletlerinin kullanılmasına yol 

açtığını bilinmektedir. 

 
Su ürünleri üretimi yapan tesislerin proje aĢamasında suların nasıl ve hangi yolla 

temin edileceği, suyun iĢletmeye ulaĢması sırasında hangi araçların kullanılacağını, 

iĢletmeye ulaĢan suların üretim sistemine verilmeden önce hangi iĢlemlere tabi tutulduktan 

sonra havuzlara veya tanklara verildiğini öğreneceksiniz. 
 

Su ürünleri tesislerinde kullanılacak suların mutlaka filtrelerden geçirilerek 

kullanılacağını veya filtreleme sistemlerini tanıyacak sistemden çıkan suların tekrar 
kullanımı aĢamasında neler yapıldığını, su iĢletmeden tahliye edilecekse bunun çevreye zarar 

vermeden nasıl tahliye edileceğini ve tahliye ekipmanlarının neler olduğunu öğreneceksiniz. 

 

  

GĠRĠġ 



2 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
Su temini için mekanizasyon uygulamaları yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde Kültür Balıkçılığı yapılan bir tesise giderek iĢletme kurulurken 

hangi kriterlerin göz önüne alındığını öğreniniz. 

 Su Ürünleri üretimi yapan iĢletmelerin tesise su teminini nasıl sağladığını 

öğreniniz. 

 Su temininde hangi sistemlerin kullanıldığını öğreniniz. 

 Su temininin hangi araç gereçlerle yapıldığı hakkında bilgi edininiz. 

 Çevrenizde Kültür Balıkçılığı yapılan bir tesise giderek iĢletmeye su temininin 

nasıl ve hangi araç gereçlerle yapıldığı hakkında bilgi edininiz. 

 ĠĢletmede kullanılan bu sistemleri fotoğraf çekerek slayt hazırlayınız. 

 Çevre temizliği (su ürünleri yetiĢtiriciliğinde atık yönetimi) konularına yönelik 

gözlemler yapınız.  

 Öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

1. SU TEMĠNĠ ĠÇĠN MEKANĠZASYON 

UYGULAMALARI 
 
Balık avcılığında, su ürünlerinin yetiĢtiriciliğinde ve elde olunan ürünlerin 

iĢlenmesinde bağımsız veya birbirleri ile entegre olmuĢ makine ve/veya sistemlerinin bir 

amaca yönelik, belirli bir programda çalıĢtırılmasına mekanizasyon adı verilmektedir. 
 

Günümüz teknolojik geliĢmelerine paralel olarak değiĢim gösteren alet ve ekipmanlar, 

diğer endüstri kollarında olduğu gibi su ürünlerinde de önceleri insan gücüyle daha sonraları 

su gücü, dizel, elektrik ve güneĢ enerjisi gibi güç kaynakları ile çalıĢan alet ve ekipmanlara 
dönüĢmüĢlerdir. 

 

1.1. Su Temini Ġçin Uygulanan Mekanizasyon Yöntemleri 
 

1.1.1. Su Temini 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Su ürünleri yetiĢtiriciliğinde suya hâkim olmak esastır. YetiĢtiricilikte birçok su 

kaynağından yararlanılmaktadır.   

 

Genel olarak su kaynaklarını tatlı su ve tuzlu su kaynakları olarak iki ana gruba ayrılır. 
Tatlı su kaynakları göl, akarsu, yeraltı kaynakları ve çeĢitli Ģekillerde oluĢan birikintilerden, 

Ģehir Ģebeke sularına kadar çeĢitlilik gösterir. Tuzlu su kaynakları ise çoğu kez direkt 

denizden alınan, ya da dolaylı olarak lagünler sistemlerden ya da denizin tabana sızan 
(sızıntı-kuyu) sularıdır. 

 

ĠĢletmenin gereksinim duyduğu suyu nereden aldığı kadar nasıl aldığı ve ne Ģekilde 

taĢıdığının da önemi iĢletmenin baĢarısında önemli, etkenlerden bazılarıdır. Günümüzde 
kaynakların azalması rekabet ortamının geliĢmesi ve üretilen ürünlerin yüksek pazar 

değerleri konu ile ilgili insanları yeni yöntemler geliĢtirmeye yöneltmiĢtir. Bu geliĢmelerin 

ıĢığı altında bugün artık modern yetiĢtiricilik kavramı ile teknolojik üretim birimleri 
kurularak, suyun kendi baĢına çıkıp bir yere akması yerine yerin yüzlerce metre 

derinliklerden çıkarılarak kilometrelerce uzaklara dahi taĢınması ve üretimde kullanılması 

söz konusudur. ĠĢletmelere iki Ģekilde su sağlanmaktadır. 
 

1.1.1.1. Kanallarla Su Temini 

 

Su ürünleri üretiminde özelliklede iç su balıklarının üretiminde iĢletmeye su temininde 
açık kanallar kullanılmakta iĢletmenin yakın, uzak oluĢuna göre de bu kanalların üzerinin 

betonla veya demir ızgara ile kapatılarak suyun iĢletmeye nakli sırasında doğal ve çevresel 

etkenler tarafından kirletilmesinin önlenmesi sağlanmaktadır. 
 

1.1.1.2. Pompalarla Su Temini 

 

Su pompaları; suyun bir yerden baĢka yere transferini sağlayan makinelerdir. Bu iĢlem 
emme basma tulumbalarında insan gücü ile yapılabildiği gibi rüzgâr, buhar, mazot, elektrik 

ve güneĢ enerjisi ile de yapılabilir. 

 
Su motorlarının çalıĢtırılmasında gerekli olan enerji kaynağı ne olursa olsun suyun bir 

yerden bir baĢka yere transferi söz konusu ise ve yukarıda sayılan enerji kaynakları 

kullanılıyor ise, bu tip motorlara motopomp adı verilmektedir. 
 

Birçok iĢletmede suyu iĢletmeye taĢımak için kullanılan motorlar iĢletmenin 

topografyası ve projenin geliĢimine göre seçilmekle birlikte birçok unsura bağlı olarak tercih 

edilirler. Bu unsurların baĢında suyun nereden ve nasıl alınacağı (kuyudan, denizden direkt, 
kıyıdan, açık denizden, gölden, göletten, akarsudan vb). ĠĢletmenin toplam ne kadar m

3
’lük 

bir hacimde (kaç havuz, kaç m
3 

hacim) olduğu, kullanılan havuzların beton mu, toprak mı, 

yoksa tank mı olduğu, üretimin ne kadar olacağı, bölgenin hava sıcaklığının (buharlaĢma 
kayıpları) ne kadar olduğu gibi unsurlar gelir. Tüm bu değiĢkenler göz önüne alındığında, 

proje ortaya çıkar ve hangi ekipmanın tercih edilmesinin daha mantıklı ve uygulanabilir 

olduğuna karar verilir.  
 

Deniz kıyılarında Ģartlar kıyıdan su alabilmeyi mümkün kılıyorsa kıyısal çizginin 

baĢlangıç noktasından pompa aracılığı ile su çekilebilir. Eğer kıyı yapısı suyu çok bulanıksa 
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bu kez derin bir bölgeye kadar boru döĢenmesi gerekebilir ya da kıyıya yapılacak bir kuyu 

aracılığı ile suyun sızarak süzülmesi ya da oraya toplanması sağlanabilir. Buradan iĢletmeye 

pompalanabilir. 

 
Kuyudan suyun çekilmesi bir motopomp yardımıyla yapılır. Kullanılacak motopomp 

kuyunun yapısına (suyun içeriğine tatlı su ya da tuzlu su oluĢuna, içerdiği katı madde 

miktarına vb.) derinliğine ve istenen debi ile taĢınacak mesafeye bağlı olarak değiĢir.  
 

Kuyu eğer derin ise  (örnek olarak 50-500 m.) bu tip kuyularda derin kuyu pompaları 

kullanılırken daha az derinlerde normal emme basma ya da dalgıç pompalar kullanılır. Eğer 

akarsulardan veya göletlerden su alınacaksa yatay hareket yeteneği olan santrifüj ya da 
kanatlı (propeller) pompalardan faydalanılır. Pompaların güçleri kaynakları değiĢiklik 

gösterir. Dizel, benzinli, manyetik ya da elektromotor gücüyle çalıĢabilirler. Önemli olan 

düĢük güç sarfiyatı ile yüksek performans üretmeleridir. Ayrıca sık arıza vermeyecek Ģekilde 
hesaplanarak kullanılmalıdır. Zira kapasitesinin üzerinde kullanılması ekonomik ömrünün 

azalmasına neden olacaktır. 

 

Resim 1.1:Kanatlı (propeller) pompalardan 
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ġekil 1.1: Karada kurulu kuluçkahane ve yavru üretim çiftliğine su temini 

1.2. Su Temininde Kullanılan Araç ve Malzemeler 
 

Su ürünleri yetiĢtiricilik uygulamalarında su teminine ihtiyaç duyulur. Bu durum 
iĢletme içerisindeki suyu taĢımak için iyi kalite ekipman ve malzemenin seçilmesine dikkat 

edilmelidir. Bu ekipman seçilirken ihtiyaç duyulan suyun hacmi iĢletmenin büyüklüğü, 

yetiĢtirilecek tür ve üretim sistemine bağlıdır. Suyun taĢınmasında kullanılan malzemeler; 

borular, boru kısımları, vanalar ve pompalardır. 
 

