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• Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan ÇerçeveÖğretim 

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak kursiyerlere rehberlik 

etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. 

 

• “Jeotermal Enerji Alanında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” Erasmus+ KA204 

Stratejik Ortaklık projesi kapsamında hazırlanmıştır. Tüm yararlanıcılar, yukarıda 

belirtilen açıklamayı ekleyerek telif hakkı olmaksızın içeriği kullanabilir.  
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Sevgili Kursiyer, 

Denizlerde ve göllerde ağ kafeslerde veya karalarda havuzlarda insan kontrolünde balık 

üretmeye "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" denir. Su ürünleri yetiştiriciliği, en çok desteklenen ve 

gelişme gösteren dünya gıda sektörlerinden biridir. Bu çalışmada, önce su ürünleri 

yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden yararlanma kapsamında geliştirilen bazı örnekler kısaca 

anlatılmıştır. Sonra,   

Dünya ve Türkiye’deki Örnekleri 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Kaynakların Kullanımı 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yöntemleri 

Jeotermal kaynaklarla Yetiştirilen Bazı Balık Türleri 

Termal Suda Balık Yetiştirme ve Besin İhtiyaçları 

Termal Su Havuzlarının sistemi ve özellikleri 

Jeotermal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Fırsatlar Ve Beklentiler 

Jeotermal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Karşısındaki Engeller 

Konuları üzerinde durulmuştur. Amaç, su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden 

yararlanarak yapılacak havuzlarda yapılan uygulamaların eğitimini vermektir. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim miktarlarının artırılması için taze suyun ya da deniz 

organizmalarının kontrollü bir çevrede bulunması gerekir. Bu yöntemle sazan, yayın balığı, 

levrek, tilapya, kurbağa, kefal, yılan balığı, somon, mersin balığı, karides, ıstakoz, kerevit, 

yengeç, istiridye, çift kabuklular, tarak, midye, denizkulağı, kiklid (çiklet balığı) ve çeşitli 

timsah türleri üretilebilir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde sadece güneşten sağlanan ısı enerjisine 

karşın jeotermal enerjinin kullanılması ile kısa bir süre içerisinde daha fazla üretim sağlandığı 

görülmüştür. Su sıcaklığı istenen değerlerin altına düştüğünde balıkların vücut 

metabolizmaları olumsuz yönde etkilenir ve balıklar beslenme yeteneklerini kaybeder. 
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İstenen özeliklere sahip bir jeotermal su ile sabit bir sıcaklık değerinin sağlanması, bu 

olumsuzluğu ortadan kaldırılabilir. Ortam sıcaklığının, karada yaşayan canlılarla 

karşılaştırıldığında su ürünleri türleri için genelde daha önemli olduğu söylenebilir.  

Kara hayvanları, 10°C sıcaklıktan 20°C sıcaklığa kadar olan geniş bir sıcaklık aralığında iyi 

bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Karides ve yayın balığı gibi su ürünleri türleri ise, daha 

yüksek sıcaklıkta ve dar bir sıcaklık aralığında üreme yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte 

alabalığın üreme yeteneği ise daha düşük bir sıcaklıkta yer almaktadır. Dünyada başta Çin 

olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsrail, İzlanda, Japonya ve Gürcistan gibi 

ülkelerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 
İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını öğrenip, önemi hakkında bilgi ediceneksiniz.İş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili risk faktörlerini öğreneceksiniz. İş güvenliğinde risk analizi ve 

risklerin yönetimi yapmayı öğreneceksiniz. 

 
İş sağlığı ve güvenliği ilgili ön araştırma yapınız. 

Balık yetiştirme tesislerinde uygulana İSG prosedürlerini araştırınız. 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? 

İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını 

yapacak olursak. "İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan 

sağlığa zarar verebilecek koşullardan   korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel 

çalışmalardır" diyebiliriz. 

İş sağlığı ve güvenliği - İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren 

ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarakkabul 

edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif 

çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüge giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı   çalışanların üretimin, işletmenin güvenliğini 

sağlamaktır. 

İSG bir ekip işidir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde olan işyerlerinde isg kurulu kurma 

ve tehlike sınıfına göre değişen aralıklarla (az tehlikeli: 3 ayda 1, tehlikeli 2 ayda 1, çok 

tehlikeli ayda 1) toplanma ve işletmenin isg ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma ve 

karara bağlama yükümlülüğü vardır. Genel olarak iş sağlığıyla ilgili uygunsuzlukları işyeri 

hekimi, iş güvenliğiyle ilgili olanları ise iş güvenliği uzmanı belirler ve isg kuruluna sunar. 

Kurulda ayrıca işveren vekili ve çalışan sayısına göre değişen sayıda çalışan temsilcisi 

bulunur. 
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1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Risk Faktörleri 

İş yerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek risk faktörleri; fiziksel, kimyasal, 

biyolojik, elektrikle ilgili, ergonomik, psikososyal vb. şeklinde sıralanabilir. 

 

1.1.1. Fiziksel Riskler 

Fiziksel risk faktörleri; 

• Aydınlatma, 

• Titreşim, 

• Gürültü, 

• Termal konfor şartları şeklinde sıralanabilir. 

Fiziksel risk faktörlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için her 

bölümde anlatılan özel önlemlere ek olarak aşağıda belirtilen genel önlemlerin de 

uygulanması gerekir. 

• Kişisel korunma konusundan uzaklaşmadan toplu korumaya öncelik verilmesi 

gerekir. 

• Her türlü önlem alınsa dahi, uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının 

sağlanması gerekir. 

• Çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ve periyodik sağlık 

muayenelerinin yapılması gerekir. 

• İş yerinin genelini kapsayan iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin 

yapılması gerekir. 

 

1.1.1.1. Aydınlatma 

Çalışma ortamının yeterince aydınlatılmamasına bağlı olarak çeşitli sağlık ve güvenlik 

riskleri oluşabilir. 

Bunlar; 

• Takılıp düşmelere bağlı yaralanmalar, 

• Göz rahatsızlıkları, 

• Çalışanın kendini iyi hissetmemesi, moral bozukluğu ve yorgunluk gibi biyolojik 

ve psikolojik rahatsızlıklar şeklinde sıralanabilir. 

 

1.1.1.2. Titreşim 

Çalışma ortamında kullanılan araç gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım 

hareketlerisonucunda veya iyi dengelenmemiş araç gereçlerin çalışması sırasında titreşim 



8 
 

meydana gelir. Sağlık ve güvenliği etkilemesi bakımından titreşim, “el-kol titreşimi” ve 

“bütün vücut titreşimi” olmak üzere iki gruba ayrılır. 

 

Titreşim maruziyetine karşı alınacak önlemler: 

• İşi en iyi yapan ve en az titreşim maruziyeti verecek aletlerin seçilmesi, 

• Aletlerin keskinleştirilmesi, yağlanması ve motor ayarlarının yapılması gibi gerekli 

bakım işlerinin planlanması, 

• Çalışanın titreşimli alet ile çalıştığı saatin azaltılması, 

• İşin, titreşimli ve titreşimsiz aletlerin dönüşümlü olarak kullanılmasını sağlayacak 

şekilde düzenlenmesi, 

• Titreşim stresini en aza indirmek için çalışma şekli ve iş yerinin ergonomic 

prensiplere uygun düzenlenmesi, 

• Titreşimli alet sapının veya alet ile çalışanın temas hâlinde olduğu yerin titreşim 

sönümleyici malzemelerle desteklenmesi, 

• Eldivenlerin parmak ve avuç kısımlarının titreşim sönümleyici malzemelerle 

desteklenmesi, şeklinde sıralanabilir. 

 

 1.1.1.3. Gürültü 

Gürültü istenmeyen rahatsız edici sesler olarak tanımlanabilir.  Gürültünün en olumsuz 

etkisi işitme kaybına neden olmasıdır. İş esnasında sürekli olarak gürültüye maruz kalan 

bir kişi, mesleki işitme kaybıyla karşılaşabilir. Gürültünün, işitme kaybının yanı sıra çeşitli 

ruhsal bozukluklar ile sinir ve sindirim sistemi hastalıklarına neden olabileceği 

belirlenmiştir.  

 

Gürültü maruziyetini yok etmeye veya azaltmaya yönelik alınacak önlemler; 

• Gürültüye neden olan ekipmanın mümkünse gürültüsüz olanla değilse en az gürültü 

yayan uygun ekipmanla değiştirilmesi, 

• İş yeri ve çalışılan yerlerin tasarımının gürültü maruziyetini göz önüne alınarak 

yapılması, 

• Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması, 

• Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerlerin ses emici 

malzeme ile kaplanması, 

• İş ekipmanı bakımının düzenli aralıklarla yapılması, 

• Çalışanın gürültüye maruziyet süresinin sınırlanması, 
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• Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi, şeklinde 

sıralanabilir. 

 

1.1.1.4. Termal Konfor 

Çalışanların konforunu sağlayacak çalışma ortamı için çevresel (işyerindeki nem ve ısı 

kaynakları gibi), işle ilgili ve kişisel faktörlerin (kıyafet, kilo, yaş, metabolizma gibi) 

oluşturduğu termal konfor şartlarının tamamının sağlanması gerekir. Ortamın sıcaklığının 

fazla olmasının çalışan üzerinde aşırı uyku hâli, yorgunluk, tansiyon düşmesi, baş dönmesi, 

vücut direncinin düşmesi, aşırı terleme, çalışma veriminin düşmesi, kaşıntıya yol açan 

kırmızı lekelerin oluşması, aşırı duyarlılık, endişe ve konsantrasyon bozuklukları gibi 

olumsuz etkileri olabilir. 

Ortamın soğuk olmasının ise çalışan üzerinde dikkat dağılması, bedensel ve zihinsel 

verimin düşmesi, vücut iç ısısının yükselmesi, ürperme, titreme, beslenme ve enerji 

gereksinimi gibi olumsuz etkileri olabilir. 

İş yerinde termal konfor kontrolünün birçok yolu vardır.  Bunlardan bazıları   uygulaması 

oldukça kolaydır. 

 

Kontrol önlemlerinin bazıları; 

• Çevre kontrolü; havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin kontrolü, 

• Görevin kontrolü; çalışanın yaptığı işin miktarının, giydiği kıyafetin,kullandığı 

ekipmanın ve çalışma süresinin kontrolü, 

• İdari kontroller; iş zamanlaması, planlama, programlama ve dinlenme 

zamanlarının kontrolü, 

• Mühendislik kontrolleri; mühendislik çalışmaları sonucunda alınan önlemlerin 

kontrolü, şeklinde sıralanabilir. 

 

1.1.2. Biyolojik Riskler 

Biyolojik risk etmenleri en genel tanımı ile bakteri, virüs, mantar, parazitler ve bunlarla 

ilişkili toksinleri kapsayan canlı veya canlıların ürünü olan organizmalardır. Biyolojik risk 

etmenleri insan vücuduna; Solunum, sindirim, deri emilimi, gözler, yaralar, mukoza, kulak 

zarı yoluyla girebilir.Bunun sonucunda hafif veya ölüme kadar gidebilen alerjik 

reaksiyonlara ve hastalıklara neden olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. 
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Biyolojik risk etmenlerine karşı korunmak amacıyla; 

• Bulunduğumuz ortamının havalandırılması, 

• Çalışanların biyolojik risk etmenlerine karşı bilgilendirilmesi, 

• Hijyen kurallarına uyulması, 

• Çalışanlara bağışıklık kazandırma, 

• Atıkların uygun şekilde bertarafı, 

• Sağlık ve güvenlik işaretlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

1.1.3. Elektrikle İlgili Riskler 

Elektrik enerjisi, insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak bunun yanında iş 

kazalarının büyük bir kısmının da gerçekleşme nedenidir. Yurdumuzda her yıl meydana 

gelen iş kazalarının önemli bir kısmı elektrik akımından kaynaklı elektrik çarpmalarıdır. 

Elektriksel riskler tüm sektörlerde görülmekle birlikte özellikle elektrik üretimdağıtım 

tesisleri ile metal sektöründe daha fazla görülmektedir. 

 

Elektrikle yapılan çalışmalardaki risk etkenleri; 

• Elektrik tesisatının kontrol, bakım ve onarımının mesleki eğitim belgesine sahip 

kişilerce yapılmaması, 

• Makine veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli 

yalıtımın yapılmamış olması, 

• Topraklaması yapılmış sanılan alet veya makinelerin, zaman içinde veya dış 

etkenler sonucu topraklamasının bozulması, Çalışanlara yeterli ve uygun KKD 

verilmemesi veya bunların kullanılmaması, 

• Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli eğitimlerin verilmemesi veya 

iş yerinde konulan kurallara çalışanların uymaması, 

• Çalışanların elektrikle ilgili riskler hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip 

olmamaları, kendilerine aşırı güven duymaları ve elektriğe karşı gerekli dikkat ve 

özeni göstermemeleri, 

• Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında elektrik arızalarına 

müdahale etmesi, 

• Elektrik akımının geçtiği kablolarda sıyrıkların bulunması şeklinde sıralanabilir. 
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Elektriksel risklere karşı alınacak önlemler şunlardır: 

• Laboratuvar, atölye, fabrika gibi yerlerde kullanılan makine ve cihazların ayrı ayrı 

durdurma düzenekleri ve tamamını durdurabilecek şalter düzenekleri olmalıdır. 

• Elektrik panolarının ön taraflarında geçişi engelleyecek malzeme bırakılmamalıdır. 

• Elektrikli el aletlerinin kullanılması gereken yerlerde aletlerin fişlerine uygun 

prizler bulunmalıdır (topraklı priz). Bulunmaması durumunda fişler kesilerek 

kablolar prizlere takılmamalı uygun (topraklı) uzatma kabloları kullanılmalıdır. 

• Açma-kapama anahtarları bozulan cihazlar onarılmalıdır. Anahtarlar devre dışı 

bırakılmamalıdır. 

• Elektrik kabloları düzenli döşenmiş olmalı, açıktan kablo götürülmemeli, kırık priz 

ve fişler yenisi ile değiştirilmeli, sigortalar kapalı dolap içerisinde 

bulundurulmalıdır. 

 

1.1.4. Ergonomik Riskler 

Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insan-makine-

çevreuyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları topluluğudur. 

Ergonomitanımı itibariyle elle taşıma işlerinden termal konfor ve aydınlatmaya kadar 

birçok farklıalanı kapsamaktadır. İnşaat, madencilik, sağlık hizmetleri, lojistik, mobilya, 

tekstil sektörlerive büro çalışmaları gibi faaliyet alanlarında ergonomik risk faktörleriyle 

sıklıkla karşılaşılır. 