1.2.1. Boru ve Boru Kısımları 
 

Boru ve boru kısımları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

1.2.1.1. Borular 
 

Su ürünleri yetiĢtiriciliğinde çeĢitli enerji kaynakları kullanılarak çalıĢtırılan su 

motopompları ile pompalanan suyun, bir baĢka yere iletiminde çoğunlukla metal, plastik 
veya lastik malzemeden yapılmıĢ borular kullanılır. Bu su taĢıyıcı boruların iç yüzeyinin 

pürüzsüz olması, suyun boru içerisindeki akıĢ hızını artırır. Yani pürüzsüz iç yüzeye sahip 

borularda sürtünme katsayısı düĢüktür. Bu da motorda enerji tasarrufuna neden olur. 

Kullanılan su borularından metal malzemeden yapılmıĢ olanların kurĢun içermemesi istenir. 
Boruların kullanımında önemli olan hususlardan biride borular balıklar için toksik madde 

içermemelidir. Genellikle galvanizli borular ile sert veya yumuĢak etli plastik borular 

tercihen kullanılmaktadır. Plastik borular ve çoğunlukla da termoplastik borular en yaygın 
Ģekilde kullanılan materyallerdir. Termoplastik borular iç içe geçirilebilir (Polietilen-PE), 
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yapıĢtırılabilir (Polivinilchlorid-PVC) olarak bölümlere ayrılabilir. Bu borular çeĢitli 

yöntemlerle birbirlerine bağlanabilir. 

 

Resim 1.2: PVC boruları ve bağlantı elemanları 

Borular arasında dirsek, T, vana, rekor, conta gibi ara elemanlar kullanılır. Bu 

elemanlar borunun aĢağıya, yukarıya, sola ve sağa döndürülmesinde kullanılan ve parçalar 

arası bağlantıların yapılmasını sağlayan kısımlardır. 
 

 Contalar 

Boruların birbirlerine eklenerek birleĢtirilmesinde kullanılan contalar, birleĢtirme 
yerlerindeki sızdırmazlığı sağlayan elemanlardır. Bunlar tıpkı vanalarda olduğu gibi, lastik, 

plastik, kösele, kauçuk gibi maddelerden imal edilmiĢ yardımcı elemanlardır. 

 

Resim 1.3: PVC boru contası 
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Resim 1.4: PVC boru ve contası 

Boruların birbirlerine tutturulmasında kullanılan ve her iki boruyu bir ara conta ile 

birbirine bağlayan parçalara rekor adı verilmektedir. Rekorlar çelik döküm, pik döküm, sert 

PVC maddelerinden imal edilmektedir. 

 
Boruların birleĢtirilmesi, yönlendirilmesi veya uçların kapatılmasında keten iplik veya 

özel yapılmıĢ sıkıĢtırıcı Ģeritler veya özel macun contalar kullanılır. 

 
Kanallar iĢletmeye suyu nakletmek, iĢletme içine dağıtmak ve atık suların taĢınması 

için kullanılabilir. Bunlar genellikle betondan yapılır ve su düĢük akıĢla nakledilir. 

 

1.2.1.2. Boru bağlantıları 

 

Su borusu bağlantılarının özellikle PE ve PVC boruları için çok fazla çeĢitleri 

bulunabilir. DeğiĢik kıvrımlar ya da dirsekler su ürünleri yetiĢtiriciliğinde kullanılmaktadır. 
T-borular ayrıca farklı çaplardaki boruları bağlamada kullanılabilir. Prizler, flanĢlar ya da 

birleĢtiriciler boru bağlantılarını sağlamada kullanılmaktadır.  

 

ġekil 1.2: ÇeĢitli boru bağlantı elemanları 
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 Boruların sınıflandırılması 

 

Boru çapları standardize edilmiĢtir. YetiĢtiricilikte dıĢ çaplarına (mm.) göre genellikle 

20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 
500, 560 ve 630’luk borular kullanılır. Yüksek basınca dayanıklı borular düĢük basınca 

dayanıklı borulara göre daha kalın duvarlara sahiptir. 

 

1.2.2. Vanalar 
 

Vanalar suyun akıĢ miktarını kontrol edebilen musluklardır.  Bunlar döküm, çelik 
veya sert PVC maddelerinden imal edilmektedir. Vanaların pek çok tipi su ürünleri 

yetiĢtiriciliğinde kullanılır. Vanalarda contalar sert plastik, lastik veya çelik bilyeli 

olabilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanı çelik bilyeli olanlardır. 

 

Resim1.5: Vana tipleri 

 

ġekil 1.3: Vanaların yandan görünümü 
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Vanalar PVC, ABS, PP, dökme ve PVDF’ den yapılabilir. Vananın kullanılacağı 

yerlere bağlı olarak yapılacağı materyal seçilebilir. Küresel vanalar su ürünleri 

yetiĢtiriciliğinde çok düĢük maliyetteki yapılardır.  

 
Küresel vanalar, bir milin ucuna yerleĢtirilmiĢ ortasında bir veya birden fazla delik 

olan, çoğunlukla elastomer veya metal iki conta arasında dengelenmiĢ bir kürenin, su geçiĢ 

delik ekseni üzerinde 90º döndürülmesi ve deliğin geçiĢe açık veya kapalı konuma 
getirilmesi ile suyun geçiĢini açarak veya kaparak görevlerini yerine getirirler. Tam açık 

veya tam kapalı olarak çalıĢmaları tercih edilmektedir. Hassas akıĢ kontrolü için uygun 

değillerdir.  

 
 Avantajları:  

 AkıĢkanın serbest, rahat geçiĢini sağlarlar. 

 Özellikle 2 yollu vanalarda basınç azaltımı çok düĢüktür. Armatür akıĢ 

direncinin en düĢük olduğu vana tiplerindendir.  

 Kullanımları rahattır. 

 Aktüatörlü olarak kullanılabilirler. 

 Gaz akıĢkanlar için de uygundurlar. Özellikle elastomer contaların 

kullanılması ile "0 kaçak" sağlanabilmektedir. 

 Vananın her iki yönünden de akıĢ mümkündür. 

 

 Dezavantajları: 

 Yapıları sebebi ile ağırlıkları fazladır. 

 Anma ölçüsü büyüdükçe fiyatları nispi olarak pahalılaĢmaktadır. 

 Küre ve gövde iç boĢluğu arasında ölü hacim söz konusudur.  

 Ani açma kapama koç darbeleri yaratabilir. 

 Elastomer contalı vanalarda, elastomerin sıcaklık dayanımına bağlı 

olarak, nispeten düĢük çalıĢma sıcaklıkları söz konusudur 
 

1.2.3. Pompalar 
 
Su pompaları su ürünleri yetiĢtiricilik sistemlerinde yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. 

Bunlar genellikle sistem basıncını arttırmak ve dolayısıyla enerji değiĢim ölçüsüne karĢı 

harekete geçmesi için su kuvvetini kullanmaktadır. Çoğu su ürünleri yetiĢtiricilik yerlerinde 
pompalar suyu bir seviyeden diğerine yükseltmek içinde kullanılır. 

 

Kültür balıkçılığında su motorlarının seçiminde çok dikkatli olunmalıdır. Seçilen ve 

kullanımına karar verilen bir su motopompunun seçiminde temel ilke, seçimi yapılan 
motopompun yapılacak iĢe uygun olmasıdır. 

Farklı esaslara dayandırılarak kullanılan pek çok pompa tipleri bulunur.Seçilen 

pompanın tipi bir suyun miktarı ve yüksekliğine bağlı olarak değiĢir. Büyük pompa tipleri 
ise su çıkarma pompasıdır.  
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ġekil 1.4: ÇeĢitli pompalar 

 Santrifüjlü pompalar 

 

Su ürünleri yetiĢtiricilik tesislerinde genellikle santrifüjlü pompalar kullanılır. Bu 
pompalarda bir gövde içinde belirli bir hızda dönen çark suya enerji verir. Çark üzerindeki 

kanatlar arasında geçen su, santrifüj kuvvetle ve hız enerjisi alarak çevreye fırlatılır. Çark 

göbeğinde meydan gelen boĢluğa atmosfer basıncı etkisi ile emme havuzundan su dolar ve 
su akıĢı sürekli olarak devam eder. Gövde içinde geniĢleyen kanalda veya bazı pompalarda 

bulunan difüzörde hareket eden suyun hız enerjisi basınç enerjisine dönüĢür ve basma 

borusuna iletilir. Pompa emme borusunda dip klapesi ve süzgeç bulunur. Bunun nedeni 
pompanın çalıĢabilmesi için gövdenin su ile dolu bulunması zorunluluğudur. Gövde ve 

emme borusu su ile dolu olmazsa, pompa ilk harekette emiĢ yapamaz. Santrifüj pompada 

bulunan parçalar iki kısımda incelenebilir. 

 
 Hareketli parçalar 

 Sabit parçalar 

 
Hareketli parçalar çark ve pompa milidir. Sabit parçalar ise, giriĢ ve çıkıĢ ağızları, 

gövde, yataklar, salmastra ve pompanın çatısı ve ayaklarıdır. Yatay milli tek kademeleri bir 

santrifüj pompa aĢağıdaki parçalardan oluĢur. 
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ġekil 1.5: Santrifüjlü pompa 

1- Çark (fan), 2- Gövde, 3- Difüzör, 4- AĢınma halkası ve conta, 5- Salmastra kutusu, 6- Mil, 7-

Emme borusu, 8- Dip klapesi ve süzgeç 

 

Santrifüj pompalar iki tipte incelebilir. 

 
 Yatay milli pompalar; Yukarıda parçaları ve özellikleri verilen yatay milli 

pompalar sığ kuyulardan, durgun ve akarsulardan su sağlamak için kullanılır. 

 DüĢey milli pompalar; derin kuyu pompaları ya da dalgıç pompalar olarak 
kullanılırlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Çevrenizde bulunan su ürünleri üretim tesislerine veya okulunuzda bulunan balık 

üretim atölyesine giderek su temini için kullanılan malzemeleri hazırlayarak iĢletmeye su 

temin ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Su temini için uygulanan mekanizasyon 
yöntemlerinde kullanılacak su 

kaynaklarını sınıflandırınız. 

 Su temini için uygulanan mekanizasyon 
yöntemlerini uygularken iĢ güvenliği 

talimatlarını uyunuz. 

 Akarsulardan su alınacaksa suya düĢme 
tehlikesinin olabileceğinden dolayı 

gereken tedbirleri mutlaka alınız. 

 Denizden su alınacaksa suya düĢme 

tehlikesine karĢı can yeleği giyilmesi 
gerektiğini unutmayınız. 

 Su naklinde kullanılan boruların ek 

yerlerine conta koymayı unutmayınız. 
 PVC boruları taĢırken kırılabileceği 

unutmayınız. 

 Su kaynağından iĢletmeye suyu kanal 
veya pompalarla mı nakil edeceğinizi 

belirtiniz. 

 Suyun nakli sırasında çevresel 

kirleticilerin olup olmadığını dikkat 

belirtiniz. 

 Akarsulardan su nakli ve doğal haliyle 

akıtılacaksa açık kanalları kullanacağınızı 
belirtiniz. 

 Suyu borularla nakledecekseniz pompanın 

iĢletmenin su ihtiyacını karĢılayacağı 

Ģekilde seçiniz. 

 Su naklinde kullanacağınız boruları 

hazırlayınız. 

 Su naklinde kullanacağınızı borulara 
contalarını taktınız. 

 Su naklinde kullanacağınız vanaları 

borulara taktınız. 

 ĠĢletmeye yeterli su temin edecek pompa 

tipini seçtiniz. 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi su ürünleri üretimi için su kaynağı olarak kullanılması uygun 
değildir? 

A) Akarsular 

B) ġebeke suları 

C) Denizler 

D) Lagünler 

E) Göller 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi su temininde kullanılan araçlardan değildir? 

A) Motopomlar 

B) PVC borular 

C) Vanalar 

D) Contalar 

E) Filtreler 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi santrifüj pompada bulunan sabit parça ekipmanı değildir? 

A) Pompanın çatısı  

B) Yataklar 

C) Çark 

D) Ayaklar 

E) ÇıkıĢ ağızları 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi su temininde boruların birleĢme yerlerinde sızdırmazlığını 

sağlayan elemandır? 

A) Dirsek 

B) Priz 

C) Tıpa 

D) Contalar 

E) Cıvata 

 

 
 

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 

 

 

 
 

Su kalitesini iyileĢtirme için mekanizasyon uygulamaları yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Çevrenizde kültür balıkçılığı yapılan bir tesise giderek iĢletmede su kalitesini 

arttırmak için hangi tür filtreleme yöntemlerinin kullanıldığını öğreniniz. 

 Suda istenmeyen zararlı maddeler neler olduğunu öğreniniz. 

 ĠĢletmelerde suyun kalitesini arttırmak için ne gibi çalıĢmalar yapıldığını 

öğreniniz. 

 ĠĢletmelerde suyun nasıl havalandırmasının yapıldığı ve istenmeyen gazların 

nasıl uzaklaĢtırıldığı hakkında bilgi edininiz.  

 ĠĢletmede kullanılan suyun nasıl deĢarj edildiği hakkında bilgi edininiz. 

 ĠĢletmede kullanılan bu sistemleri fotoğraf çekerek slayt hazırlayınız. 

 Öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

2. FĠLTRE ÇEġĠTLERĠ 
 

Hem açık (taze su giriĢine dayalı)hem de kapalı devre (suyun filtre edilerek yeniden 

kullanılmasına dayalı) sistemlerde, filtrasyonun temel amacı su içerisindeki asılı maddelerin 

süzülmesi, azotlu bileĢiklerin ve hastalık etkeni olabilecek bakteri, parazit vb. gibi canlıların 
yetiĢtiricilik ortamından uzaklaĢtırılmasıdır. Suyu filtreleme biyolojik, fiziksel (mekanik), 

kimyasal filtreleme olmak üzere üç aĢamada gerçekleĢmektedir. 

 

2.1. Biyolojik Filtreler 
 

Kapalı devre sistemlerinin en önemli avantajlarından bir tanesi, yetiĢtirme koĢulları 

üzerinde tam kontrol imkânının sağlanabilmesidir. Bu sistemde çevreden hastalık 

etkenlerinin sisteme girme olasılığı yok denecek kadar azdır. Fakat kapalı devre üretim 
sistemlerinde üretim suyunun tekrar kullanılması ve ürün stokunun yoğun olması birtakım 

problemleri de beraberinde getirir.  

 
Sistem içerisindeki yemleme oranı, yemin kompozisyonu, balıkların metabolik 

aktiviteleri ve tüketilmeyen yemin miktarı, suyun kalitesi üzerinde etkili faktörlerdir. Bu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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kapsamda kapalı devre sistemlerindeki suyun kalitesini bozan atıkların hemen tamamı yem 

kaynaklıdır. 

 

Havuzlarda tüketilmeyen yem ve metabolizma yan ürünleri, sistemde karbondioksit ve 
amonyak oluĢumunu hızlandırmaktadır. Dolayısıyla suyun oksijen içeriği azalırken, kalitesi 

de bozulmaktadır.  

 
Üretim tankı veya havuzlardaki suyun kalite parametre seviyelerinin devamlılığı, 

sisteme verilen yem ile havuzun doğal özümleme kapasitesinin dengelenmesi sayesinde 

sağlanmaktadır. Havuzların doğal biyolojik verimliliği (algler, yüksek bitkiler, zooplankton 

ve bakteriler) organik kirleticilerin uzaklaĢtırılması için sanki bir filtre gibi çalıĢırlar. 
 

Metabolizma yan ürünü olan amonyak, balıkların solungaçlarından atılan azotlu bir 

maddedir. Amonyak, su içerisinde 2 ayrı bileĢik halinde bulunur. Bunlar iyonize olmamıĢ 
amonyak (NH3) ile amonyum iyonudur (NH4). Toplam amonyak nitrojeni, iyonize olmamıĢ 

amonyağı ve amonyum iyonunu içermektedir. Amonyağın iyonize olup, olmaması suyun 

pH’ sı ve sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık ve pH arttıkça amonyağın iyonlaĢma oranında azalma 
gösterir.  

 

Nitrit (NO2), amonyak oksidasyonunun bir yan ürünüdür. Üretim sistemindeki 

Nitrosomanas bakterileri, amonyağı kendi büyümelerinde bir enerji kaynağı olarak 
kullanırken, yan ürün olarak da nitriti oluĢtururlar. Meydana gelen nitriti bir enerji kaynağı 

olarak kullanan nitrobakteriler, bir yan ürün olarak nitratı (NO3) oluĢtururlar. Bu özel 

bakteriler tarafından amonyağın nitrite ve daha sonra nitrata oksitlenmesine nitrifikasyon 
adı verilmektedir. 

 

2NH4+3O2Nitrosomanas2NO2- +2H2O+4H
+
 

 
2 NO2 + O     Nitrobakter     2 NO3

-
 

 

Ġkinci kademe olan denitrifikasyon sürecinde anaerob(oksijensiz)bakterilertarafından 
nitrat nitrite ve oradan da azot gaz formuna dönüĢerek sudan uzaklaĢır. 

 

1 OH + 2 NO3-     Anaeorobikbakteri     2 OH
-
+ N2 + 4 H2O 

 

Bu kademeden sonra su, durultma havuzuna alınarak temizlenmiĢ su elde edilir ve 

tekrar kapalı devre üretimde sirküle olan su sistemine iletilir. 

 
Kapalı devre sistemlerinde kullanılmıĢ su, tekrar kullanım amacıyla üretim ünitesine 

geri verilmeden önce birkaç prosesle arıtılır. Bu prosesler fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

arıtım prosesleridir. 
 