 

Ergonomik risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir. 

Malzeme depolama ve elle taşıma işlerinde; 

• Kaldırılan yük ağır, büyük, kavranması zor, dengesiz ve içindekiler yer 

değiştiriyorsa, eğilme ve bükülme gerektiren konumda ise özellikle sırt ve bel 

incinmesine neden olabilir. 

• Vücudun tek tarafı ile taşınan yükler sakatlıklara ve sırt, omuz, boyun ağrılarına 

neden olabilir. 

• Malzemenin taşınması esnasında uygun olmayan çalışma duruşları sırt, boyun ve 

omuz rahatsızlıklarına sebep olabilir. 

• Düzgün olmayan veya kaygan zeminlerde kayma, düşme ve tökezleme gibi 

risklerle karşılaşılabilir. 
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El aletlerinin kullanımında; 

• El aletlerinin yol açtığı titreşim tendon, sinir ve damarlara zarar verebilir. 

• Ağır aletlerle çalışmalarda, tekrarlı ve aralıksız kullanım ile uygun olmayan 

çalışma duruşları kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına nedenolabilir. 

 

Makine ve tezgâh kullanımında; 

• Makine ve tezgâhların çalışma alanının, çalışanın vücut ölçülerine uygun 

tasarlanmamış olması, buton ve pedalların yanlış konumlandırılması veya yanlış 

kullanılması kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. 

• Makine pedallarının kullanımı özel bir duruş gerektirir ve bu da özellikle ayakta 

çalışan operatörün hareketini kısıtlar. Tek ayakla sürekli pedal kullanımı tek taraflı 

gerilme ve zorlanmaya ve sırt ağrılarına yol açabilir. 

 

1.1.5. Psikososyal Riskler 

İş tasarımının iş örgütlenmesinin ve işin gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların 

psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma ihtimaline psikososyal risk denir. 

Psikososyal riskler çalışanlar üzerinde aşağıdaki olumsuz durumlara 

nedenolabilmektedir: 

• Stres, 

• İşe bağlı depresyon, tükenmişlik sendromu gibi psikolojik bozukluklar, 

• Sigara, çay ve kahve tüketiminin artması, madde bağımlılığı, uyku bozuklukları 

gibi davranışsal bozukluklar, 

• İç organlarının çalışma ritmini bozan hastalıklar ve bunlardan kaynaklanan 

fizyolojik bozukluklar. 

İş ortamları, bu durumlardan özellikle stres etkenine açık ortamlardır. İş stresi çalışanın 

iyilik hâlini ve üretim kapasitesini önemli oranda etkileyen ve suçluluk, öfke, korku gibi 

duyguların karışımından oluşan bir duygu durum bozukluğudur. 

 

Çalışan psikososyal risklerden aşağıdaki önlemlerle korunabilir: 

• Toplu korunma; çalışanların beden, akıl ve toplumsal iyilik hâlini korumak için 

psikososyal risk kaynaklarının belirlenerek yok edilmesinin yanı sıra sosyal destek 

birimlerinin kurulması ve danışmanlık hizmetleri gibi toplu korunmayöntemlerinin 

oluşturulmasını hedefler. 



13 
 

• Kişisel korunma; çalışanların eğitim yoluyla bilincinin artırılması ve stresle başa 

çıkma becerisinin geliştirmesini kapsar. Gevşeme teknikleri, zaman ve sorun çözme 

yöntemlerini, yaşam tarzı konusundaki danışmanlığı ve planlamayı içerebilir. 

Sağlığı izleme ve sağlığın değerini artırma programları ile iş yerinde sağlıklı tutum 

ve davranışların geliştirilip yaygınlaştırılması kişisel korumayı destekleyen 

programlardır. 

 

1.2. İş Güvenliğinde Risk Analizi ve Risklerin Yönetimi 

İş sağlığı ve güvenliğinde riskler hiçbir zaman yok edilemez, azaltılamaz. Alınan tüm 

önemlerle riski yok etmek, azaltmak için değil, tehlike veya tehlikeli durumu önlemek 

içindir. Aldığımız önlemlerden vereceğimiz her taviz ya iş kazası ya da meslek hastalığı 

olarak bize geri dönecektir. 

Risk; Tehlike durumunda içinde tehlikenin gerçeğe dönüşmesidir, yaşanması muhtemel bir 

sonuçtur. Koşullar olgunlaşmadıkça açığa çıkmaz, Gerçekleşirse zarar yaşanmış demektir. 

Risk daime tehlikenin bir elemanıdır. 

 

1.2.1. Risk Analizi Ekiplerinin Kurulması ve Ekibin Bilgilendirilmesi 

İşyerinin her bölümü için ayrı bir ekip kurulmalıdır. Ekip yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır. 

• Bir Yönetici (ekip lideri) 

• Yeterli sayıda işçi 

• İş Güvenliği Sorumlusu 

• İş Yeri Hekimi 

Bu çalışmanın sağlayacağı yararlar, çalışmanın nasıl yapılacağı vb konularda ekip üyeleri 

bilgilendirilmelidir. 

Not: Ekip lideri teknik destek üyeleri ile ekip üyeleri arasında iletişimi sağlayan köprü 

görevini görecektir. 

 

1.2.2. Yapılan İşlerin Belirlenmesi 

Bu adımda ekip üyeleri bir vardiya boyunca yaptıkları çalışmaların, başka bir deyişle 

işlerin listesini çıkartır. İş kazları mevzuatımıza göre bir iş yaparken olmaktadır. Bu 

bakımdan yapılan işleri listelemek önem taşımaktadır. Yapılan her iş bir tehlike veya 

tehlikeli durum anlamına gelmektedir. 
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1.2.3. İşlerin Risklerini Tespit Etmek 

Bu aşamaya kadar yapılan bütün işleri yani tehlikeleri/tehlikeli durumları belirlemiş olduk. 

Artık bu tehlikeye içindeki riskleri belirlemek gerekiyor.  Son hali verilmiş yapılan işler 

listesine olası risk sütunu ekleyin. Yeniden bir çıktı alın ve ekip üyelerine dağıtın. Ekip 

üyeleri yaptıkları her işin karşısına “kendilerince” tahmin ettikleri riskleri yazmalıdırlar. 

Bu aşamada İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve gerek görülmesi halinde yeteri kadar 

teknik personel çalışmaya müdahil olmak durumdadır. İşçilerin buldukları risklerin listeleri 

ile yetinmemek gerekir. Teknik destekle olası bütün riskleri belirlemek gerekir. 

Bütün risklerin belirlendiğinde emin olduktan sonra her bir risk açığa çıkmaması için 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi gerekir. Excel tablomuzda bir sütun daha açalım 

ve çıktıları ekip üyelerine dağıtalım. Her bir risk karşısına hangi önlemleri almak gerekir 

sorusunun işçilerce yanıtlanmasını sağlayalım. 

 

1.2.4. Önlemleri Sınıflandırmak 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ve gerek görülmesi halinde yeteri kadar teknik 

personel desteği ile gerekli olan önmeleri netleştirmek ve sonrasında da sınıflandırmak 

gerekir. Sınıflandırma sonucu şöyle olacaktır; 

İşyerinin hazır olanakları ile hemen yapılabilecek düzeltmeler, dışardan mal ve/veya 

hizmet alınarak/alındıktan sonra yapılacak düzeltmeler, yatırım projesi/planı v.b ile 

yapılabilecek düzeltmeler. 

Kontrol Tabloları ve İstatistikleri Oluşturmak Elde edilen verilerin istatistikler ile 

desteklenmesi ve “iş risk önlem ağacının” iş risk analiz formuna işlenmesi gerekir. Bu 

sayede işyerinin her bir bölümünde olabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının tamına 

yakın bir kısmını belirlemiş oluruz. 
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ÖLÇME -1 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını 

oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir? 

a. İş sağlığı ve güvenliği 

b. İş 

c. Satış ve pazarlama 

d. Çalışan 

e. İmalat 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinden kaynaklanan risklerden değildir? 

a. İşitme kaybı 

b. El-kol titreşimi 

c. Asit buharına maruziyet 

d. El-kol yaralanması 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi binalarda iş güvenliğini tehdit edici unsurlardan değildir? 

a. Sıhhi tesisatlar 

b. Elektrik tesisatları 

c. Isıtma tesisatları 

d. Peyzaj düzenlemesi 

 

4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir? 

a. Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır. 

b. İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini 

sağlamak. 

c. İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak. 

d. İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek. 
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5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir? 

a. Yalnızca işçiler. 

b. Yalnızca işverenler. 

c. Devlet, İşçiler ve İşverenler. 

d. Devlet ve İşçiler. 

 

6. Yangın aşağıda belirtilen hallerden hangisinde meydana gelir? 

a. Yangın çıkması için yalnızca ısının olması yeterlidir. 

b. Yangının çıkması için, yanıcı maddenin var olması yeterlidir. 

c. Yanıcı madde ve oksijen olması yeterlidir. 

d. Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması gerekir. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden 

değildir? 

a. 65 volttan daha küçük gerilim kullanmak, 

b. İzolasyon trafosu (Güvenlik trafosu) kullanmak. 

c. Elektrikle çalışan araç ve gereçlerin metal gövdelerini topraklamak. 

d. Yüksek gerilim kullanmak. 

 

8. İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Koruyucusuz makine kullanmak. 

b. İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak. 

c. Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak. 

d. İşyerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden 

arızaya hemen müdahale etmek. 

 

9. İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen en önemli olay nedir? 

a. İşçilerin hastalıkları. 

b. İş kazaları. 

c. Trafik kazaları. 

d. İşçilerin fazla mesai yapmaları. 
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10. Aşağıdakilerden maddelerden hangisi elektriği iletmez? 

a. Çelik çubuk. 

b. Islak tahta çubuk. 

c. Tuzlu su. 

d. Plastik çubuk.   

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla 

ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  
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• Jeotermal enerji kullanılarak yapılan balık Yetiştiriciliği hakkında bilgi 

edineceksiniz. 

• Jeotermal enerjinin tanımını, Türkiye’de ve Dünya’daki jeotermal enerji 

kaynaklarını ve bu kaynaklarla yapılan balık yetiştiriciliği tesislerini 

öğreneceksiniz. 

 
• Yenilenebilir enerji kaynakları ile günümüzde neler yapılmaktadır? 

• Jeotermal enerji ile yapılabilecekleri sınıf ortamında arkadaşlarınız ile beyin 

fırtınası yöntemi ile tartışınız. 

• Dünyada ve Türkiye’de hangi balık türlerin jeotermal enerji ile yetiştirilebileceğini 

araştırınız. 

 

1.Dünya Ve Türkiye’deki Örnekleri 

                              

                                              Resim 1. Jeotermal kaynak 

Dünyamızın ve ülkemizin, birincil enerji kaynak rezervlerinin kısıtlı olması, yakıt fiyat 

artışları, nüfus artışı, endüstrileşme, 21. yüzyılın sosyo-ekonomik yapılanması ve mevcut fosil 

yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yakın bir gelecekte bir enerji 

darboğazı ile karışılacak olması yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve 
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kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemiz, belli ölçüde enerji üretiminin yanı sıra, 

özelikle bölgesel ısıtma için kullanılabilecek yenilenebilir bir enerji kaynağı olan Jeotermal 

enerji potansiyele bakımından dünyadaki en zengin ülkeler arasında yer almaktadır. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, jeotermal kaynakların en ekonomik biçimde 

yararlanabilmek ve bölgesel anlamda kullanımını daha yaygın hale getirebilmek için yapılan 

ve yapılacak çalışmaların önemini artırmaktadır. Günümüzde, enerji tüketimi gelişmişliğin 

ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan 

ülkemizdeki yaşam biçimi her geçen gün artan enerji tüketimi yönünde gelişme 

göstermektedir.  

                            

Resim 2. Jeotermal tesis 

Tüm dünyada hızlı bir artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmı, bir süre daha fosil 

yakıtlar ve hidrolik enerji ile karşılanabilecektir. Enerji maliyetlerindeki artışların yanında, 

dünya petrol rezervlerini 2050 yılında, doğal gaz rezervlerinin 2070 yılında ve kömür 

rezervlerinin 2150 yılında tükeneceği bilim adamları tarafından tahmin edilmektedir. Bilim 

adamlarının bu tahminleri ile hem enerjinin yoğun tüketicisi olan sanayide hem de diğer 

hizmet alanlarında enerji arzına ve tüketimine ait kısa, orta ve uzun dönemli planlamaların 

yapılması zorunlu görülmektedir.  

Ülkemiz, enerji ihtiyacının büyük kısmını petrol ve doğalgaz olarak ithal olarak sağlamakta 

bu durum ise dışa bağımlılığı söz konusu etmektedir. Dünyadaki politik gelişmelere bağlı 

olarak enerji fiyatlarının sürekli artması, fosil yakıtların belli bir süre sonra bitecek ve 

üretiminin oldukça pahalı olması, alternatif enerji kaynaklarının tespit edilerek bu 

kaynaklardan yüksek verimle faydalanılmasını zorunlu kılmaktadır. 
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Jeotermal enerji kullanımında dünyada önde gelen ülkeler arasında İzlanda, Çin, ABD, İtalya 

ve İsrail Endonezya, Filipinler, Japonya, Orta amerika, Meksika var, ancak balık 

yetiştiriciliğinde jeotermal enerjinin kullanımı diğer ülkeler de, örneğin Fransa, Yunanistan, 

Macaristan ve Yeni Zelanda’da hızla yaygınlaşıyor. Yaklaşık 70 çiftliğinin bulunduğu 

İzlanda’da 15-20 kadar çiftlikte jeotermal su kullanılmakta ve tatlı su çipurası, Arktik 

alabalık, kalkan ve Atlantik pisi balığı yetiştirilmektedir. 

1.1. Jeotermal Enerji Kullanılarak Yapılan Balık Yetiştiriciliği Proje Örnekleri  

Türkiye de İZMİR Balçova Termal Tesisleri'nde karides, istakoz ve balık yetiştirilmeye 

başlanması ile Dünyada 16 ülkede uygulanan ve çoğunda ciddi bir sektör haline gelen termal 

suyla balık yetiştiriciliği tekniği ülkemizde bu projenin hayata geçirilmesiyle de Türkiye'de 

yapılan ilk örnekler arasında yer alacaktır. Tesisin bahçesine hazırlanacak 50 metrekarelik 

yalıtımlı havuz zemini ve duvarlarda kurulacak sistemle, 40˚C derece atık termal su, 

borulardan geçirilip ısınması sağlanacak. Üretime tatlı su karidesi ve tatlı su ıstakozunun 

(kerevit) yanısıra sazan, çipura ve levrekle başlanması planlanmaktadır. 