Biyolojik filtrasyon geniĢ anlamda sıvı solüsyondan maddeleri uzaklaĢtırmak amacıyla 

yaĢayan organizmaları kullanan filtre tekniği olarak tanımlanabilir. Biyolojik filtrasyon 
iĢlemi, aralıklı veya sürekli olarak su ile temas halinde olan ve katı yüzeye tutunan hareketsiz 

organizmaları kullanarak suyu temizleyen atık su arıtma prosesidir. 
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ġekil 2.1: Su değiĢiminin %10 olduğu bir kapalı devre sistemi (Lawrov, 1994) 

Biyolojik filtrasyonda nitrifiye bakterilerinin tutunmaları ve büyümelerini sağlamak 

amacıyla filtre malzemesi olarak geniĢ yüzey alanına sahip çakıl, kum, plastik boncuklar, 

plastik plakalar kullanır. 

 
Biyolojik filtrelerdeki ototrofik bakteriler, algler, mayalar, protozoanlar ve bazı küçük 

canlılar sudaki atık organik maddeleri ortamdan uzaklaĢtırırlar. Bakteriler filtre üzerinde tek, 

tek değil, koloniler halinde yerleĢirler. Bu amaçla aĢağıda çeĢitleri verilen çok sayıda 
biyolojik filtre sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Bunlar; filtre malzemesi su içerisine daldırılmıĢ 

olanlar, damlatmalı filtreler, yüzer yataklı filtreler, döner malzemeli filtreler ve filtre 

malzemesi düĢük yoğunlukta olan filtrelerdir. 

 
Bu sistemde filtre malzemesi olarak en çok çakıl taĢı, kırılmıĢ volkan taĢı, mercan 

kırıkları, kırılmıĢ deniz kabukları kullanılmaktadır. 

 

ġekil 2.2: Su altına yerleĢik biyolojik filtre 
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2.1.1. Biyolojik Filtre Tipleri 
 

2.1.1.1. Filtre Malzemesi Su Ġçerisine BatırılmıĢ Biyolojik Filtreler 
 

Bu tip biyolojik filtreler üstten akıĢlı veya tabandan akıĢlı olmak üzere 2 sınıfa 

ayrılırlar. Günümüzde küçük iĢletmelerde halen kullanılmaktadır. Filtre malzemesi sürekli 

olarak suya tamamen batmıĢ konumdadır. Bu tip biyolojik filtrelerde en yaygın kullanılan 
filtre malzemesi küçük taĢlardır. Filtre malzemesi su içerisine batırılmıĢ olan bu filtrelerin en 

büyük dezavantajının, filtre malzemesinin tamamen su altında olması nedeniyle oksijen 

giriĢinin az olması, bu nedenle de bu tip filtrelerde nitrifikasyon reaksiyonu yavaĢ 
gerçekleĢmektedir. 

 

ġekil 2.3: Filtre malzemesi su içerisine batırılmıĢ biyolojik filtre (Lawson, 1994) 

2.1.1.2. Damlatmalı Biyolojik Filtreler 

 

Bu tip filtrelerde filtre malzemesi su içerisine batırılmıĢtır. Su, bakterileri muhafaza 
eden nemli filtre malzemelerinin üzerine damlatılır. Filtre malzemesinin ara boĢlukları hava 

ile dolu olduğundan bakteriler gerekli oksijeni filtre malzemelerinin arasındaki hava 

sirkülasyonundan sağlar. 
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ġekil 2.4: Damlatmalı biyolojik filtre (Lawson 1994). 

2.1.1.3. Yüzer Yataklı Biyolojik Filtreler 
 

Bu filtrelerde filtre malzemesi silindirik veya küp Ģekline sahip bir kap içerisine 

yerleĢtirilmiĢtir. Filtre malzemesi ise su içerisinde askıda kalabilen plastik, kum veya 
granüler karbon gibi materyallerden oluĢur. Bu maddelerin kullanılmasındaki amaç, 

malzeme partikülleri arasındaki boĢluklara yeteri miktarda su ve oksijenin girmesine olanak 

sağlamaktır. 

 

ġekil 2.5: Yüzer yataklı biyolojik filtreler (Lawson 1994) 
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2.1.1.4. Döner Malzemeli Biyolojik Filtreler 

 

Bu tip filtreler daha çok evsel atık suların arıtılmasında kullanılan filtrelerdir. 

Günümüzde yaygın olarak su ürünleri yetiĢtiriciliğinde suyun biyolojik arıtımı amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu filtreler döner plaka biyolojik filtreler ya da döner biyolojik tutucular 

olarak da adlandırılırlar. Bazı ülkelerde döner biyolojik diskler ve döner biyolojik davullar 

olarak sınıflara ayrılmaktadır. Disk ve davullar motor gücüyle döndürülürken, döner filtre 
malzemelerinin %40 kadarı su içerisine batmıĢ durumdadır. 

 

ġekil 2.6: Yüzer yataklı biyolojik filtre ( Lawson, 1994) 

Döner malzemeli biyolojik filtrelerde, disklerin arasındaki boĢluğun, havanın ve suyun 

akıĢını engellememesi için 13 mm’nin altında olması gerektiği ve disklerin büyüklüğüne 

bağlı olarak dakikada 2-6 defa dönmesi gerektiği önerilmektedir. Bu tip biyolojik filtrelerde 
filtre malzemesi dönerek atmosferle temas ettiği için atmosferden filtreye oksijen geçiĢi ve 

bunun yanı sıra sudaki karbondioksitin uzaklaĢtırılması söz konusu olmaktadır. 

 

2.1.1.4. Filtre Malzemeleri DüĢük Yoğunlukta Olan Biyolojik Filtreler 
 

Bu tip filtrelerde genellikle filtre malzemesi olarak polietilen boncuklar kullanılır. Bu 

nedenle bu tip filtrelere boncuk filtreler adı da verilmektedir. Kullanılan boncuğun 
yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az olduğundan, boncuklar, filtre içerisinde suyun 

üstünde yüzer konumdadırlar. 

 
Bir elek, boncukların filtre kabının üst kısmından dıĢarı doğru çıkmasını engeller, 

Motora bağlı bir pervane, periyodik olarak suyu karıĢtırmak ve boncukları temizlemek 

amacıyla döndürülür. 
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ġekil 2.7: DüĢük yoğunlukta malzemelerin kullanıldığı biyolojik filtre ( Lawson 1994) 

2.2. Mekanik Filtreler (Fiziksel Filtreler) 
 

Sisteme giren su içinde bulunan canlı ve cansız kaba partiküllerin tutulması amacı ile 

kullanılan süzgeçlere mekanik filtreler adı verilmektedir. Kullanılan malzeme ve teknik 

özelliklerine göre farklı yapı ve tipleri mevcuttur. Genelde denizden ya da kaynaktan alınan 
su için boruların ve pompaların önüne takılarak kullanılırlar. 

 

Mekanik filtrelerin esası bir elek ya da bir raf sistemi ile suyu süzgeçten geçirerek 
sudan partiküller ayırmaya dayanır. Partiküllerin büyüklüğü raflar arasındaki mesafe ya da 

elekteki delikten büyükse buralara takılıp kalacaktır. Mekanik filtrelerin en basit tipi sabit 

elek, ızgara ya da delikli levha ızgarayı kapsar. 

 

2.2.1. Mekanik Filtrasyon (Mikro Elekler, Süzgeç) 

 

ġekil 2.8: Mekanik filtreler ve mikro elementler 
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Bu raf sistemli mekanik filtreler büyük partikülleri ve 15 mm’den daha büyük 

cisimleri uzaklaĢtırmak için kullanılırken elekler ayrıca 6 µm’den küçük cisimleri toplamak 

için kullanılabilir.  

 
Çarklı elek yapı sistemlerinin değiĢik tipleri mevcut olup en yaygın olanları Ģunlardır. 

 Eksenine dönen diskli elek 

 Davul tipi elek 
 Çark sistemli kemer veya bant Ģeklinde olanlar 

 Yatay Ģekilde dönen disk  

 

Bu tip filtrelerde suyun girdiği kısımda filtre büyüklüğü 20 - 30 µm, çıkıĢ suyu için 
kullanılan filtre büyüklüğü 90-100 µm’dir. 

 

Çarklı elek yapı sistemlerinin değiĢik tipleri resimlerde gösterildiği gibidir. 

 

Resim 2.1: Ekseni dönen diskli elek 

 

Resim 2.2: Çark sistemli kemer veya bant 
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Resim 2.3: Davul tipi elek 

 

Resim 2.4: Püskürtmeli geri yıkamalı elek 

2.2.2. Kum Filtresi 
 

ÇalıĢma prensibi olarak değiĢik boy ve derinliklerdeki partiküller belirli tabakalarda 

dizilerek suyun tabakalar arasından geçerek içerisindeki cisimlerin buralarda tutunması 
sistemine dayanır. Bu filtrasyon katmanı genellikle silisli kum ya da kuvars kumlarından 

oluĢur. Bu sistem ayrıca geri yıkama sistemi uygulamasıyla donatılmalıdır. 
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ġekil 2.9: Kum filtresi 

 

Resim 2.5: Kum filtresi 
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ġekil 2.10: Kum filtresi çalıĢma prensibi 

Bu filtrelerin kartuĢlu tipte olanları da vardır. Kullanılan kartuĢlar plastik, seramik, 

cam yünü, bükülmüĢ fiber olabilir. Bu tip filtreler 1µm’den küçük boydaki maddeleri filtre 

etmek için kullanılabilir.  
 