 

 

                                                    Resim 3. Tatlı Su İstakozu 

Japonya’da en çok yetiştirilen türlerin başında sazan ve yılan balığı gelmektedir. En karlı 

olanı ise yılan balığıdır. Yılan balıkları, çapı 25 cm ve uzunluğu 0.90 m olan topraktan 

yapılmış borular içinde yetiştirilmektedir. Borulardaki su, sıcak kaynak suyu ve ırmak 

suyunun karıştırılması ile 23°C sıcaklıkta tutulmaktadır. Erişkin yılan balıklarının ağırlığı 100 

gr ile 150 gr arasında değişmekte ve yıllık toplam üretim 3800 kg dolayında olmaktadır. 

Jeotermal sularda turizm amaçlı olarak çeşitli cinste timsahlar da yetiştirilmektedir. 
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Resim 4. Deniz balıkçılığı 

İzlanda’da bulunan balık üretme tesislerinde jeotermal su kullanılarak yılda 610.000 adet 

somon ve alabalık yavrusu üretilmektedir.    

                      

Resim 5.Yılan balığı 

Romanya'da da bu tür balık çiftlikleri faaliyet gösteriyor. Yunanistan'da, spirulina yosunu 

yetiştiriciliği için suyu 33-36 ˚C 'ye ısıtmak için 51 °C sıcaklıkta ve 10 kg / saniye akışta 

jeotermal suyun kullanıldığı bazı çiftlikler de vardır. Jeotermal su ile ısıtılan çiftliklerde 

yetiştirilen diğer türler arasında sazan, yayın balığı, kurbağa, kefal, yılan balığı, somon, 

mersin balığı, karides, istakoz, kerevit, yengeç istiridye, deniztarağı, timsah, midye ve 

denizkulağı bulunmaktadır.        
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Resim 6.Spirulina Yosunu 

                                 

Resim 7. Yalovada üretimi yapılan spirulina yosunu yetiştiriciliğinden bir kare 

Amerika Birleşik Devletleri’nde jeotermal su kullanan su ürünleri yetiştiriciliği projeleri 

Arizona, Idaho, Nevada, Oregon ve California bölgelerinde bulunmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Buhl yakınlarında kurulu bulunan bir su ürünleri şirketi, yüksek yoğunluklu 

betondan yapılmış su kanallarında yaklaşık 30 yıldır yayın balığı üretmektedir. 

                                

Resim 8. Deniz balıkçılığında hasat zamanı 
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Su kanallara, artezyen jeotermal kuyulardan 32°C sıcaklıkta 380 litre/s debide 

sağlanmaktadır. Kaynaklardan ve derelerden gelen soğuk su ise, jeotermal suyu -en iyi üretim 

sıcaklığı olan- 27°C ile 29°C arasındaki sıcaklıklara kadar soğutmak için kullanılmaktadır. 

Üretilen balıkların depolanma yoğunluğu 80 kg/m³ ile 160 kg/m³ arasında değişmektedir. 

Yıllık üretim genellikle taşıma kapasitesinin üç ya da dört katıdır. Üreticiler yayın balığı 

yetiştirmeye ek olarak tilapya da yetiştirmektedir. Bunların üretimi sırasıyla 227 ton ve 45 ton 

seviyesindedir. Gökkuşağı alabalığı ve mersin balığı soğuk suda bir birine komşu arazide 

yetiştirilir. Bu balıkların piyasaya verilmek üzere işlenmesi sırasında yılık olarak 90 tonun 

üzerinde atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların imha problemini çözmek için, üreticiler 1994 

yılında Amerikan timsahı yetiştirmeye başlamışlardır. Timsahlar balık atıklarıyla 

beslenmektedir ve et ve derileri için yıllık olarak hasat edilirler. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Oregon Teknoloji Enstitüsü’nde 1975 yılından 1988 yılına kadar dev tatlı su 

karidesleri (Macro brachium rosenbergii) yetiştirilmiştir. Bu araştırma alanında alabalık 

kültürü ve sivrisinek balığı (Gambuzia affinis) üzerinde de araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalar, su sıcaklığı en uygun düzeyde tutulduğunda, -7°C gibi düşük sıcaklığa    

                          

Resim 9. Timsah 

sahip soğuk iklim koşullarında bile su ürünleri canlılarının ve tropikal eklembacaklıların 

yetiştirilebileceğini göstermiştir. Başlangıçta, her biri 0.2 ha (1 ha = 10000 m²) olan yetiştirme 

havuzları inşa edilmeden önce, 1.2 m derinlikte iki küçük dış mekân havuzu kullanılmıştır. 

Seçilmiş bir grup damızlık dev karides küçük bir kuluçkalık binasında tutulmuş, burada 

larvalar yapay tuzlu suda yumurtadan çıkartılmış ve larva sonrası aşamaya kadar 

bekletilmiştir. En fazla hayvan yoğunluğu için 900 cm² değerinde yüzey alanı ile ayda 2 cm 

değerinde büyüme oranları (tropikal alanlardakinin iki katı olarak) elde edilmiştir. En uygun 

sıcaklığı sağlamak için (27°C ile 30°C) besleme havuzlarındaki sistem, delikli dağıtıcı 

borular, kontrol vanaları ve sıcaklık kontrol elemanlarından oluşturulmuştur. Bu sistem ile 

jeotermal enerjinin havuzların her tarafına da eşit biçimde dağıtımı sağlanmıştır. 
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Resim 10. Ağ sistemi hasatı 

1987 yılında, en büyük ve en başarılı tatlı su balık üretme çiftliklerinden biri Yeni Zelanda’da 

bulunan Kuzey Adası’nda kurulmuştur. Wairakei güç santrali alanındaki jeotermal atık 

ısısından yararlanmak amacı ile balık çiftliği bu adada kurulmuştur. 

                                         

Resim 12. Yayın balığı 

Balık çiftliğinde büyüklükleri 0.2 ha değerinden 0.35 ha değerine ve derinlikleri 1.0 m 

değerinden 1.2 m değerine kadar değişen dokuz adet havuz bulunmaktadır. Havuzlardaki su 

24°C sıcaklıkta tutulmaktadır ve havuzların bir ucundan diğer ucuna gidildiğince sıcaklık 

sadece 1°C olarak değişmektedir. Balık çiftliğinden yılda 30 ton değerine kadar karides 

üretebilmektedir. Erişkin karidesler yaklaşık 9 ayda hasat edilmektedir ve 30 veya 40 adedi 1 

kg gelmektedir. Yakın gelecekte Wairakei santralinin diğer tarafına ek bir su ürünleri çiftliği 

kurulacaktır. Bu balık çiftliğinde yapılacak ikinci bir santralin atık soğutma suyu 

kullanılacaktır ve böylece bu çiftliklerden yılda 400 ton değerinde bir üretim sağlanacaktır. 

Oregon Teknoloji Enstitüsü’nde elde edilen deneyimler sonucunda karides, sivrisinek balığı 

ve alabalık için en iyi havuzların 0.1 ha yüzey alanına sahip olanlar olduğu görülmüştür. Ele 

alınması gereken en önemli konu, suyun kalitesi ve hastalıklardır. Eğer jeotermal su doğrudan 

kullanılacak ise, jeotermal suda balık ya da karideslerin yaşayıp yaşayamayacağını belirlemek 
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Resim 11.Karides 

için florür, klorür ve arsenik gibi maddelerin araştırılması gerekmektedir. Suyun balık 

havuzlarına verilmeden önce havalandırılması genellikle kimyasal sorunu çözer. Eğer 

gerekirse, jeotermal suyu havuz suyundan ayırmak için bir ısı değiştiricisi kullanılabilir. 
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ÖLÇME -2 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak 
belirleyiniz. Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. 

1. Türkiye’de ilk olarak projelendirilen jeotermal balık yetiştiriciliği sistemi ülkemizin hangi 
ilinde kurulmuştur? 

A. İzmir 
B. Adana 
C. Antalya 
D. Muğla 
E. Samsun 

2. Japonya’da yetiştirilen balık türlerinde en çok yetiştirilen aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Sazan 
B. Kefal 
C. Çipura 
D. Yengeç 
E. Karides 

3.Türkiye’de Yalova’da üretimi yapılan yosun türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Deniz yosunu 
B. Leke Yosunu  
C. Deniz börülcesi 
D. Spirulina yosunu 
E. Sakal Yosunu 

4. ABD’nde Oregon Teknoloji Enstitüsü’nde balık atıklarının dönüşümü için hangi hayvan 
yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. 

A. Pirana 
B. Köpek balığı 
C. Timsah 
D. Yılan balığı 
E. Yengeç 
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DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla 

ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  
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• Su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal kaynakların kullanımını öğreneceksiniz. 

 
• Su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal kaynaklarını araştırınız. 

2. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Kaynakların Kullanımı 

Isı enerjinin balık havuzlarına aktarılması için iki seçenek vardır, ısı eşanjörlerini kullanan 

kapalı bir sistem ve balık havuzuna doğrudan su temini. Kapalı sistemde, jeotermal su ısı 

eşanjörü aracılığıyla balık havuzunu ısıtmak için kullanılır. 

Bir ısı eşanjörü, farklı sıcaklıklarda iki veya daha fazla su akışı arasında termal enerji akışına 

izin verir. Geleneksel ısı eşanjörlerinde bir akım diğer akımın ısısının bir kısmını geri kazanır 

ve ısı transferi bir ayırma katmanı boyunca gerçekleşir. 

Doğrudan jeotermal su tedariki sistem ısıtma için kullanıldığında, su aynı zamanda havuzun 

su kalitesine katkıda bulunan organik maddeleri havuzdan temizlemek için de kullanılır. Su 

arıtma tesisleri tipik olarak yüksek basınçlı pompalar, bir klor enjeksiyon sistemi (veya başka 

bir dezenfeksiyon şekli) ve bir otomat,  filtreleme sistemi içerir. 

Doğrudan jeotermal su tedariki sistemi kullanıldığında, ısı aktarımı soğuk ve sıcak suyun 

doğrudan teması ile gerçekleştirilir. Yetiştirilen türe bağlı olarak arzu edilen sıcaklığa ulaşana 

kadar karıştırma işlemine devam edilir. 13-30˚C arasındaki su sıcaklıkları balık yetiştirme 

çiftliklerine ucuz ve temiz bir enerji kaynağını kullanma olanağı sunar.  

Jeotermal kaynaklar ve akışkanlarla balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapmak 

mümkündür. Balık yetiştiriciliği düşük sıcaklıklarda (30˚C) kültür balıkçılığı 

gerçekleştirilmektedir (Karides, Levrek-Sarı levrek, Çupra, Tilapia (çupra türü), Yayın, 

Sazan, Kedi balığı, İstiridye vb.  

Yaz aylarında yapılabilen kara veya deniz balıkçılığı, jeotermal ısıtma yapılarak 12 ay 

yapılma ve daha yüksek rekoltede ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Jeotermal Balıkçılık 

sayesinde uygun sıcaklık ortamı ile deniz ürünlerinin büyüme oranlarında %50 - %100 artış 
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sağlanmaktadır. Jeotermal suyun jeokimyasının uygun olduğu yerlerde doğrudan jeotermal 

akışkan jeotermal balıkçılık için kullanılabilmektedir. 

 

Grafik 1. Jeotermal Enerjinin Kullanılan Kısmının Sektörlere Göre Dağılımı 

Toplam jeotermal potansiyelin % 6 sı ancak değerlendirilmiştir. Finansal destek sağlanması 

halinde 2015 yılı için 99 MW olan kurulu güç 300 MW, 2084 MW olan kurulu ısı 

kapasitesinin 4.000 MW daha artırılabilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye de sıcaklığı 20-242 ˚C arasında değişen 1500 dolayında sıcak ve mineralli su kaynağı 

ile ekonomik ölçekte kullanılabilecek 195 jeotermal alan bulunmakta.800 jeotermal araştırma 

ve üretim sondajı ve 200 gradyan sondajı yapılmış olup, Türkiye’nin jeotermal ısı kapasitesi 

yaklaşık 31500 MW olarak hesaplanmıştır. Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı ile ilgili 

önemli alanlardan birisi de aquakültür uygulamalarıdır. Bu uygulama ile deniz ve göllerde 

yaşa yan birçok balık ve diğer su canlıları daha hızlı ve ekonomik yetiştirebilmektedir. 

Ülkemizin su ürünleri üretimi 594 bin tondur ve bu üretimin 67 bin tonu kültür 

balıkçılığından sağlanmakta olup, ihracatın %60’ı kültür balıkçılığından yapılmaktadır. 

Aquakültür uygulamalarında yaygın olarak üretilen su canlıları; sazan, levrek, kefal, somon, 

kedi balığı, yılan balığı, tilapiadır. Jeotermal enerjili aquakültür uygulamalarında, normal 

aquakültür uygulamalarına göre, az bir sürede daha çok balık üretilebileceği saptanmıştır. 

Yapılan araştırmalar, balık üretim havuzlarının güneş ısısıyla ısıtıldığı havuzlarda, su 

sıcaklığının optimum sıcaklık seviyesinin altına düşmesi durumunda, balıkların metabolizma 

sının etkilendiğini ve yemek yeme yeteneklerini büyük ölçüde kaybettiklerini ortaya 

38%

23%

14%

12%

7%
6%

Jeotermal Enerjinin Kullanılan Kısmının 
Sektörlere Göre Dağılımı

Mekan Isıtma Uygulamaları

Havuzu Isıtması

Isı Pompası Uygulamaları

Sera Isıtması

Aquakültür Uygulamaları

Endüstriyel Amaçlı Isıl İşlemler



30 
 

koymaktadır. Oysa jeotermal enerjili uygulamalarda havuz sıcaklığı daima sabit tutularak, 

üretim ve zaman kaybı ortadan kaldırılabilir. 
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• Su ürünleri yetiştiriciliği yöntemlerini tanıyacaksınız. 

 
• Akan su sistem su ürünleri yetiştiriciliğini araştırınız. 

• Kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliğini araştırınız. 

 

3. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yöntemleri 

Dünya su ürünleri yetiştiriciliği üretim miktarı, 2012 yılında avcılık üretimi ile eşitlenmiş ve 

sonrasındaki yıllarda yükselen bir eğilim ile artışa geçmiştir. Geçmişi milattan önceye 

dayanan su ürünleri yetiştiriciliğinin, 2050 yılına kadar 9 milyarı aşacağı düşünülen dünya 

nüfusunun sağlıklı beslenebilmesi için önemli bir üretim yöntemi olduğu bilinmektedir. Öyle 

ki Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yılda ikiye katlamıştır. Dolaysısı ile çevreyle dost ve 

sürdürülebilir metotların geliştirilmesi, daha az su ve arazi kullanımı ile birim alanda daha 

fazla ürün elde edilmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi araştırmaları devam etmektedir. 

Ülkemizde de dünya su ürünleri yetiştiriciliği miktarı ile orantılı bir artış mevcuttur.2005 

yılında, 118 bin ton olan su ürünleri yetiştiriciliği üretimi, 2015 yılında 240 bin tonu geçmiştir 

ve balık üretiminde Avrupa birliği üye ve aday ülkeler arasında birinci sıraya yerleşmiştir. 

Ülkemizde de yükselen bir ivme ile artış gösteren su ürünleri yetiştiriciliği üretim hedefi 2023 

yılı için 500bin tondur. Avrupa’ya ihraç edebildiğimiz tek hayvansal gıda su ürünleri 

mühendisliği, günümüzün önemli meslek dallarından biridir. 

Ülkemizde, iç sularda yoğun olarak alabalık üretimi ve denizlerde çipura, levrek ve sarıağız 

balıkları yetiştiriciliği yapılmaktadır. İç sularda ayrıca sazan ve tilapia türleri üretimleri artış 

göstermektedir. 

Tatlısu ve deniz ürünleri için karada yapılan su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim, 2 temel 

yöntem ile yapılmaktadır. 
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3.1 Akan Su Yöntemi 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde en yaygın kullanılan yöntemdir ve bu yöntem, iç sularda balık 

havuzlarında yapılmaktadır. Alabalık üretiminde kullanılan beton havuzlara, su kaynağından 

sağlanan su giriş yapar ve sonra çıkan su tekrar kaynağa veya yakın dereye, ırmağa verilir. 

Sürekli bir su yenilenmesi olan bu üretim yönteminde, oldukça fazla miktarda su 

kullanılmaktadır. Kullanılan suyun savaklardan toplanması ve dereye, ırmağa deşarjından 

önce çökeltme havuzlarında katı atıklarından arındırılması gerekmektedir. Özellikle alabalık 

işletmelerinde, yüksek çözünmüş oksijen ve düşük su sıcaklığı gereksiniminden dolayı tercih 

edilen bu yöntem, ülkemizde iç su balıkları üretiminde en yaygın olarak kullanılan üretim 

yöntemidir. 

   Ana Su Girişi                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            Balık havuzları / tankları    Deşarj 

 

Şekil 1. Akan Su Sistemi İle Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şeması 

3.2. Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Çoğunlukla karadaki deniz balıkları kuluçkahanelerinde kullanılan bir yetiştiricilik yöntemi 

olup, kullanılan suyun savaklardan toplanıp, bazı filtrasyon aşamalarından geçirildikten sonra 

iyileştirilmesi ile aynı suyun tekrar balık tanklarında kullanılması yöntemidir. Günlük taze su 
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ihtiyacı sistem mekanizasyonuna göre değişmekle birlikte toplam suyun %3-10’u arasındadır. 

Birçok gelişmiş ülkede, tatlısu balıkları üretiminde de kullanılan bu yöntem ayrıca araştırma 

merkezlerinde de kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2. Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şeması 

Jeotermal üretim sisteminin de temelini oluşturan kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliğinde, 

tanklardaki balıkların dışkılarından ve yenmeyen yemlerden kaynaklı suda çözünmüş, 

amonyaklı bileşikler, önce bir katı atık filtresinden geçirilir. Ardından biyolojik filtrasyon ile 

çözünmüş amonyağın nitrifikasyon ile nitrite ve nitrata dönüşmesi sağlanır. Suyun 

havalandırılması ile nitratın sudan uzaklaştırılması sonucu su tekrar balık tanklarında 

kullanılabilir hale getirilir. Jotermal sistemde bu aşamada nitratlı su, bitki tanklarında 

(tavalarında)topraksız tarım (hidroponik) uygulaması ile üretilen sebzelere gübre olur ve nitrat 

sebzeler tarafından alındıktan sonra su tekrar balık tanklarında kullanılabilecek hale gelmiş 

olur. 
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• Jeotermal kaynaklarla yetiştirilen bazı balık türlerini öğreneceksiniz. 

 
• Ülkemizde en çok hangi balıkların yetiştirildiğini araştırınız. 

• Dünya genelinden jeotermal enerji kaynakları ile balık yetiştirciliği yapan tesislerde en 

çok hangi balık yetiştirildiğini araştırınız.  

 

5. 4. Jeotermal kaynaklarla Yetiştirilen Bazı Balık Türleri 

 Sıcaklık°C Zaman(Ay) 

Yayın Balığı 17-24 4-6 ay 

Alabalık 12-18 4-6 

Karides 26-30 6-9 

Yılan Balığı 27-30 6 

Tilapia (Çupra) 22-30 6 

Karides    27-30 6-9 

Çiklet Balığı (Kiklid)                23-27 2-3 

Sazan 32-38 - 

Tatlı Su Levreği 22-30 10 

Çizgili Levrek 19-30 6-8 

Somon (Pasifik) 15-25 6-12 

İstiridye 24-36 24 

Istakoz 24-31 24 

Kedi Balığı 30-35 6 

Pembe Karides 29-40 6-8 

Tatlı Su Karidesi 28-32 6-12 

Çizelge 1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek En İyi Türler 
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Ciklet balıkları genellikle yetiştirmesi en kolay olan balıklardır ve küçük bir yatırım ile 

yüksek verim elde edilebilir. Bu balıklar için yukarıda verilen değerlerden daha küçük 

havuzlar kullanılabilir. İri tatlı su karidesleri özellikle fileto olarak yüksek piyasa değerine 

sahiptir. Üretim oranları su kalitesine ve suyun akış miktarına göre değişir.  

                                 

Resim 13. Ciklet balıkları 

4.1. Tilipia 

Tilipia türü ülkemiz doğal türleri arasında bulunmamakla birlikte bazı göl ve akarsulara insan 

eli nakledilmiştir. Akdeniz bölgesinde İsrail çipurası, tatlısu çipurası adı ile bilinmektedir. 

jeotermal balık yetiştiriciliği için en elverişli balık türüdür. Ilık su balığı olan Tilipia çevre 

şartlarında toleransı yüksek bir türüdür.  

Ilık su balıkları olan tilipialar oldukça geniş bir su kalitesi aralığına toleranslılardır. Sıcaklığın 

en düşük %14 ve en yüksek 36˚C derece olduğu sularda yaşayabilirler ancak 17˚C ‘nin altında 

beslenmeyi keserler ve 12C derecenin altında ölebilirler. En ideal büyüme ve üreme sıcaklığı 

27-30˚C arasındadır. Kış aylarında tank sularının sıcaklığı düştüğünde suyu ısıtmak 

gerekebilir. İdeal şartlarda 50g büyüklüğündeki yavrular 6 ay gibi bir sürede 500 grama 

gelirler.  Hasat ağırlığı 300-400 g civarında olabilir. 

                                          

Resim 14. Tilipia Balığı (Oreochromis Niloticus) 
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Tilipialar ağızda kuluçkalayan bir balık türü olup üretimleri nispeten daha kolaydır. Tank 

tabanında erkek balığın oluşturduğu güvenli bir bölgeye (tanka tabanına uygun büyüklükte, 

çömlek, su borusu parçaları konulması erkeğin işini kolaylaştıracaktır) dişi balığı çekmesi ile 

üreme aktivitesi başlar. Dişi yumurtayı tabana bırakır ve erkek yumurtayı döller, döllenmiş 

yumurtayı dişi dönüp ağzına alır ve yumurta inkübasyonu dişinin ağzında tamamlanır. Bu 

süre zarfında dişi beslenmez. Erişkin bir dişi yılda 3 defa yumurta verebilir ve her seferde 

200-500 adet yumurtlama yapar. Yumurtadan çıkan yavrular bir süre dişi ağzında kalırlar ve 

sonrasında dişi etrafında serbest yüzmeye başlarlar. 

Bu dönemde yavruların toplanması gerekmektedir. Tanktaki diğer balıklar ve erkekler 

savunmasız yavruları yiyebilirler. Yavruların korunması için tank içine rafyalar konulabilir. 

Ağzına yumurta alan dişi (ağzın alt tarafının torba şeklinde genişlediği belirgin şekilde 

gözlenebili) görüldüğünde dişiler ayrılıp inkübasyon sonunda  (yavru çıkışı 

gözlemlendiğinde) dişilerin ağzından yavrular elle ağzı hafifçe sıkılarak su içine boşaltılabilir 

ve ayrı bir tank /akvaryumda belli bir boya gelene kadar bakımı ayrı yapılabilir. 

 4.2. Sazangiller 

Ülkemizin doğal türü olan ve iç anadolu’da birçok göl ve nehirde bulunan sazan türleri 

jeotermal balık yetiştiriciliği için oldukça elverişli türlerdir. Ortam şartlarının (sıcaklık, Ph,  

oksijen vb.)hızlı değişimine kolay adapte olabilen bir balık olması nedeni ile ılık sularda 

üretimi için oldukça uygundur. 

                           

Resim 15. Pullu Sazan (Cyprinus Carpio) 

Sazanlar, tilipialar gibi ılık su balıkları olup düşük çözünmüş oksijen seviyelerine toleransı 

yüksektir. 4˚C’nin altında hayatta kalabilen sazanlar 34˚C gibi yüksek su sıcaklığına 

dayanbilirler. Su sıcaklığının 12˚C altına düştüğü sularda büyüme oldukça yavaşlar. Optimum 



37 
 

büyüme ve üreme sıcaklığı sazangillerde 25-30˚C arasında su sıcaklığıdır. Bu sıcaklıkta bir 

yıldan kısa sürede 500g ağırlığa ulaşabilir. 

Erişkin bireyler yılda bir kere bahar aylarında yumurta bırakırlar. Yumurtaların bakımı 

nispeten zordur. Yumurtalar suni olarak elle sağım yöntemi ile alınabildiği gibi doğal olarak 

tank için bırakılan raflar üzerine de yumurta bırakabilirler. Erişkin bir dişi sazan 1kg vücut 

ağırlığına 200-300 bin yumurta verebilir. Yumurtaları şeffaf ve yapışkan olup yaklaşık 1mm 

çapındadır.  Döllenen yumurtanın çapı 1,6 mm kadardır. Yumurtalar bol havalandırmalı ve 

temiz bir su kaynağında inkübe edilmelidir. Su bitkilerinin veya tanklardaki rafyaların üzerine 

bırakılan yumurtalar 3-4 günde (60-70 gün x derece) açılır. Yumurtadan çıkan larvaların boyu 

yaklaşık 5mm’dir. Yumurtadan çıkan larvalar su piresi, rotifler ve Artemi naupili vb. canlı 

yemlerle beslenmelidir. Belli bir boya geldikten sonra yavrular haşlanmış yumurta sarısı ve 

formüle toz yemlerle beslenebilir. Çevre şartlarına toleransı yüksek olan sazangillerin yavru 

temini özel ve devlet kuluçkahanelerinden yapılabilir.  

4.3. Alabalık 

Ülkemizde akarsu sistemi ile yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan soğuk su balık türüdür. 

Karnivor olan alabalık yüksek protein içerikli yemlerle beslenmektedir. Soğuk suyu sevmesi 

nedeniyle bu tür jeotermal balık yetiştiriciliğinde dikkatli ve tecrübeli olunmasını 

gerektirmektedir. 

Yavru elde edilmesi için ayrı bir kuluçkahaneye ihtiyaç duyan alabalık üretimi uzun ve zor bir 

iştir. Suni olarak sağım yöntemi ile elde edilen yumurtalar erkek balıklardan sperm sağılması 

ile bir leğen içinde döllenir ve döllenen yumurtalar alabalıklar için üretilmiş özel kuluçkahane 

dolaplarında inkübe edilir. Yumurtlardan 300 bunlar formüle toz yemlerle beslenebilir. 

Yumurta inkübasyonu nispeten uzun süren alabalık yumurtaları nispeten daha büyüktür ve 

5mm cıvarındadır. 

                         

Resim 16. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) 
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Somon familyasına üye olan alabalıklar, soğuk su balıklarıdır ve 10-18˚C su sıcaklığını tercih 

ederler. Optimum su sıcaklığı alabalıklar için 15˚C’dir.  Bu sebeple alabalıklar daha çok 

ülkemizin kuzey bölgelerinde, soğuk iklim kuşağındaki jeotermal sistemlerde tercih edilebilir. 

Alabalıklarda büyüme su sıcaklığının 21 ˚C’nin üzerine çıkması ile oldukça yavaşlar ve bu 

sıcaklıkta oksijen seviyesi de oldukça düşeceği için alabalık yetiştiriciliği kritik sınırlara 

gelmiş olur.(Su sıcaklığı yükseldikçe çözünmüş oksijen miktarı azalacaktır). Ablalıklar, 

Tilipia ve Sazangillere nazaran daha hassas bir su kalitesine ihtiyaç duyarlar, dolayısı ile 

suyun havalandırılması (oksijenlendirilmesi) yedek pompalar ile sistem güvence altına 

alınmalıdır.   

4.4. Yayın Balığı 

Ülkemizde ticari üretimi henüz başlamamış olan yayın balığı üretimi ile ilgili denemeler 

devam etmektedir. Ancak ülkemiz iç sularında doğal olarak bulunan yayın balığı yavruları 

gerekli izinler alındıktan sonra doğadan toplanabilir. 

                       

 

Resim 17. Yayın Balığı (Silurus Glanis) 

Diğer balıkların aksine daha düşük çözünmüş oksijen konstrasyonlarında yaşayabilen yayın 

balıkları için optimum büyüme sıcaklığı 25-28˚C’dir. Üreme aktivasyonu 22˚C’de başlar ve 

ilkbahar aylarında meydana gelir. Yavru üretimi nispeten zordur. Ülkemizde birkaç ticari 

işletme haricinde yavru üretimi mevcut değildir. Gerekli yasal izinler alındıktan sonra 

doğadan yavru toplayarak üretimi yapılabilir. 
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Tablo 1. Jeotermal balık yetiştirciliğinde bazı balık türlerinin su kalitesi ihtiyacı 
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ÖLÇME - 3 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal balık yetiştiriciliği için en elverişli balık türüdür? 