2.2.3. Çöktürme 
 

Çöktürme sudan partikülleri uzaklaĢtırmak için kullanılan en basit metottur. 

Kullanımındaki temel ilke partiküller sudan daha yüksek yoğunlukta oldukları için suda 

batacaklar prensibine dayanır. 

 

ġekil 2.11: Çöktürme filtreleri 

2.2.4. Hidrokolon Filtreler 
 
Bu filtreler, sudaki partiküllerin yerçekimi ile çökme hızından yararlanılarak üretilen 

aletlerdir. Bunlar, ucu gittikçe daralan silindirik tüplerden ibarettir. 
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ġekil 2.12: Hidrokolon filtreResim 2.6: Hidrokolon filtre 

Filtre edilmemiĢ sular, hidrokolonun üst kısımdan pompalanır. Su, hidrokolondan 

aĢağıya doğru inerken, suyun geçtiği çeperin geniĢliği devamlı daralma gösterdiğinden, 

suyun hızı da devamlı artacaktır. Bu olay, hidrokolon içerisindeki suyun girdap Ģeklinde 

dönmesine neden olurken, merkezde oluĢan alçak basınç ile sudaki asılı partiküller aĢağıya 
doğru sürüklenirken, hafifleyen su ise merkezden yukarıya doğru Ģekillenen vakum 

nedeniyle yükselerek üst kapaktan hidrokolonu terk eder. 

 
Bu sistemin avantajı çok basit Ģekilde yapılması ve çok ucuz olmasıdır. En büyük 

dezavantajı ise su akıĢı dizayn edilen filtreden yüksekse partiküller sistemden dıĢarıya 

taĢacaktır.  

 

2.3. Kimyasal Filtrasyon 
 

Bu filtreler tıpkı biyolojik filtrelerde olduğu gibi kirli veya Ģüpheli sudaki çözünmüĢ 

materyalin arındırılması prensibine dayanır. 
 

2.3.1. Köpürterek AyrıĢtırma 
 
Köpürterek ayrıĢtırmanın temel teorisi oldukça basittir. Filtre olacak suyun içerisine 

hava bir püskürtücü ile gönderilir. Su içerisinde oluĢan hava kabarcıkları yukarı doğru 
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yükselirken hidrofobik (su sevmeyen, suyla karıĢmayan) sıvı, hava kabarcıklarının yüzeyine 

yapıĢır. Aletin üst kısmında yer alan parçalayıcıdan, yüzeyi yüksek düzeyde hidrofobik sıvı 

ile kaplı köpükle dolar. Bu kirli köpükler köpük musluğundan atılırken, temizlenmiĢ su, 

kültür iĢletmelerinde kullanılır. 

 

ġekil 2.13: Köpük parçalayıcı ünite (Wheaton 1977). 

 

ġekil 2.14: Larval yetiĢtiricilikte su filtre mekanizasyonu 
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ġekil 2.15: Su filtre ünitesi 

2.4. Suda Ġstenmeyen Zararlı Maddeler 
 

Suda üretimi yapılan canlılar için birçok zararlı madde bulunmaktadır. Genellikle de 
kendi ürettikleri atıklar daha fazla kirletici olarak ön plana çıkar. 

 

2.4.1. Katı Atıklar 

 

Katı atık ya da parçacıklar sindirilmemiĢ besinlerden oluĢmaktadır. Katı atıklar 

mümkün olduğunca sistemden çabuk uzaklaĢtırılmalıdır. Katı atıkların sistemde kalmalarına 
izin verilirse ayrıĢmaları sırasında oksijeni tüketmekte ve ilave amonyak oluĢmasına, H2S 

gibi diğer toksik gazların oluĢmasına neden olurlar. 

 
Katı atıklar filtre ve taĢıma ekipmanları yardımıyla sistemden uzaklaĢtırılmalıdır. 

YetiĢtirme ortamında kalan asılı haldeki parçacıkların çürümesi oksijeni tüketmesine ve ilave 

amonyak üretmesine rağmen nitrifikasyon bakterileri için gereklidir. Bu yüzden asılı katı 
maddelerin düĢük seviyeleri sistem içinde yararlı rol oynamakta ve balıkların solungaçlarını 

irite etmektedir. 

 

2.4.2. Tuzluluk 

Sisteme eklenen tuz klorit iyonları için yararlı değildir. Aynı zamanda nitrit 

zehirlenmelerini durdurmaktadır. Buna rağmen sodyum ve klorit iyonları osmotik basıncı 
artırmaktadır. Osmotik basınç balığın vücut içeriğinden iyonların kaybına sebep olmaktadır. 

Osmotik strese, kötü su kalitesi, elleme gibi diğer stres etkileri eĢlik eder. % 0,2-0,02 

oranında tuz konsantrasyonları osmotik stresten kurtaracaktır. Tuzun bu konsantrasyonları 

balığın tüm türleri için yararlıdır.  
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Unutulmamalıdır ki, hızlıca eklenen tuz kapalı sistemdeki biyolojik filtrenin etkisini 

azaltmaktadır. Bu yüzden tuzun eklenmesi yavaĢça olmalıdır, 3-4 hafta içinde tuz 

konsantrasyonu ayarlanmalıdır. 

 

2.4.3. Oksijen 
 

ÇözünmüĢ O2konsantrasyonunundevamlılığınınsağlanması, maksimum amonyak ve 
nitritin uzaklaĢtırılması için önemlidir. Nitrifikasyon bakterisi 2 ppm’den düĢük çözünmüĢ 

O2 konsantrasyonlarında etkisiz hâle gelmektedir. Havalandırma sistemleri sistemdeki 

mikroorganizmaların ve balıkların oksijen talebini karĢılamak için sürekli çalıĢmak 
zorundadırlar. 5 ppm üzerindeki çözünmüĢ oksijen konsantrasyonlarını sağlamak için 

havalandırma sistemlerinin kapasiteleri sistemin oksijen talebini aĢmalıdır. 

 
Tankın içine karıĢtırılan su çok önemlidir. Oksijence zengin su kuvvetlice 

karıĢtırılmazsa çözünmüĢ oksijen havaya karıĢacaktır. Eğer oksijence zengin su yavaĢça 

karıĢtırılırsa oksijence zengin bölge balıklarda gaz balon hastalığın sebep olmaktadır.  

 

2.4.4. Karbondioksit 
 
Karbondioksit (CO2) sistemde bakterilerin ve balıkların solunumu sonucunda 

oluĢmaktadır. 20 ppm üzerindeki karbondioksit konsantrasyonları balıklar üzerinde stres 

baĢlatmaktadır. Balık oksijen alamadığından dolayı yüzeye gelir ve havalandırma bölümleri 

etrafında toplanmaktadır. YavaĢ hareket ve dikkate değer derecede iĢtahta azalma en çok 
rastlanan karbondioksit semptomudur. 

 

2.4.5. PH 
 

Balıklar genellikle 6 ile 9,5 aralığındaki Ph değiĢimini uyum sağlamalarına rağmen 2 

birimlik hızlı bir değiĢim balıklar için oldukça tehlikelidir.  
 

Biyolojik filtre bakterileri için optimum pH aralığı 7-8 aralığıdır. Mikroorganizmaların 

ve balıkların ürettiği karbondioksit ve bakteriyel nitrifikasyon ürünlerinin asitleri kapalı 
devre sistemlerinde pH’ın düĢmesine sebep olmaktadırlar.  

 

Su ile tepkimeye giren karbondioksitten karbonik asit oluĢmaktadır. OluĢan karbonik 

asit pH’ın düĢmesine sebep olmaktadır. 6 ppm altındaki pH seviyelerinde nitrifikasyon 
bakterileri etkisizdir ve toksik nitrojen atıkları uzaklaĢtıramazlar. 

 

Kapalı devre sistemlerde ideal pH aralığı genellikle alkalin tamponlar eklenmesiyle 
sağlanır. En yaygın kullanılan tamponlar sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonattır. 

Bunların dıĢında kalsiyum hidroksit ve sodyum hidroksit de kullanılmaktadır. Fakat bu 2 

bileĢik çabuk çözünmelerine rağmen yakıcı özelliğe sahiptirler. Bu bileĢikler direkt tanka 
eklenmemeli karıĢım tankına katılmalıdır. Çünkü yüksek pH’ın meydana geldiği nokta 

balıklar için tehlikelidir. Kapalı devre sistemlerin pH’ı günlük olarak kontrol edilmeli ve 

gerekli aralıkta tutulması gerekmektedir. 
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2.5. Havalandırma Sistemleri ve Ġstenmeyen Gazların 

UzaklaĢtırılması 
 
Suyu havalandırma, oksijenlendirmenin amacı sudan karbondioksit (CO2) ve nitrojen 

(N2) gibi gazları uzaklaĢtırmak veya sudaki oksijen (O2) gazının konsantrasyonunu 

arttırmaktır. Balık çiftliklerine giren suyun havalandırmak ya da oksijenlendirmek çok 
önemlidir. ġöyle ki; 

 

 Su yetersiz oksijen, fazla nitrojen ve karbondioksit içerebilir.  