A. Tilipia  
B. Alabalık 
C. Yılan balığı 
D. Sazan 
E. Ciklet balığı 

2. Tilipia balığının kuluçkalama özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Ağızda kuluçkalama 
B. Kuluçka yuvasında  
C. Taşlar içerisinde 
D. Tankta kuluşkalama 
E. Akvarumda  

3. Balıklarda inkübasyon dönemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Yumurtlama dönemi 
B. Dölleme dönemi 
C. Üreme dönemi 
D. Yavru çıkışı dönemi 
E. Erişkin dönemi  

4. Ülkemizin doğal türü olan tatlı su balığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Sazangiller 
B. Yayın balığı 
C. Karides 
D. Kedi balığı 
E. Çiklet balığı 

5. Ülkemiz akarsu sisteminde yoğun olarak yetiştirilen fakat jeotermal sistemde yetiştirilmesi 
dikkat ve tecrübe isteyen balık türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Çiklet balığı 
B. Yayın balığı 
C. Sazan  
D. Alabalık 
E. Kefal 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla 

ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  
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• Termal suda balık yetiştirme ve besin ihtiyaçlarını öğreneceksiniz. 

 
• Termal suda balık yetiştiriciliğinde oluşabilecek olumsuzlukların neler olabileceğini 

sınıf ortamında tartışınız. Bu olumsuzlukları sıralayıp önlem olarak neler olabileceğini 

araşırınız.  

• Termal suda balık yetiştiriciliği ünitesinden en az bir konuyu araştırıp sınıf ortamında 

arkadaşlarınıza görsel materyallerde kullanarak anlatınız. 

 

5. Termal Suda Balık Yetiştirme ve Besin İhtiyaçları 

    5.1. Balıklarda Beslenme Çeşitleri 

Doğadaki diğer hayvanlar gibi balıklarda da beslenme karnivor (etçil) herbivor (otçul) ve 

ominivor (hem etçil hem otçul) olmak üzere üçe ayrılır. Bazı türler hayatlarının tüm 

evrelerinde bu beslenme özelliğini devam ettirse de diğer bazı türler farklı hayat evrelerinde 

farklı beslenme ihtiyaçları gösterebilirler. Örneğin alabalık tüm hayat evrelerinde (larva, 

yavru, besi, damızlık) karnivor özellik gösterirken, bazı sazangiller hayatlarının ilk 

evrelerinde omnivor sonraları herbivor özellik gösterebilir. 

 

Balıkların beslenme davranışlarına göre morfolojik yapılarında da farklılaşmalar 

olabilmektedir. Özellikle ağız yapıları beslenme alışkanlığına göre farklılaşan balıklarda 

sindirim sistemi de değişiklik gösterir. Örneğin herbivor özellik gösteren sazangillerde mide 

tüp şeklinde uzamış ve bağırsak ile birleşmişken alabalık gibi karnivor balıklarda güçlü 

kasları olan bir mide bulunmaktadır. 

 

Su ürünleri üretiminde önemli bir ekonomik gider olan yem masrafını en aza indirmek için 

Jeotermal sistemde kullanılacak olan balık türünün seçiminde balık beslenme şeklinin 
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bilinmesi önemlidir. Farklı beslenme şekillerine göre beslenen balıkların protein, yağ ve enerji 

ihtiyaçları da farklılık göstermektedir. 

 

5.3. Balık Yemi Hammaddeleri 

Balık yemlerinin en önemli hammaddesi balık unudur. Ekonomik değeri düşük olan çaça, 

hamsi, ringa gibi bol avlanan balıklardan elde edilen balık unu, yüksek protein içeriği ve 

esansiyel besin elementleri içeriği nedeni ile halen karşılığı bulunamamış olan pahalı ve 

önemli bir yem hammaddesidir. Balık ununun elde edildiği balık türü, avlanma zamanı, soğuk 

zincir koşullarına ve işleme yöntemlerine göre protein içeriği değişebilen balık unu yaklaşık p 

oranında ham protein içermektedir. 

Balık yemlerinde balık unu ve alık yağı hammaddelerinden başka soya küspesi, misir glüteni 

gibi bitkisel yem hammaddeleri de kullanılmaktadır. Protein kaynağı olan ve yağı 

çıkartıldıktan sonra kalan küspenin veya glütenin un haline getirilmesi ile oluşturulan bitkisel 

yem hammaddeleri de yine balıkların beslenme şekillerine göre balık yemlerinde 0-60 

arasında kullanılabilmektedir. 

Protein kaynağı olan bu yem hammaddeleri dışında enerji kaynağı olan buğday unu, mısır unu 

gibi yem hammaddeleri de yine balığın beslenme tercihine göre yemlerde %10-30 arasında 

kullanılabilmektedir. 

Diğer önemli bir enerji kaynağı olan yem hammaddesi balık yağıdır. Yine ekonomik değer 

düşük olan çaça, hamsi ve ringa gibi çok avlanan balıkların yağ fabrikalarında yağının 

çıkartılması ile elde edilen balık yağına alternatif olarak balık beslenme şekillerine göre ay 

çiçek yağı, mısırözü yağı gibi bitkisel yağ kaynakları kullanılabilir. Balık yeminde yağ 

miktarı balık türüne ve balık yaşam evresine göre farklılık gösterebilmektedir. Özellikle 

damızlık balıklarda üreme döneminde yüksek enerjiye ihtiyaç duyulduğundan yağ oranı 

yüksek balık yemleri kullanılır. 

Bu yem hammaddeleri haricinde balık yemlerinde vitamin mineral karışımları %1-2 oranında 

kullanılarak balığın yaşam evresine göre ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller karşılanmış 

olur. 

5.3. Balık Yemi Besin Kompozisyonu 

Balıkların besin ihtiyaçlarına göre farklı rasyonlar ile yem fabrikalarında hazırlanan balık 

yemlerinde en önemli besin içeriği protein ve enerjidir. Jeotermal sistemde de bitkiler için 

nitrat kaynağı olacak olan amonyak balık yeminde bulunan proteinden oluşmaktadır. Dolayısı 
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ile balık yeminin protein miktarını bilmek ve jeotermal sistemde kullanacağımız balık türünün 

besin ihtiyaçlarını bilmek oldukça önemlidir. 

Balıkların türlerine ve yaşam evrelerine göre farklı protein içeriklerine sahip yemler kullanılır. 

Örneğin karvinor olan alabalık büyütme yemlerinde ham protein oranı 9645-50 iken herbivor 

olan sazan yemlerinde bu oran 0'lara kadar düşmektedir. Ülkemizde tilapia yetiştiriciliği çok 

yoğun şekilde yapılmadığından yeminin temin edilmesi oldukça zor olmakla beraber sazan 

yemleri tilapia beslenmesinde kullanılabilmektedir. Tilapia türü balıkların da ham protein 

ihtiyacı sazanlara benzerlik göstermekte ve 0-35 civarında olmaktadır. 

Yine balık türlerine ve balığın yaşam evresine göre yemde bulunan ham yağ oranı da %10-20 

arasında değişebilmektedir. 

 5.4. Jeotermal sistemde Balık Besleme Hesabı 

Jeotermal sistemde sistem kurulmadan önce yetiştirilecek balık türü ve bu türün beslenme 

özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Çünkü balıklara günlük verilecek yem miktarını 

hesaplamada o türün yaşam evresi ve su sıcaklığı önemli kıstastır. Yetiştiriciliği yapılan balık 

türünün optimum büyüme sıcaklığından uzaklaşıldıkça yemleme miktarı azalacaktır. 

Yavru balıklar için optimum su sıcaklığında sistemde bulunan toplam balik ağırlığının %5-

7'si kadar günlük yem kullanılırken balık büyüdükçe günlük yem oranı azalacak ve hasatlık 

balıklarda %1-2'ye kadar düşecektir. 

Örneğin 25°C'de yetiştirilen 5000 adet 50 g sazan balığı için 966 oranında günlük yemleme 

oranı ile besleme yaparsak; 

5.000 adet x 50 g = 250.000 g = 250 kg toplam balık ağırlığıdır. 

250 kg balık ağırlığı x 0,06 yemleme oranı = 15 kg günlük yemleme miktarıdır. 

Bu yemleme miktarı günde 3-4 öğün olarak öğün başına (4-5 kg) olacak şekilde sabah-öğlen - 

ikindi ve akşam öğünleri şeklinde balığa verilebilir. 

Bu hesaplamayı her ay balıklardan alınan ortalama ağırlık ve günlük ölçülen su sıcaklığına 

göre aylık olarak yenilemek gerekmektedir. Balıklardan ortalama ağırlık almak için tankların 

suyu azaltılır ve rastgele 20-30 adet balık yakalanıp terazi ile toplam ağırlık ölçülüp örnek 

sayısına bölünür ve bir balığın ortalama ağırlığı hesap edilir. 
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Diğer bir örnek ise 28°C 1000 adet 200 g tilapia balığı için günlük %2 yemleme oranı ile 

besleme hesabı; 

5000 adet x 200 g = 1.000.000 gr = 1000 kg toplam balık ağırlığıdır. 

1000 kg x 0,02 yemleme oranı ile = günlük toplam 20 kg yemleme yapmak 

Yukarıda verilen iki örnekte görüldüğü gibi aynı sayıda fakat farklı ortalama ağırlıklarda 

balıkların beslenmesinde günlük yemleme oranı yarıya düştüğü halde günlük yem miktarımız 

iki katına çıkmıştır. Bu fark balık büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. 

Balık beslemede günlük kullanılan yem miktarının hesaplanması ileride jeotermal sistem 

kurulumunda üretilecek sebzeler için gerekli yüzey alanının ve sisteme yüklenecek olan 

azotlu bileşiklerin miktarının hesaplanmasında kullanılacaktır. 

Aşağıdaki tablolarda bazı balıkların belirli sıcaklıklarda ve ortalama ağırlıklarda günlük 

beslenme oranları verilmiştir. Bu değerler balık yeminin protein içeriğine göre de değişiklik 

gösterebilmektedir. En doğru beslenme rejim tablosu balık yemi alınan bayiden istenmelidir.     

          

Tablo 2 (Üst) Tilipia balıklarının ağırlık ve sıcaklıkla bağlantılı günlük yemleme oranları. 
Tablo 3 (Alt) Sazan balıklarının ağırlık ve sıcaklıkla bağlantılı günlük yemleme oranları. 
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Tablo 4 (Üst) Gökkuşağı alabalığı için ağırlık ve sıcaklıkla bağlantılı günlük yemleme 
oranları. 
Tablo 5 (Alt) Yayın balığı içinağırlık ve sıcaklıkla bağlantılı günlük yemleme oranları. 
 

5.5. Balık Bakımı 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde balık bakımı, özen gösterilmesi gereken önemli bir iştir. 

Balıkların ve balık tanklarının her sabah yemlemeden önce kontrol edilmesi, su seviyelerinin, 

su giriş çıkışlarının kontrol edilmesi, balık yüzme davranışlarının gözlemlenmesi gerekir. 

Tanklarda veya havuzlarda ölüm gözlenmesi durumunda acil önlemler alınmalıdır. Eğer, 

tankta beklenmedik bir yüksek ölüm oranı veya balıklarda beklenmedik bir yüzme davranışı 

var ise (stok yoğunluğuna göre haftada 3-5 adet ölüm normaldir) hemen savaklar indirilmeli 

(su tahliyesi yapılmalı), taze su girişi ve havalandırma arttırılmalıdır. Oksijen miktarı, sıcaklık 

ve pH seviyesi su çıkışından kontrol edilmeli gerekli önlemler alınmalıdır. 

Ölen balıklarda, morfolojik dış bakıda vücutta kanamalar, ağız ve baş bölgesinde kanamalar, 

yüzgeçlerde anormallikler mevcut ise balıklar hastalanmış olabilir, hemen hızlı bir şekilde bir 

balık hastalıkları uzmanı ile irtibata geçip, gerekli işlemler yapılmalıdır. 

Sabah ilk kontrolde herhangi bir problem yok ise balık yemlemesine başlanmalı ve her 

yemlemede yem, balık tankına azar azar ve yayılarak verilmeli, balıkların yem alma 

davranışları gözlenmelidir. Her ne kadar balık besleme bölümünde yapılan hesaplamalar ile 

balıklara öğün olarak verilecek yemi belirleyip, bu miktarda yem vermemiz gerekiyor ise de 

bazı günlerde/öğünlerde balıklar iştahsız olabilir. Balıklar yem almıyorsa, yemleme kesilmeli 

ve bu durum not alınmalıdır. 
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Balıkların aylık olarak ortalama ağırlığı alınmalıdır. Bu işlem için balık tankından stok 

yoğunluğuna göre rastgele 20-30 adet balık yakalanır ve darası alınmış su dolu bir kap içine 

balıklar, suyu süzüldükten sonra aktarılarak terazi ile toplam ağırlık ölçülüp, kaydedilir. 

Kaydedilen toplam ağırlık miktarı örnekleme yaptığımız balık adedine bölünerek, 

tanklarımızdaki bir adet balığın ortalama ağırlığı tespit edilmiş olur. Stok yoğunluğu yüksek 

olan tanklarda bu işlem 2-3 kere tekrarlanabilir. Bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken 

önemli husus, balıkların rastgele seçilmesi, örnekleme yaparken özellikle büyük veya küçük 

balıkların alınmasından kaçınılmalıdır. Gerekirse tank su seviyesi indirilip daha rahat 

örnekleme yapılabilir. 

Balıklarımız belli bir süre sonra büyüyecek ve ilk koyduğumuz ağrılıktan daha büyük ağırlığa 

erişeceklerdir. Ancak her balik eşit oranda büyümeyecek bazı balıklar daha hızlı 

büyüyecekler, bazıları daha ufak kalacaktır. Bu durum, balığın genetik menşei, üretilen 

kuluçkahanede yapılan ön boylama işlemleri veya balığın yeme erişimindeki başarısı veya 

başarısızlığından kaynaklanabilir. Aynı tankta yüksek büyüklük farkı, tanktaki balıkların 

büyüme performansını etkileyecek, balıkların hasadı sırasında büyüklü, küçüklü balıkların 

olmasına sebebiyet verecektir. Bunun önüne geçmek için belli zaman aralıkları ile balıkların 

boylanması ve aynı tanktaki büyük ve küçük boy balıkların birbirinden ayrılması 

gerekmektedir. Bu işleme balık boylama denilmektedir. Balık boylama işlemi için mekanik 

boylama aletleri veya boylama makinaları mevcuttur, kullanılabilir ancak düşük tonajlı 

işletmelerde iki işçi ile elle boylama yapılabilir. 

Bu işlem için tanktaki tüm balıklar uygun göz açıklığından tabanı kurşun halat örülmüş, üst 

kısmında yüzdürücü bulunan uzun bir ağ ile bir kenara toplanıp, tankın diğer kısmı su dolu 

olacak ancak balıksız kalacaktır. Ufak bir kepçe yardımı ile tankın bir bölümüne kıstırılan 

balıklar, elle seçilip, göz ile büyüklüklerine göre ayrılmaya başlanır. Fazla olan grup aynı tank 

içine bırakılarak, az olan grup başka bir tanka veya su dolu bir kaba alınır. Bu işlem tüm 

tanklara uygulandıktan sonra büyük balıklar ile küçük balıklar birbirinden ayrılmış olacaktır. 

Her iki grubun daha önce anlatıldığı şekilde ortalama ağırlığı alınarak ihtiyaç duyduğu yem 

hesabı yapılmalıdır. Yine balık büyüklüğüne göre yem partikül büyüklüğü belirlenmelidir. 

Bu işlemler sırasında tank kenarına toplanan balıklar çok sıkıştırılmamalı, rahatça 

yüzebilecekleri ama aynı zamanda rahatça da yakalanabilecekleri şekilde tutulmalı, 

sıkıştırılan balıklara ilave hava verilmelidir. Gerekirse, balık sakinleştiriciler, bayıltıcılar 

(örneğin karanfil yağı 40-60 mg/L) kullanılabilir. Ancak, balık sakinleştiricisi kullanmak 

uzmanlık işidir ve bunu tecrübeli kişilerin yapmasında fayda vardır. 
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Balık bakımında diğer önemli bir husus, balıkların sağlığı ile ilgili alınması gereken 

önlemlerdir. Öncelikle işletmeye gelen her balık, bir süre karantinaya alınmalı, jeotermal 

sistemine dâhil olmayan, iyi havalandırılmış bir tankta, birkaç gün gözlemlenmelidir. 

İşletmeye başka işletmelerden, kepçe, yem kovası, yem küreği, gibi eşyalar 

nakledilmemelidir. İşletmeye girişte, yerde bir dezenfektan havuzu olmalı ve işletmeye giren 

herkesin ayakkabıları ile bu havuza basması sağlanmalıdır. Hijyen amacı ile hasat sonrası 

balık tankları temizlenmeli, kurutulmalı ve sonra tekrar su ile doldurulmalıdır. Bu ve benzeri 

hijyen önlemleri almak balıkların sağlıklarını korumak için önemlidir. 

Herkesin bildiğinin aksine, diğer tüm canlılar gibi balıklarda strese giren hayvanlardır. İşi 

olmayan kişilerin havuzlara yaklaşması, öğün harici yemleme yapılması, ani su kalitesi 

değişiklikleri, su kalitesinin optimum değerlerin dışına çıkması, balıkları strese sokmaktadır. 

Bazen kötü hava koşulları, şimşek çakması vb. durumlarda balıklar için stres yaratan haller 

olabilir. Strese giren balık, isteksiz yüzer, hızlı tepki verir, huzursuzdur ve rengi koyulaşır. 

Stresteki balıklar, daha az yem alırlar ve saklanma eğilimindedirler. Stres sonucu balıkların 

hastalanma riski artacaktır. Balıklarınızın strese girmemesi için gerekli önlemler işletmede 

alınmalıdır. Streste olan veya hastalanma riski olan tanklardaki balık yemlerine bir hafta süre 

ile C vitamini takviyesi (5 g/kg yem) yapılması stresi biraz olsun azaltacak ve bağışıklık 

sistemini güçlendirecektir. 

Balık satışında, tanktaki su seviyesi iyice azaltılmalı, ayrı bir hasat tankina az miktarda su ve 

bolca buz ilave edilmelidir. Sulu buz kıvamında 1/3'ü doldurulan hasat tankına balıklar hızlı 

bir şekilde kepçe ile doldurulmalıdır ve balıkların ani isi şoku ile hızlıca ölmesi sağlanmalıdır. 

Özellikle sazan ve tilapia türleri, isi toleransı yüksek balıklar olduklarından ölmeleri zaman 

almaktadır. Hasat edilen balığın, hızlı bir şekilde öldürülmesi, et kalitesini arttıracak ve raf 

ömrünü uzatacaktır. 

Balık tankları numaralandırılmalı ve yapılan tüm işlemler (yemleme, su kalitesi kontrolleri, 

boylama, vitamin takviyesi, hasat vb.) o tanka ait bir kartekse, günlük kayıt altına alınmalı, bu 

kayıtlar dosyalanmalı ve arşivlenmelidir. 

5.6. Su Sıcaklığı 

Sıcaklık balıkların fizyolojik prosesleri üzerine anahtar etkisi özelliğine sahiptir. Her balık 

türünün canlı kalması ve büyümesi için o türe özgü bir sıcaklık dizinine sahip bilinir. Bu 

termal tolerans dizini içinde optimal sıcaklıklarda maksimal büyüme elde edilir. Sıcaklık artışı 

ile besin alımı da maksimuma doğru artar ve daha sonra termal üst sınıra gidildikçe bu artışta 
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bir azalma görülür. Genellikle maksimum yem alımı büyüme için belirtilen optimal su 

sıcaklığının birkaç derece üzerinde meydana gelir.  Metabolizma hızı sıcaklığın artması ile 

üstel olarak artış gösterir ve verilen herhangi bir sıcaklık değerinde yem alımı ve metabolik 

oran arasındaki fark, büyüme için kullanılabilecek enerjiyi belirler. Kültüre alınan türler için 

bu parametreler gerçekten de çok önemlidir.  Bir başka deyişle sıcaklık; alınan besinin 

büyümeye çevrilmesindeki yeterliliği maksimize etmek açısından çok önemlidir. 

Sıcaklık tüm canlı organizmaların üzerine olduğu gibi balıklarında tüm yaşamsal faaliyetlerini 

etkilemektedir. Ovaryum gelişiminden yumurta gelişimine, bağışıklık sisteminin 

çalışmasından, canlı ağırlık kazanımına kadar birçok önemli faaliyet su sıcaklığının etkisi 

altında gerçekleşmektedir. Yetiştiricilik açısından sıcaklığın önemi ancak biyolojik öneminin 

kavranmasından sonra daha iyi anlaşılır. Yumurta gelişimi için belirlenen en uygun sıcaklık 

dizini yavru yetiştiriciliğinde başarıya ulaşmanın neredeyse ilk basamaklarını oluşturur. 

Optimal su sıcaklığının belirlenmesi ile balığın canlı ağırlık kazancının izlenmesi yemleme 

protokollerinin hazırlanmasında göz önünde bulundurulan en önemli kavramlar arasındadır. 

Termal etkinin altında besin alımı ve sindirim fizyolojisi yetiştiriciliğin çalışma alanına giren 

en ilgi çekici konulardandır. Zira yetiştirilen türden türsel özelliklerinin yanı sıra hangi 

şartlarda ve protokollerle zorlanarak en üst düzeyde performans elde edilebileceği 

yetiştiricilik yarışındaki en önemli argümanlardır. 

Balıklar ve kabuklular “poikilotermik ya da soğukkanlı canlılardır. Bunun anlamı şudur: bu 

tür canlıların vücut ısıları kabaca içinde bulundukları su sıcaklığı ile aynıdır. Bu nedenle de 

balık ya da kabukluların içinde bulundukları su sıcaklığı değişince vücut ısıları da sık sık 

değişime uğrar. Tüm biyokimyasal prosesler sıcaklığa bağlıdır. Hem de o kadar bağlıdır ki 

sıcaklıkta oluşacak her 10ºC lik bir artış türe ve türün habitatına bağlı olmak şartıyla biyo- 

kimyasal proses oranını kabaca ikiye katlamaktadır.  

5.7. Kireç Kapsamı ve Özellikleri 

Kireçleme, balık üretimi ve gölet yönetiminde etkili bir araçtır. Bununla birlikte, kireç 

rastgele, çok farklı amaçlar için kullanılan iki farklı malzeme türünü tanımlamak için 

kullanılır. Tarımsal kireçtaşı kalsit (kalsiyum karbonat) ve dolomit (kalsiyum magnezyum 

karbonat) anlamına gelir. Kalsiyum ve magnezyum bileşenleri birçok su türünün sağlığı için 

gerekli olan toplam su sertliğini arttırır. Karbonat bileşeni, toplam alkaliliği ve ph'ı yükseltir, 

pH'daki günlük dalgalanmaları tamponlar, havuz toprağı içindeki mikrobiyal aktiviteyi arttırır 

ve fosforun fitoplanktona olan mevcudiyetini arttırır. Toplam alkalinitesi 20 ppm'den az olan 

havuz suyu kireçlenmeden faydalanabilir. Hidratlanmış kireç (kalsiyum hidroksit), sudaki 
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organizmalar için pH'ı hızlı ve çarpıcı bir şekilde tolere edilebilir seviyelerin üzerine çıkaran 

ucuz ve etkili bir havuz sterilizatörüdür.  Aplikatörle temastan kaçınarak dikkatli bir şekilde 

kullanılmalı ve asla arzu edilen balıkları içeren havuzlarda kullanılmamalıdır. 

Balık havuzlarında kireç uygulaması yapılmasının üç temel amacı vardır: 

1. Besinlerin kullanılabilirliğini arttırmak. 

2. pH'ı artırmak ve günlük pH dalgalanmalarına karşı tamponlamak. 

3. Stoklamadan önce havuzları sterilize etmek.  

(Bu uygulamalar kireç kullanırken, farklı kimyasal bileşikler içerir.) 
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                         Tanklarda balık bakımı yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 
İş kıyafetinizi giyiniz.  Bonenizi takınız. 
 

 Ellerinizi dezenfekte ediniz. 
 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 
 

 Çalışmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz. 
 

 Geçmiş bakım çizelgelerini kontrol edip yeni bakım için hazırlık yapınız. 
 

 İş organizasyonuna uyunuz. 

 Balık türüne göre yemleri seçtim yapınız. Balıklar için yemin uygun olmasına dikkat 
ediniz. 

 Vitamin takviyesi hazırlayınız. Uygulama için uygun hâle getiriniz. 

 Balıkların yemleri doğru oranda ve zamanda 
vermek için hazırlık yapınız. 

 Zamanı iyi kullanınız.  
 Dikkatli ve titiz olunuz. 
 Hijyen kurallarına uyunuz 

 
 Yemleme miktarı için her ay düzenli olarak 

ölçüm yapınız. 
 Ölçümleri doğru ve dikkatli yapınız.  
 Her aya düzenli yapılan ölçümleri not alınız. 

 Hastalanan balıkların kontrolünü yapınız. 
  Hastalık belirtilerini kontrol ediniz. 
 Tartım yapınız. 
 Hastalık belirtisi gösteren balıkları ayırınız. 

 Hastalık kontrolünde dikkatli olunuz.   
 Tartımı doğru yapınız. 
 Hasta balıkları ayırırken dikkatli olunuz. 

 Tanklardaki suyun oksijen miktarını ölçünüz.  
  Ph seviyesini ölçünüz. 
 Tanklardaki sıcaklığı doğru ölçünüz. 

 Oksijen miktarını doğru ölçünüz. 
 Ph seviyesini doğru ölçünüz. 
 Sıcaklığı dikkatli ölçünüz. 

 Su kalitesiniölçünü. Su kalitesini doğru ölçünüz. 
  Havuz temizliği yaparken kurallara uyunuz. Havuz temizliğini konrol ediniz. 
 İş güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız. 
 Zamanı iyi kullanınız. 
 Verilen talimatlara uygun çalışınız. 
 İş kıyafetinizi çıkartıp asınız 
 Tek kullanımlık malzemelerinizi çıkarıp çöpe atınız. 
 Çalışma ortamınızın temizliğini yapınız. 
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ÖLÇME - 4 

1. Aşağıdakilerden hangisi balıkların sırasıyla etçil-otçul-hem etçil hem otçul olarak evrelerin 
doğru verildiği şıktır? 

A. Karnivor - Herbivor - Ominivor 
B. Herbivor – Ominivor - Karnivor 
C. Ominivor – Karnivor - Herbivor 
D. Ominivor – Herbivor - Karnivor 
E. Herbivor – Karnivor - Ominivor 

2. Alabalık beslenme türüne göre aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Etçil 
B. Otçul 
C. Hem etçil hem otçul 
D. Herbivor 
E. Karnivor 

3. Aşağıdakilerden hangisi balıkların hastalandığının belirtisi değildir? 

A. Morfolojik dış bakıda vücutta kanamalar   
B. Ağız bölgesinde kanamalar 
C. Baş bölgesinde kanamalar 
D. Yüzgeçlerde anormallikler 
E. Gözlerde parlaklık 

4. Aşağıdakilerden hangisi balıklardaki büyüme oranlarındaki farklılıkların sebebi değildir? 

A. Balığın genetik menşei 
B. Üretilen kuluçkahanede yapılan ön boylama işlemleri 
C. Balığın yeme erişimindeki başarısı  
D. Boylama yapılmaması 
E. Tesiste kullanılan yemin kalitesi 

5. Balık yetiştiriciliğinde belli zaman aralıkları ile aynı tanktaki büyük ve küçük boy 
balıkların birbirinden ayrılması işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Boylama 
B. Kuluçkalama 
C. Dölleme 
D. Sıralama 
E. Ayırma 

6.Aşağıdakilerden hangisi balıkların hastalanması sebep olan unsurlardan değildir? 

A. Öğün harici yemleme yapılması 
B. Kötü hava koşulları 
C. Su kalitesi değişiklikleri 
D. Su kalitesinin optimum değerlerin dışına çıkması 
E. Havuzun kontrol edilmesi 
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7. Aşağıdakilerden hangisi havuz sıcaklığının balık gelişimindeki olumlu etkilerinden 
değildir? 

A. Büyüme  
B. Ovaryum Gelişimi 
C. Yumurta Gelişimi 
D. Bağışıklık Gelişimi 
E. Kilo Kaybı 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla 

ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  
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KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 
kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   
2. Bonenizi taktınız mı?   
3.Takılarınızı çıkardınız mı?   
4. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?   
5. Balık türüne göre yemleri seçtiniz mi?   
6. Balıkların sağlıklı beslenmesi için vitamin takviyesi yaptınız 
mı? 

  

7. Balıkların yemlerinin miktarında hesaplama işlemini doğru 
yaptınız mı? 

  

8. Balıkların yemleri doğru oranda ve zamanda verdiniz mi?   
9. Yemleme miktarı için her ay düzenli olarak ölçüm yaptınız mı?   
10. Balıkların sağlık kontrollerini yaptınız mı?   
11. Hastalanan balıkların kontrolünü yapıp belirtileri doğru 
görebildiniz mi?  