 Çok fazla nitrojen yüksek balıkların ölümüne neden olacak gaz baloncuğu 
hastalığını meydana getirecektir.  

 Çok fazla karbondioksit ayrıca balıklar için toksik olacaktır.  

 Suya çok fazla oksijen ilave edilmesi de yine balıklar için toksik etkilere neden 
olacaktır. 

 

Havalandırma mekanik havalandırıcılar ve yüzey karıĢtırıcılar gibi pek çok metotla 

yapılabilir. ÇözünmüĢ oksijeni artırmak için gerekli havanın miktarı öncelikle, suyun 
çözünmüĢ oksijen seviyesi ve sıcaklığına bağlıdır.  

 

2.5.1. Havalandırma Araçları 
 

2.5.1.1. Suyun Havalandırılması (Aerasyon) ve Aeratörler 

 
Suyun havalandırılması iĢleminde aeratör ekipmanlarından yararlanılır. Temel çalıĢma 

prensibi atmosferik hava bileĢimini su içine pompalamaktır. ĠĢletmelerin kullanım amacı ve 

gereksinimleri doğrultusunda çok değiĢik tip ve modelde olabilirler.  
 

Havuz veya akvaryum içine yerleĢtirilen boru veya hortumlara merkezi bir motopomp 

ile hava basılması Ģeklinde çalıĢanlarının yanı sıra tamamen bağımsız olup havuz içinde 
hareketli olarak gezebilenleri de vardır. Özellikle çok yoğun yetiĢtiricilik yapan iĢletmelerde 

tank ve havuzlar için vazgeçilmezdir.  

 

Kullanılan aeratörler vasıtasıyla stok yoğunlukları arttırılabilir. Aksi halde doğal 
havalanma veya su değiĢimi ile hiç bir zaman havalandırma yapılan sistemlerdeki kadar 

yoğun stoklama yapılamaz.  

 
Bir havalandırma sistemi kurulmadan veya seçilmeden önce mutlaka Ģu faktörler göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 
 Tankların boyutları 

 Suyun derinliği  

 Balık veya kabuklunun türü      

 Suyun akıĢ hızı 
 Havuzun, beton, fiber, toprak oluĢu      

 Max. stok yoğunluğu      

 Max. balık büyüklüğü      
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 Max. su sıcaklığı      

 Su kalitesi ile ilgili detaylar 

 Suyun sertliği 

 Suyun göl, deniz, nehir, kaynak suyu oluĢu 
 Suyun tuzluluğu 

 Su analizleri detayı  

 

Resim 2.7:Blower tipi aeratör 

2.5.1.2. Havalandırma Sistemleri 

 
Su ürünleri yetiĢtiriciliğinde en çok kullanılan havalandırma sistemleri aĢağıda 

sıralandığı gibidir. Bunlar; yüzey havalandırma sistemleri, enjektörler, difüzyonik 

havalandırma sistemleri olmak üzere üçe ayrılır. 
 

 Yüzey havalandırma sistemleri 

 
Yüzey havalandırma tasarımlarının birçok çeĢidi vardır. Bunların en belirgin örnekleri 

pedallı tekerli, pompalar, spreyler ve fıskiyelerdir. Bu sistem genellikle kinetik enerji ile 

yakından ilgilidir. Genelde yüzey havalandırma araçları çok baĢarılı görünse de esasen 

sistemin içindeki oksijen seviyesi sadece havalandırma ekipmanı çevresinde lokalize olarak 
yükselir, sistemin diğer bölümlerinde ise pek farklılık oluĢturmaz. Bu faktör havuz derinliği 

1 m’den daha fazla olduğunda daha açıkça gözlenebilir.  
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Resim 2.8: Paletli aeratör 

 

Resim2.9: ÇalıĢır vaziyette paletli aeratör 

 Enjektörler 

 
Enjektörler hava ile suyu tamamen mixe ederek yüksek bir basınçla yüzeyin altına 

enjekte ederler. Bu tip havalandırma genelde çok etkilidir ve su içine oksijen enjeksiyonu 

için kullanılabilir. Bununla birlikte bu iĢlem hava ile çalıĢtırıldığında yüksek gaz doygunluğu 
(azot gazı ile) oluĢabilir bu da gaz kabarcığı travmasına veya sublethal toksikolojik 

problemlere neden olabilir. Bu tip ekipmanlar kullanılırken su içindeki total gaz ve sudaki 

nitrojen gazının partial gaz basıncının ölçülmesi çok önemlidir. Bu sistemler genelde havuz 
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tabanında oluĢan anaerobik ortamın bozulması o bölgelerin oksijenlendirilmesi ve suyun 

vertikal olarak karıĢımını sağlamak amacıyla kullanılır.  

 

Resim 2.10: Hava enjektör sistemleri 

 Difüzyonik havalandırma 

 

Bu tip havalandırma sisteminin iki temel tipi mevcuttur. Bunlar kaba kabarcıklı ve 

ince kabarcıklı hava veren havalandırıcı tipleridir. 

 

Resim 2.11: Difüzyonik havalandırma 

2.5.1.3. Oksijenlendirme Araçları 

 

 Oksijen tüpleri 

Kullanılan sudaki oksijen (O2) miktarını artırmak amacıyla kullanılan 40 l’lik, 200-

225 barlık dikiĢsiz çelik tüplerdir. % 95-98 arasında saflıkta oksijen gazı ile doldurulduktan 

sonra kuluçkahanelerde kullanılmaktadır. Saf oksijenin kullanılacağı yere tüpün taĢınması 
yöntemi uygulanabileceği gibi kuluçkahane içinde saf oksijen tesisatı döĢenerek, bu tesisatın 

ana kollektörüne bağlanarak da kullanılmaktadır. BoĢalan tüplerin doldurulmasının esas 

olduğu bu sistemde düzenli bir tüp yenilemesi yapılmaktadır. 
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 Sıvı oksijen tankı   

 

Gaz Ģirketleri tarafından ücretsiz olarak kurulup bakım ve onarımı yine gaz Ģirketi 

tarafından yapılan bu tanklar 10 ton sıvılaĢtırılmıĢ oksijen içerebilirler.  Kuluçkahaneler 
sadece kullandıkları gaz için para ödemektedirler. Tükenen gaz Ģirket tarafından tekrar 

doldurulmaktadır. 10 tonluk oksijen tankı orta ölçekli kuluçkahanelere ortalama olarak 1-2 

ay yetmektedir.  

 

Resim 2.16:Difüzyonik havalandırma ve U tüpleri (Tiewes, 1981) 
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Resim 2.17: Oksijenlendirme ve tazeleme  (Refreshing) sistemleri (Tiewes,1981) 

 Oksijen jeneratörü 

 
Birçok kuluçkahanede oksijen sisteminin temelini oluĢturan oksijen jeneratörleri Ģu 

kısımlardan oluĢur; 

 
 Normal havayı basan vidalı kompresör,  

 Normal havanın depolandığı tank,  

 Oksijenin havadan ayrıldığı seperatör,  

 Saf oksijenin depolandığı basınç regülatörlü tank  
 

Yatırım maliyetinin yüksek olduğu oksijen jeneratörlerinde elde edilen oksijen gazının 

maliyeti likit oksijen tanklarından elde edilen oksijen gazına göre daha düĢüktür. Birinci 
kısımda vidalı kompresör aracılığıyla basınçlı hava, ikinci kısımdaki tanka depolanır. Bu 

tanktan seperatöre geçen normal hava oksijeninden ayrılarak dıĢarı verilir. Tutulan oksijen 

son kısımdaki tankta depo edilerek ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. Bu makineler havanın 
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oksijenini %95 saflıkta ayırırlar. 220 volt ile çalıĢan bu jeneratörlerde saatte yaklaĢık 0,39 

m3  (444 g) oksijen elde edilebilmektedir (Aqua-Mak,1998). 

 

Resim 2.12: Oksijen jeneratörü 

2.6. DeĢarj (Su Tahliyesi) 
 

Su ürünleri yetiĢtiricilik tesislerinden tüm atık su tahliyesi çevresel problemler 

yaratabilir. Bu durum alıcı su ortamındaki ekosistemde bir dengesizlik meydana getirir. Bu 
durum özellikle çıkıĢ suyu tatlı suya olan yerlerde özellikle önemlidir. Tatlı suda alıcı su 

ortamı sınırlı bir hacme sahiptir. Oysa deniz aĢırı derecede büyük bir su kütlesini yansıtır. Bu 

nedenle alıcı ortam olan küçük bir göl kaynağına akan tatlı su deĢarjının yoğunluğu açık ve 

kapalı üretim ünitelerinin her ikisi için çok daha büyük olacaktır.    
 