  

12.Tanklarda hastalık varsa yapmanız gerekenleri biliyor 
musunuz? 

  

13. Oksijen miktarı, sıcaklık ve ph seviyesini kotrol ettiniz mi?   
14. Su kalitesinin ölçümünü yaptınız mı?   
15.Havuz temizleme işlemini yptınız mı?   
16. Çalışmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz mu?   
17. Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?   
18. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?   
20.İşi size verilen sürede tamamladınız mı?   
21. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?   
22. Çalışmalarınızla ilgili kayıt tuttunuz mu?   
23. İş kıyafetinizi çıkarttınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME  

Yapılan değerlendirme sonunda HAYIR şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı 
EVET ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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• Termal su havuzlarının sistemi ve özelliklerini öğreneceksiniz. 

 
• Termal su havuzlarının sistemi ve özelliklerini araştırınız. 

 

6.Termal Su Havuzlarının Sistemi ve Özellikleri 

Jeotermal enerji kaynaklarının kullanıldığı su ürünleri yetiştiriciliği projelerinde ilk yapılması 

gereken hesap, jeotermal havuzun boyutlarının belirlenmesidir. Bu tür uygulamaları içeren 

birçok projede havuzların büyüklükleri, jeotermal enerji kaynaklarından çekilebilen en fazla 

ısı miktarı ile sınırlandırılmıştır. Jeotermal enerji kaynaklarının su ürünleri yetiştiriciliğinde 

kullanılmasına ait havuzlardan olabilecek ısı kayıplarını içeren ön hesaplamalar. Isı 

kayıplarını hesaplayabilmek için önce havuzun sahip olması gereken sıcaklığın belirlenmesi 

gerekmektedir.     

              
Şekil 3. Jeotermal enerji kaynaklarında kullanılan sistem 
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6.1. Balık Tankları 

Balık tankları, üretildiği malzeme ve şekillerine göre farklılık gösterebilir. Farklı amaçlar ve 

büyüklükteki işletmeler için ayrıca farklı boy ve yaşam evresindeki balıklar için farklı tipte 

tanklar kullanılabilir. 

Amatör jeotermal sistemlerde plastik variller, IBC tankları balık tankı olarak kullanılabilir. 

Tankların yapımında kullanılan malzemelerin, balıklara zarar vermeyecek, suyun kalitesini 

değiştirmeyecek ve uzun ömürlü malzemeler olması önemlidir. Örneğin, demir sacların 

kaynaklanarak yapıldığı bir balık havuzu, ileride su kalitesini değiştirecek, bir süre sonra 

paslanacak ve balık için zararlı hale gelebilecektir. Ayrıca demir, ısıyı hızlı taşıdığı için su 

sıcaklığını kontrol altına almak oldukça zor olacaktır. Balık tankları üretimi için en uygun 

malzemeler polyester, fiber polietilen (PE) vb. malzemelerdir. 

                             

Resim 18. Farklı amaçlar için kullanılan ama jeotermal tank olarak kullanılabilen plastik 

malzemeler, varil (solda) IBC tankı (sağda) 

6.1.1. Dikdörtgen Tanklar 

Köşeli, dikdörtgen veya kare şekilli tanklardır. Balık üretiminde çoğunlukla balık nakillerinde 

kullanılırlar ancak az derinlikte olanları larva ve yavru balık tank olarak kullanılabilir. Besi 

balık üretimi için çok uygun değildirler. Her ne kadar su havalandırılıp homojen bir şekilde 

tankın her tarafına dağıtılmaya çalışılsa da köşelerde ölü noktalar, suyun değişmediği kör 

noktalar kalmaktadır. 

Dikdörtgen tankların bir diğer çeşidi köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şekil tanklardır. Daha 

çok yavru balıklar için idealdir. Tabanı düz olan bu tanklarda su giriş ve çıkışı kısa 
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kenarlardan yapılmaktadır. Polyester, fiber veya PE malzemeden üretilebilirler. Ebatları 

farklılık gösterebilir ve oldukça uzun olabilirler. 

                

Resim 19-20. Farklı şekillerde balık tankları, dikdörtgen tank (solda), yuvarlak köşeli tank 

(sağda) 

6.1.2. Silindirik Tanklar 

Balık yetiştiriciliğinde en ideal tank tipidir. Suyun tankın üst kenarından giriş yaptığı ve su 

girişinin karşı tarafından veya tabanın ortasında su çıkışının olduğu, su seviyesinin boru tipi 

savaklarla ayarlandığı tank sistemidir. Diğer tank şekillerine göre suyun tank içinde homojen 

dağılması ve tank içinde ölü nokta olmaması açısından avantajlıdır. Tank şekli, balığın yüzme 

hareketine daha uygundur. Muhtelif çaplarda ve büyüklüklerde, derinliklerde 

üretilebilmektedir. Özellikle tank tabanının ortasında su tahliyesinin olduğu tanklarda tabanın 

konik olması yenmeyen yemlerin ve balık dışkılarının tabanda ortaya toplanmasına ve tanktan 

uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. Polyester, fiber veya PE malzemeden üretilebilirler.   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Resim 21. Silindirik balık tankı 
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6.2. Katı Atık Filtresi 

Jeotermal sistemde, balık tanklarında biriken yenmeyen yem, balık dışkısı ve diğer askıdaki 

katı maddelerin sudan ayrıştırılması işlemi için kullanılan filtrelerdir. Kullanım amacına göre 

ve sistemin büyüklüğüne göre farklı ebatlarda ve şekillerde olabilir. Amatör jeotermal 

üreticileri, varil ve PVC borular kullanarak kendileri basit ve kullanışlı bir katı atık ayırıcı 

oluşturabilirler. Ancak ticari tip üreticilerin daha profesyonel kati atik filtreleri kullanmaları, 

sistemin sürekliliği ve otomasyonu açısından önemlidir. 

               

 

Şekil 4. Basit bir katı atık filtresi 

 

6.2.1. Tambur filtre 

Tambur filtre, balık tanklarından gelen suyun toplanıp, silindir şeklinde bir tamburdan 

akıtılarak katı atıklarından ayrıldığı filtre tipidir. Burada tambur şekilli parçanın üstü farklı 

büyüklüklerdeki gözeneklere (5-200 mikron gibi) sahip özel bir bez ile kaplıdır ve bu tambur 

sürekli dönerek içinden geçen sudaki katı atıkların beze takılmasını sağlar. Zamanla 

gözenekleri tıkanan bez ise terste bulunan düğmelerden su püskürtülmesi ile otomatik 

temizlenerek, katı atıklar bir kanal aracılığı ile sistemin dışına atılır. 
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Resim 22. Tambur filtre 

Katı atık filtreleri içerisinde en kullanışlı ve ekonomik olanıdır. Farklı göz açıklığına sahip 

bezlerin bulunduğu iki tambur filtre art arda kullanılarak, sudaki tüm askıdaki maddeler 

(yenmeyen yem, dışkı vd. gibi) temizlenebilir. Özellikle ticari üretim yapan jeotermal 

işletmelerde kullanılabilir. 

6.2.2. Torba Filtre 

Balık tanklarından toplanan suyun, bez bir torba içinden süzülmesi şeklinde çalışan filtre 

tipidir. Farklı göz açıklıklarına sahip bezler kullanılarak, daha küçük parçacıkların sudan 

ayrılması sağlanabilir. Bezlerin periyodik olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi 

gerekmektedir. Aksi halde tıkanan bezler, sistemin de tıkanmasına sebep verebilir. 

                                                       

Resim 23. Torba filtre 
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6.2.3. Kum filtresi 

İçinde farklı parçacık büyüklüklerinde kum ve çakıl taneleri bulunan ve balık tanklarından 

toplanan suyun basınçlı bir sistem içinde bu katmanlardan geçirilerek katı atıkların, bu 

katmanlarda kalmasının sağlanması ile çalışır. Sistemin büyüklüğüne göre günde birkaç defa 

kum ve çakılın, sistemdeki su ile ters yıkama yapılarak (filtrenin önünde bulunan vanalar 

yardımı ile) kirlenen kum ve çakıllar çalkalanıp, filtrede tutulan katı atıkların filtreden tahliye 

edilmesi gerekmektedir. Aksi halde filtre içinde basınç artacak ve sistemin tıkanmasına 

sebebiyet verebilecektir. 

                         

Resim 24. Kum filtresi 

6.2.4. Çöktürme Havuzu 

Çoğunlukla, büyük su kütlesi bulunan ve yoğun balık üretimi yapan işletmelerde kullanılır. 

Balık tanklarından çıkan su, görece derin bir havuzda toplanır ve havuzun karşı tarafının 

yüzeyinden, su tekrar toplanır. Su bir taraftan diğer tarafa akarken istenmeyen katı maddeler 

havuz tabanına çökerler. Bu havuz tipinde doğal filtrasyon amacı ile kum, çakıl vb. gibi 

malzemeler parçacık tutması amacı ile kullanılabilir. Şekil 8.8.de görüldüğü gibi su girişinin 

ardından suyun yukarı aşağı hareketler yapılabilmesi için bariyerler konulması katı atıkların 

tutulma miktarını arttıracaktır. Havuzun tabanında biriken katı atıklar zamanla su kalitesini 

bozacağı için ve sürekli temizlenmesi gerektiğinden jeotermal sistemlerde kullanımı nispeten 

azdır. 
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Şekil 5. Çöktürme havuzu kesiti ve çalışma prensibi 

6.3. Biyolojik Filtre 

Biyolojik filtrenin en önemli elemanı, biyolojik elementlerdir. Biyolojik elementler, farklı 

şekil ve boyutlarda, farklı malzemeler kullanılarak üretilmiş yüzey attırıcı plastik parçalardır. 

Bunlar, sudaki amonyağın nitrata dönüştürüldüğü nitrifikasyon işlemi sırasında gerekli olan 

ve jeotermal sistemin önemli bir canlısı olan bakterilerin bu yüzeylere yapışması ve 

havalandırma ile sağlanan oksijen ile nitrifikasyon işleminin gerçekleşmesine yarayan önemli 

bir biyolojik filtre elemanıdır. Biyolojik elementler ticari olarak farklı isimlerde (bioball, 

bioelement, kaldnes) piyasada satılmaktadır. Biyolojik elementleri temin ederken dikkat 

edilmesi gereken en önemli özellik, geri dönüşüm plastiklerinden üretilmemiş olması 

gerekliliğidir. Geri dönüşümde kullanılan plastiklerin, hangi tür atık ve geçmişte hangi amaç 

için kullanıldığı bilinmeyen malzemelerden üretilmiş olması nedeniyle, su kalitesini bozma 

ihtimalleri yüksektir. Ayrıca geri dönüşüm plastiklerin, güneş ışığından gelen UV'ye dayanımı 

oldukça azdır. Üreticisi bilinen ve UV dayanımı yüksek plastik malzemeden üretilmiş 

biyolojik elementler hem güvenli, hem uzun ömürlü olacaktır. Biyolojik elementlerin diğer 

önemli bir özelliği ise m'deki yüzey alanı miktarıdır. Piyasada 350-500 m²/ m³ yüzey alanına 

sahip biyolojik elementler olmakla birlikte 750 m²/m² yüzey alanına sahip biyolojik element 

bulmak mümkündür. 

Biyolojik elementlerin, suyun yoğunluğuna göre farklı yoğunluklarda üretilmiş olanları 

bulunmaktadır. Tuzlusu ve tatlı su için üretilenleri farklı yoğunluktadır. Biyolojik elementler 

suya ilk bırakıldıklarında suda yüzerler (0,9-1,0 g/cm') ve zamanla üzerlerine bakterilerin 

yapışması ile yoğunlukları artarak dibe çökerler. Biyolojik filtre aşamasında, bu biyolojik 



61 
 

elementlerin havalandırılarak su içinde homojen bir şekilde dağılması sağlanmalıdır. Bu 

havalandırma, nitrifikasyon için gerekli oksijeni sağladığında uygulaması oldukça önemlidir. 

6.4. Ultraviyole Filtre 

Jeotermal sistemde bulunması tartışmalı olan ve bazı uzmanların nitrifikasyon bakterilerini 

öldürebileceğinden dolayı kullanılmaması gerektiğini savunduğu, ancak sistemdeki patojen 

(hastalık yapabilen) mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacı ile ultraviyole (UV) ışık ile 

suyun steril edilmesine yarayan filtredir. 

UV filtreler, kapasitelerine göre polietilen veya metal malzemeden yapılmış olabilirler. 

Çoğunlukla silindir şeklinde olan dış katman içinde, filtrenin kapasitesine göre farklı sayılarda 

UV lambalar yerleştirilir. UV lambalar, kuartz bir boru içinde su ile temas etmeden çalışırlar. 

Su, dış katman ile içindeki kuartz tüpler arasında belli bir hız ile akarken, UV ışığına maruz 

kalır ve sudaki mantar, bakteri ve virüsler büyük oranda temizlenmiş olur. 

        

Resim 25. Farklı ebatlarda ve tüp sayıları olan HDPE gövdeli UV filtreler 

UV filtrelerin kurulumunda, kuartz tüplerde ve UV lambalarda parmak izi bırakılmamalı, 

bunlara toz yapışması engellenmelidir ki filtrenin verimi düşmesin. Piyasadaki UV filtrelerin 

çalışma ömrü, çoğunlukla 9000 saattir (1 yıl). Bu süre sonunda, UV lambaların değiştirilmesi 

gerekmektedir. Filtrenin çalışma süresini gösteren bir panosu bulunmaktadır ve kontrolü bu 

panodan yapılmaktadır. 
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UV filtrelerin lambalarının ışık şiddeti, filtrenin etkinliğinde önemlidir. Piyasada 360-400 

Jul/m² şiddetinde UV dozu bulunan filtreler mevcuttur. Ancak burada önemli olan, bu 

değerlere 9000 saatlik çalışma süresi sonunda ulaşmasıdır. Metrekareye uygulanan UV 

dozunun etkisi, su debisi ile de ilgilidir. Düşük ve yüksek debilerde uygulanan UV dozu da 

değişecektir. 

Jeotermal sistemde, bazı uzmanlar UV filtrenin gereksizliğinden bahsetse de, balık sağlığının 

korunması açısında ticari ve yoğun üretimlerde UV filtrenin kullanılması tavsiye 

edilmektedir. 