Bir balık iĢletmesinden tahliye edilen suyun etkisi 3 tip kirletici sınıfını içerebilir. 

 Besin maddeleri ve organik maddeler 
 Mikroorganizmalar 

 Kaçan balıklar 

 

ġekil 2.18: Balık çiftliklerinde tahliye suyunun 3 tip kirletici etkisi 
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Tahliye edilen sudaki besin maddeleri ve organik maddelerin miktarı balık çiftliği 

yönetimi uygulamaları ve kullanılan yemin miktarına bağlıdır. Yemdeki besin maddesi 

içeriği balıklar için optimum değerlerde olmalıdır.   

 
Alıcı su ortamı kütlesine besin maddelerinin boĢaltılması alıcı ortamın ekosistemde 

dengesizlik ve ötrofikasyon sonucunda alg büyümesinin artıĢıyla sonuçlanacaktır. Alıcı 

ortama çok fazla organik madde boĢaltılması çürümenin sonucu olarak geceleyin oksijen 
yetersizliğine neden olabilir. Alıcı ortama balık dıĢkılarının birikmesi H2S’in ortaya 

çıkmasıyla birleĢen anaerobik çürümeye neden olabilir. Bu durum balıklar ve sudaki diğer 

küçük hayvanlar için toksiktir. 

 
Doğal koĢullardaki durumlarla karĢılaĢtırıldığında sınırlı hacimdeki biyolojik 

materyallerin büyük konsantrasyonları balık çiftliklerinde hastalıkların ortaya çıkmasına 

neden olur. Atık suda balık popülasyonlarına hastalık yapıcı etkenler arasında yer alan 
parazitler, bakteriler, virüsler ve mantarlar gibi pek çok patojenik mikroorganizmaların 

yüksek konsantrasyonları suda bulunabilir.   

 
Bir iĢletmeden diğerine nakil yoluyla kullanılan su ile hareket eden akuatik 

organizmalar baĢka bir iĢletmeye yeni bir mikroorganizma getirebilir. Sonuç olarak o 

iĢletmede hastalığın meydana gelmesine neden olur.  

 
ĠĢletmedeki havuzlardan balıkların ya da diğer su canlılarının kaçması ayrıca bir 

çevresel problemlere neden olabilir. Bu durum ekosistemdeki diğer canlıları etkileyebildiği 

gibi bu canlılar ile sudaki doğal canlılar arasında bir gen değiĢimi yaratacaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çevrenizde bulunan su ürünleri üretim tesislerine veya okulunuzda bulunan balık 

üretim atölyesine giderek suyun nasıl filtre edilerek sisteme verildiğini gözlemleyiniz sizde 

aynı Ģekilde filtre sistemi kurunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Su ürünleri iĢletmelerinde kullanılan 
filtreleri sınıflandırınız. 

 Kurulumu yapılan filtrelerin periyodik 

olarak temizliğinin yapılmasına dikkat 
ediniz. 

 Havuzların doğal biyolojik verimliliği 

(algler, yüksek bitkiler, zooplankton ve 

bakteriler) devamlılığına dikkat ediniz. 
 ĠĢletmede aĢırı yemlemenin su kirliliğini 

arttıracağı ve bakteri oluĢumunu 

hızlandıracağını unutmayınız.   
 Su ortamında istenmeyen gazların 

artmasının balık ölümlerini arttıracağı ve 

verimi düĢüreceğini unutmayınız. 

 ĠĢletme dıĢına bırakılan suyun mutlaka 
filtrelenerek bırakılması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Sistemde kullanılan tüm ekipmanın 
günlük kontrolünün yapılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Sudaki çözünmüĢ gaz değerlerini 
optimum koĢullarda olmasına dikkat 

ediniz. 

 Suyun pH’ını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Biyolojik filtrelerin hangi iĢletmelerde 

kurulacağını karar veriniz.  

 Havuzlarda tüketilmeyen yem ve 
metabolizma yan ürünleri ortamı 

bozmasından dolayı sistemde biyolojik 

filtrenin kurulumunu yapınız. 

 Havuzların doğal biyolojik verimliliği 

(algler, yüksek bitkiler, zooplankton ve 

bakteriler) sağlayınız. 

 Üretim sistemindeki bakterileri 
 Amonyağı nitrite, nitrata dönüĢüm 

aĢamasını açıklayınız. 

 Biyolojik filtre tiplerini sınıflandırınız. 

 Hangi tip biyolojik filtre kullanacağınızı 

karar veriniz. 

 Mekanik filtreler (fiziksel filtreler) filtre 

kurulumunu yapınız. 

 Kum filtresinin kısımlarını gösteriniz 

 Havuzlarda oluĢan köpükleri köpük 

parçalayıcı sistem kurarak uzaklaĢtırınız. 

 Suda istenmeyen ve zararlı maddeleri 

sıralayınız. 

 Sudaki oksijen konsantrasyonunu 

ayarlayınız.  

 Suyun pH değerini ayarlayınız. 

 Havalandırma sistemlerini sınıflandırınız 

 Ġstenmeyen gazların uzaklaĢtırılması için 
havalandırma ile sistemi kurunuz. 

 DeĢarj (su tahliyesi) edilen suyun kirletici 

etkilerini sınıflandırınız. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Kirli ve Ģüpheli sularda temizlik mekanizasyonu genellikle aĢağıdakilerden hangisi ile 

yapılır. 

A) Havalandırma 

B) Kum süzgeçlerden süzme  

C) Kimyasal maddelerle muamele 

D) Dezenfeksiyon 

E) Hepsi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi biyolojik filtre tiplerinden değildir? 

A) Kum filtreler 

B) Damlatmalı filtreler 

C) Yüzer yataklı filtreler 

D) Döner malzemeli filtreler 

E) Filtre malzemesi su içerisine batırılmıĢ filtreler 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi hem açık hem de kapalı devre sistemlerde filtrasyonun temel 

amacı değildir? 

A) Azotlu bileĢiklerin uzaklaĢtırılması 

B) Su içerisindeki asılı maddelerin süzülmesi  

C) Havalandırma  

D) Hastalık etkeni olabilecek bakteri, parazit uzaklaĢılması 

E) Sudaki çözünmüĢ materyalin arındırılması 

 

4. Balıklar genellikle hangi pH aralığını tolere edebilmektedirler? 

A) pH  7 - 8 

B) pH  7 - 9,5  

C) pH  6 - 8  

D) pH  6 - 9,5  

E) pH  67- 9  

 
5. AĢağıdakilerden hangisi su yüzeyi havalandırma çeĢitlerinden değildir? 

A) Pedallı tekerli havalandırıcılar 

B) Pompalar 

C) Spreyler 

D) Fıskiyeler 

E) Difüzyonik havalandırıcılar 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıda verilenlerden hangisi iĢletmelerden tahliye edilen suların su kaynaklarına 

verdiği zararlardan değildir? 

A) Ekosistemde dengesizlik ve ötrofikasyon oluĢumuna neden olması 

B) Ekosistemde balık türlerinin artmasına neden olması  

C) Geceleyin oksijen yetersizliğine neden olması 

D) Balık çiftliklerinde hastalıkların ortaya çıkmasına neden olması 

E) Ortama balık dıĢkılarının birikmesi H2S’in ortaya çıkmasına neden olması 

 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

Su deĢarjı için mekanizasyon uygulamaları yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Çevrenizde kültür balıkçılığı yapılan bir tesise giderek iĢletme içintemin edilen 

suyun kalitesinin nasıl olması hakkında bilgi edininiz. 

 ĠĢletmede suyun kalitesini arttırmak için ne gibi çalıĢmalar yapıldığını 

öğreniniz. 

 ĠĢletmeden kullanılan suların nasıl uzaklaĢtırıldığını gözlemleyiniz. 

 ĠĢletmede kullanılan bu sistemleri fotoğraf çekerek slayt hazırlayınız. 

 Öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

3. BALIK ÜRETĠM VE YETĠġTĠRME SĠSTEMĠNDEN 

KULLANILAN SUYUN UZAKLAġTIRIġMASI (DEġARJ 

MEKANĠZASYONU) 
 
YetiĢtiricilik iĢletmelerinde suyu elde etmek kadar tahliye etmek de son derece önemli 

bir konudur. Ġster son derece modern sistemler (örneğin resirküle sistemler) kullanılsın 

isterse geleneksel metotlarla (beton ya da toprak havuz sistemlerinde ) üretim yapılsın, yine 
de atık suyu kusursuz bir biçimde tahliye etme zorunluluğu vardır. 

 

3.1. Balık YetiĢtiriciliğinde kullanılan suyun kalite değiĢimi 
 

Genel anlamda balıkların üç temel metabolik atık ürettikleri kabul edilmektedir. 
Bunlar; toplam amonyak nitrojeni, biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve dıĢkısal atıklardır.  

 

Suların kirlilik dereceleri yükseldikçe biyokimyasal oksijen ihtiyacı artar. Üretim 
suyundaki biyokimyasal oksijen ihtiyacının pek çoğu katı atıklardan kaynaklanmaktadır. 

AraĢtırmacıların yaptıkları çalıĢmalarda üretim suyundaki katı organik maddelerin tamamen 

uzaklaĢtırılmasıyla biyokimyasal oksijen ihtiyacının % 76’sının azaldığı ortaya konulmuĢtur. 

 
Üretim havuzlarında tüketilmeyen yem ve metabolizma yan ürünleri, sistemde 

karbondioksit ve amonyak oluĢumunu hızlandırır. Dolayısıyla suyun oksijen içeriği 

azalırken, kalitesi de bozulur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Su ürünleri üretim tesislerinde atık su arıtım metotlarından en basiti ve 

uygulanabilirliği açısından çöktürme havuzudur. 

 

ġekil 3.1: Çöktürme havuzu (MiddlenandRedding 1998) 

 

ġekil 3.2: Çöktürme havuzunun fonksiyonel bölgeleri (Fomshell 2001) 

3.2. Su DeĢarjı (Tahliyesi) ve Ekipmanları 
 

Genellikle bu iĢ için iyi planlanmıĢ bir altyapı tahliye Ģebekesine gereksinim duyulur. 

Tahliye sistemindeki yapılacak küçük bir hata iĢletmede çok önemli problemlere neden 
olacaktır. Günümüzde en çok kullanılan tahliye sistemleri kapalı (yeraltı) beton boru (büz) 

tahliye sistemleridir. ĠĢletme içinde yarı açık kanal sistemleri veya genellikle boru sistemi ile 

baĢlayan tahliye daha sonra genel (büyükĢehir) kanalizasyon sistemine ya da özel deĢarj 

sistemlerine bağlanabilir. Bu sistemde karĢılaĢılan en önemli sorun tıkanmalar ve 
sızıntılardır. Özellikle siltasyona ve canlı organizmaların varlığına bağlı olarak oluĢan 

tıkanmaların yanı sıra genel tahliye etrafında yapılacak ağaçlandırmanın da zaman zaman 

kanal ve borulara zarar verdikleri saptanmıĢtır.   
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Resim 3.1: Yatay pompa 

 

Resim 3.2: Dalgıç pompalar 

 

Resim 3.3: Santrifüj pompa 
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Resim 3.4: Küresel vana (metal) 

 

Resim 3.5: Plastik küresel valf 

 

Resim 3.6: Üç yollu valf (plastik) 
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Resim 3.7: Plastik küresel valfle 

 

Resim 3.8:Metal vanalar 

Boruların ve kanalların hasat zamanı öncesi sıkça denetlenmesi ve olası tıkanıklıkların 
hasat dönemi öncesi kesinlikle çözümlenmesi sağlanmalıdır. Aksi hâlde kanal tahliyeden 

uzaklaĢtırılmak istenen suyu uzaklaĢtıramaz ve iĢletmeye önemli düzeyde zaman ve enerji 

kaybettirebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çevrenizde bulunan su ürünleri üretim tesislerine veya okulunuzda bulunan balık 

üretim atölyesine giderek suyun nasıl tahliye edildiğini gözlemleyerek krokisini çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢletmede kullanılması gereken su 

kalitesinde bulunması gereken özellikleri 

sayınız. 

 Günlük olarak havuzlara verilen suyun 
temiz olduğundan emin olunuz. 

 Kanal boruların pislikten tıkanmalara 

karĢı rutin kontrol edininiz. 
 Katı atıkların çökelme iĢleminin yapılıp 

yapılmadığını kontrol ediniz 

 DeĢarj suyunu doğal sulara tahliye 

edilirken temizlendiğinden emin olunuz. 

 Su içerisindeki partikülleri ve çözünmüĢ 
materyalleri kirli su ortamından 

uzaklaĢtırmak için yapılması gerekenleri 

söyleyiniz. 

 Suyla gelen katı atıkları çökelmesini 
yapınız. 

 DeĢarj suyundaki atıkların temizlenmesi 

için çöktürme havuzuna tahliye ediniz. 

 DeĢarj kanallarının sağlıklı çalıĢıp 

çalıĢmadığını kontrol ediniz. 

 Su deĢarj borularını tıkanmaması için 

temizleyiniz. 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ARAġTIRMA 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi suyun kalitesini etkileyen ana faktörlerden biri değildir? 

A) Uygulanan yemleme oranı 

B) Yemin kompozisyonu 

C) Havuzun doğal biyolojik verimliliği 

D) Balıkların metabolizmaları 

E) Tüketilmeyen yemler 

 

2. Üretim havuzlarında tüketilmeyen yem ve metabolizma yan ürünleri aĢağıdakilerden 

hangisinin oluĢumunu hızlandırır? 

A) Karbondioksit ve oksijen 

B) Katı artıkların oluĢumunu 

C) Havuzların çabuk kirlenmesini 

D) Alglerin oluĢumunu  

E) Karbondioksit ve amonyak 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi su deĢarj ekipmanlarından değildir? 

A) Beton borular  

B) Filtreler 

C) Valf  

D) Pompa  

E) PVC borular 

 

 
 

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 

UYGU 
 

ÖLÇME VE D 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

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. Su temini için uygulanan mekanizasyon yöntemlerinde 

kullanılacak su kaynağını söylediniz mi? 

  

2. Su kaynağından iĢletmeye suyu kanal veya pompalarla mı nakil 

edeceğinizi belirlediniz mi? 

  

3. Suyun nakli sırasında çevresel kirleticilerin olup olmadığına dikkat 

ettiniz mi? 

  

4. Akarsulardan su nakli yapılacaksa ve doğal hâliyle akıtılacaksa 

açık kanalların kullanacağını belirttiniz mi? 

  

5. Suyu borularla nakledecekseniz pompayı iĢletmenin su ihtiyacını 

karĢılayacağı Ģekilde seçtiniz mi? 

  

6. Su naklinde kullanacağınız boruları hazırladınız mı?   

7. Su naklinde kullanacağınız borulara contalarını taktınız mı?   

8. Su naklinde kullanacağınız vanaları borulara taktınız mı?   

9. ĠĢletmeye yeterli su temin edecek pompa tipini seçtiniz mi?   

10. Su ürünleri iĢletmelerinde kullanılan filtreleri sınıflandırdınız mı?   

11. Biyolojik filtrelerin hangi iĢletmelerde kurulacağına karar verdiniz 

mi? 

  

12. Sistemde biyolojik filtrenin kurulumunu yaptınız mı?   

13. Havuzların doğal biyolojik verimliliğini (algler, yüksek bitkiler, 
zooplankton ve bakteriler) sağladınız mı? 

  

14. Üretim sistemindeki bakterilerin amonyağının,nitrite-nitrata 

dönüĢüm aĢamasını açıkladınız mı? 

  

15. Biyolojik filtre tiplerini sınıflandırdınız mı?   

16. Hangi tip biyolojik filtre kullanacağınıza karar verdiniz mi?   

17. Mekanik filtrelerin (fiziksel filtreler) kurulumunu yaptınız mı?   

18. Kum filtresinin kısımlarını gösterdiniz mi?   

19. Havuzlarda oluĢan köpükleri köpük parçalayıcı sistem kurarak 
uzaklaĢtırdınız mı? 

  

20. Suda istenmeyen ve zararlı maddeleri sıraladınız mı?   

21. Sudaki oksijen konsantrasyonunu ayarladınız mı?   

22. Suyun pH değerini ayarladınız mı?   

23. Havalandırma sistemlerini sınıflandırdınız mı?   

24. Ġstenmeyen gazların uzaklaĢtırılması için havalandırma ile sistemi 

kurdunuz mu? 

  

25. DeĢarj (su tahliyesi) edilen suyun kirletici etkilerini sınıflandırdınız 

mı? 

  

26. ĠĢletmede kullanılması gereken su kalitesinde bulunması gereken 

özellikleri saydınız mı? 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



48 

 

 

27. Su içerisindeki partikülleri ve çözünmüĢ materyalleri kirli su 
ortamından uzaklaĢtırmak için yapılması gerekenleri söylediniz 

mi? 

  

28. Suyla gelen katı atıkların çökelmesini yaptınız mı?   

29. DeĢarj suyundaki atıkların temizlenmesi için çöktürme havuzunu 
tahliye ettiniz mi? 

  

30. DeĢarj kanallarının sağlıklı çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ettiniz mi?   

31. Su deĢarj borularını tıkanmaması için temizlediniz 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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 C 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 C 

4 D 

5 E 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 B 

 

 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



50 

 

 

 

KAYNAKÇA 
 

 TĠMUR Metin, YetiĢtiricilik Mekanizasyonu, Ġstanbul Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın No.: 4291, Ġstanbul, 2001. 

 ÇAĞILTAY Ferhat, YetiĢtiricilik Mekanizasyonu Ders Notları, Ġstanbul 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ġstanbul, 2011. 

 Dikel Suat, Su Ürünlerinde Mekanizasyon, Çukurova Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın No.:12, Adana, 2002. 

 www.mkdgrup.com.tr(29.06.2016/ 10.30) 

 http://www.liderconta.com.tr(11.07.2016/15.20) 

 http://www.egeplast.com.tr(11.07.2016/15.25) 

 

KAYNAKÇA 