6.5. Havalandırma 

Jeotermal sistemde, balık tanklarındaki suda, ayrıca biyolojik filtrede nitrifikasyon sırasında 

gerekli oksijenin sağlanması amacı ile kullanılan ekipmandır. Atmosferik havanın, basınç ile 

ince hava boruları ile taşınması ve havanın, suda daha hızlı çözünmesini sağlayan hava 

taşlarının kullanıldığı sistemdir. Bu işlem için kompresörler kullanılabilir ancak dikkat 

edilmesi gereken önemli bir husus kompresörlerin hava çıkışında yağ ve su tutucu, hava 

girişlerinde iyi bir hava filtresinin bulunması gerekmektedir. Basınçlı havanın, uygun 

borulama sistemi ile tanklara taşınması ve hava vanaları ile hava miktarının ayarlanması 

gerekmektedir. 

                        

Resim 26. Kompresör ve akvaryum hava motoru 

Havadaki oksijenin suda çözünürlüğünü artırmak için hava hortumlarının ucuna hava taşı 

konulmalıdır. Hava taşlarının üstündeki delikler ne kadar ufak ise çıkan hava kabarcığı o 

kadar ufak ve fazla olacak böylece havadaki oksijenin suda çözünme miktarı artacaktır. 
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Ufak ölçekli amatör jeotermal sistemler için uygun büyüklükteki akvaryum hava motorları 

yeterli olabilecektir. 

6.6. Pompa 

Jeotermal sistemde su devir daiminin sağlanması için su pompaları kullanılmaktadır. Elektrik 

enerjisi kullanan bu su pompaları, sistemin büyüklüğüne göre farklı büyüklüklerde ve çalışma 

şekillerinde olabilir. Amatör jeotermal sistemlerde güçlü bir akvaryum pompası veya orta 

büyüklükte bir dalgıç pompa kullanılabilirken, daha büyük ticari büyüklükteki jeotermal 

sistemlerde çelik veya HDPE gövdeli elektrikli su motorları kullanılmalıdır. 

Elektrikli su motorları günümüz teknolojisi ile HDPE gövdeli olarak üretilmeye başlanmış, bu 

malzeme ile korozyon önlenmiş ve motorun kullanım ömrü artırılmıştır. Ayrıca benzer 

motorlarda hibrit teknolojisi ile elektrik tüketimi en aza indirilmiştir. Kullanılacak su 

motorunun debi ayarlı olması, istediğiniz miktarda suyun sistemde dolaşmanıza imkân 

sağlayacaktır. 

      

Resim 27. Jeotermal sistemde kullanılabilecek pompa çeşitleri (solda sağa: dalgıç pompa, 

çelik gövdeli elektrikli su pompası, HDPE gövdeli debi ayarlı hibrit su pompası) 

Jeotermal sistem kurulumunda, hesaplamaların doğru yapılması ve su kodu farkının doğru 

kullanılması ile sistemde kullanılacak pompa/motor miktarı en aza indirilmelidir. Bu elektrik 

tüketimini azaltacaktır. Ancak herhangi bir arıza ve bakım durumunda sistemde suyun 

devamlılığının sağlanması için yedek bir su pompasının sistemde bulunması sistemi garantiye 

almanıza yardımcı olacaktır. 

6.7. Denge Tankı/Havuzu 

Jeotermal sistemde, balık tanklarının suyunun toplandığı ve sistemin dengesinin sağlandığı, 

sistemdeki suyun döngüsü için su pompasının, gerekirse biyolojik filtrenin içinde olduğu bir 
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denge havuzu bulunmalıdır. Bu denge havuzunun büyüklüğü, sistemdeki toplam su hacminin 

%5-10'u kadar olabilir. 

Sisteme günlük taze su girişi ve sitemdeki suyun deşarjı, bu denge havuzundan yapılmalıdır. 

Denge havuzunun üzeri ışık geçirmeyecek şekilde bir gölgelik ile örtülmesi, sistemde alg 

üremesini azaltacaktır. Sistemde oluşan alg patlaması, gece solunum yapan bu bitkisel 

organizmaların sudaki çözünmüş oksijeni tüketmesine, su kalitesini olumsuz etkilenmesine ve 

sistemdeki sebzelerin besinlerine ortak olması ile besin eksikliğine sebep olabilir. Dolayısı ile 

sistemde alg kontrolü ilk olarak denge havuzunun (ve balık tanklarının) gölgelenmesi ile 

yapılmalıdır. 

Denge havuzu plastik tanklardan yapılabileceği gibi, beton havuz şeklinde de yapılabilir. 

Sistemdeki su kodu ayarlaması yapılıp, sistem için en uygun yere konulmalı yüksekliği ve 

derinliği sistemin su koduna göre ayarlanmalıdır. 

6.8. Borulama 

Su ve hava hattının oluşturulmasında, polietilen (PE), polivinil klorür (PVC) veya 

polipropilen (PPRC) malzemelerden üretilmiş farklı çaplarda boru ve ek parçaları kullanılır. 

Farklı materyallerden üretilen bu boru ve ek parçalarının kullanım yerleri ve kullanım 

şekilleri de farklıdır. 

Polietilen malzemeler genelde istenilen kalınlıkta ve 100 metreye kadar kangal şekilde 

bulunabilen, jeotermal sistemde çoğunlukla suyun uzak mesafelere taşınmasında kullanılan 

borulardır. Bu boruların veya ek parçalarının birbirine bağlanması, rekor denilen dişli ve 

sıkıştırmalı malzemelerle yapılmaktadır. Nispeten uygun fiyatlıdır. 

Polivinil klorür malzemeler çoğunlukla istenilen kalınlıkta ve 6 metre uzunlukta (1 boy) temin 

edilebilen malzemelerdir. Tanklara su giriş çıkışında boru hattının düzgün bir şekilde uzaması 

için en uygun malzemedir. Farklı basınç miktarlarına dayanıklı et kalınlığında olabilen bu 

borular, birbirlerine muflardan geçirilip özel yapıştırıcısı ile yapıştırılarak kullanılabildiği gibi 

dişli malzemelerin sıkıştırılması ile de kullanılabilir. 

Polopropilen malzemeler çoğunlukla kalın etli ve basınca dayanıklı bir malzemedir. Dolayısı 

ile basınçlı hava hattında kullanılması uygundur. Bu malzemenin montajında özel bir ısıtma 

aparatı kullanılarak, birleştirilecek boruların iki ucu yüksek sıcaklıkta eritilip birbiri içine 

geçirilmesi ile eklemeleri yapılabilir. 
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Sistem borulaması ve boru çapı hesaplaması yapılırken, kapalı devrede günlük devir daim 

edecek su miktarını önceden belirlemek önemlidir. Beş tane balık tankının olduğu ve her 

birinde 50mm'lik çapa sahip su tahliyesinin olduğu bir sistemde bu tanklardan gelen suyun 

toplandığı borunun en az 90-110mm olması gerekmektedir. Sistem kurulumunda, konusunda 

uzman kişilerden yardım almak, olası hataları en aza indirecektir. 

6.9. Su Kalitesi Ölçüm Cihazları 

6.9.1. pH metre 

Jeotermal sistemde, hem balık hem bakteriler için önemli ve kritik bir parametre olan pH, 

günlük olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Piyasada pH ölçümü için 3 farklı yöntem 

ile çalışan malzemeler satılmaktadır. Bunlardan en basit olanı ve amatör jeotermal sistemlerde 

kullanılabilecek olanı, solüsyon ile pH ölçümüdür. Sudan alınan az bir miktarda örnek su 

içine, belirli oranda pH ölçüm solüsyonunun damlatılması ile oluşacak rengin, kit ile birlikte 

verilen karteladaki renk skalası ile karşılaştırılması yoluyla, yaklaşık olarak sudaki pH 

ölçülmesi mümkündür. Bu işlem kimyasal analiz setleri ile yapılarak yaklaşık değerler tespit 

edilebilse de, bir pH metre ile günlük pH ölçümleri hem uzun vadede ekonomik hem de daha 

doğru sonuçlar verecektir. pH metre cihazları sürekli bakım gerektiren ve zaman zaman 

kalibrasyonunun mutlaka yapılması gereken cihazlardır. Satın alınan cihazın, kullanım 

kılavuzunun iyice okunması, anlaşılması ve kılavuzdaki yönlendirmelere uyulması 

gerekmektedir. pH metre probunun (ölçüm yapan kısım) mutlaka nemli veya özel solüsyonu 

içinde kalması gerekmektedir. Aksi halde probun işlevselliği zamanla azalacak ve 

değiştirilmesi gerekecektir. Diğer basit bir pH ölçüm yöntemi ile kalem pH metrelerdir. Daha 

ekonomik olan bu cihazların ömrü az, hassasiyetleri de düşüktür. 

     

Resim 28. pH ölçüm ekipmanları (soldan sağa: problu pH metre, elektronik pH metre, 

solüsyon kit) 
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Oksijen Metre 

Hem balıklar hem de bakteriler için çok önemli bir parametre olan suda çözünmüş oksijen 

miktarının ölçülmesi amacı ile kullanılan oksijen metreler membran filtreli prob ve optik prob 

olmak üzere iki çeşittir. Membran filtreli oksijen metrelerin filtreleri, KCl solüsyonu ile 

doldurulmalı ve elektrotları zamanla temizlenmelidir. Kullanıldıkça kalibrasyonu 

yapılmalıdır. Optik problu oksijen metrelerin kalibrasyonu hava ile yapılır ve temizlenmesine 

gerek yoktur. Kullanımı ve bakımı daha kolaydır. Oksijen metreler, sudaki çözünmüş oksijen 

(mg/L) haricinde sıcaklık (C veya F) ve oksijen doygunluğunu (%) ölçerler. 

                         

Resim 29. Oksijen metre (solda membran filtre, sağda optik filtreli prob) 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-5 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal balık yetiştiriciliğinde kullanın tank tipidir? 

A. Dikdörtgen Tanklar 

B. Silindirik Tanklar 

C. Oval Tanklar 

D. Kare Tanklar 

E. Yuvarlak Tanklar 

2.Aşağıdakilerden hangisi jeotermal balık yetiştiriciliğinde kullanılan tank malzemelerinden 
değildir? 

A. Polyester 

B. Demir 

C. Fiber Polietilen 

D. PE 

E. IBC 

3. Katı atık filtreleri içerisinde en kullanışlı ve ekonomik olan filtre aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A. Tambur filtre 

B. Torba Filtre  

C. Torba Filtre  

D. Çöktürme Havuzu  

E. Biyolojik Filtre 
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4. Jeotermal sistemde kullanılması tartışmalı olan fakat sistemdeki hastalık yapabilen 
mikroorganizmaların uzaklaştırılmasına yarayan filtre aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Tambur filtre 

B. Ultraviyole Filtre 

C. Torba Filtre  

D. Çöktürme Havuzu  

E. Biyolojik Filtre 

5. Jeotermal sistemde, balık tanklarının suyunun toplandığı ve sistemin dengesinin sağlandığı 
tank aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Dikdörtgen Tanklar 

B. Denge Tankı 

C. Oval Tanklar 

D. Kare Tanklar 

E. Yuvarlak Tanklar 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla 

ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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• Jeotermal su ürünleri yetiştiriciliğinde fırsatlar ve beklentileri öğreneceksiniz. 

 
• Jeotermal su ürünleri yetiştiriciliğinde fırsatlar ve beklentileri araştırınız. 

 

7.  Jeotermal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Fırsatlar ve Beklentiler 

Normal balık çiftliği ile karşılaştırıldığında, balık yetiştiriciliğinde jeotermal su kullanmak, 

fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için uygun fiyatı ve sürdürülebilir bir çözümdür. Kontrollü 

bir ortamda tatlı su ve deniz ürünleri yetiştirilmesi, üretim oranlarını %50 ila 100artığından ve 

böylece yıllık hasat miktarını artırdığından, ucuz jeotermal suyun mevcudiyeti, farklı balık 

türlerinin tüm yıl boyunca ucuz bir şekilde yetiştirilmesini mümkün kılar. 

Bununla birlikte, fosil yakıtlardan farklı olarak, jeotermal kaynaklar her yerde mevcut 

değildir. Bu nedenle jeotermal enerji, su ürünleri yetiştiriciliği sektörü için uzun vadeli ve 

güvenli enerji sağlama potansiyeline sahip olsa da, kullanım olasılıkları Pasifik Okyanusu ve 

Pasifik Levhasının çevresindeki alanlar ve yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ve 

Orta Doğu’nun çölleri ile sınırlıdır. 

Jeotermal enerjiye erişimi olmasına rağmen, bazı ülkeler bunu balık yetiştiriciliğinde henüz 

kullanmamaktadır. Örneğin, Litvanya’da, jeotermal enerjinin su ürünleri yetiştiriciliğinde 

kullanımı halen değerlendirilme aşamasındadır. Ülkenin batı kesiminde yüzeyin bir kilometre 

altında jeotermal enerjiye erişim olmasına rağmen şu aşamada sadece ısınma amacıyla 

kullanılmaktadır.  

Jeotermal enerji tesisleri emek yoğun tesislerdir ve iyi eğitimli personel gerektirir. Bu durum 

ekonomik açıdan zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle jeotermal enerjinin kullanıldığı 

su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki büyüme yavaştır. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkedeki 

küçük ölçekli jeotermal enerji kullanan ısı pompalarının sayısı artışı eğilimindedir. 

Arnavutluk’taki doğal kaynaklar ve kuyular 65 C ye kadar jeotermal su üretmektedir. Bu 

nedenle Arnavutluk su ürünleri yetiştiriciliği için jeotermal ısıyı kullanmayı planları arasına 
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almıştır. Arnavutluk jeotermal enerjiyi hâlihazırda kaplıcalarda, banyolarda ve yüzme 

havuzlarında kullanmakta, ısıtma ve soğutma için jeotermal ısı pompalarından 

yararlanmaktadır. 

Arnavutluk gibi, Hırvatistan da sıpa ve rekreasyon merkezlerinde ve bina ısıtması için 

jeotermal enerjiden yararlanmaktadır. Bununla birlikte, ülkenin şu anda jeotermal enerjiyi 

balık yetiştiriciliği için kullanma konusunda net planları yoktur. 

Bu durum Polonya’da da benzerdir. Jeotermal suya erişimi olmasına rağmen, ülke bunu su 

ürünleri yetiştiriciliğinde kullanmamaktadır. 2010-2014 döneminde jeotermal enerji, özellikle 

ısıtma ve spa faaliyetleri olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Geçtiğimiz beş yılda 

toplam jeotermal kapasite artmıştır fakat balık yetiştiriciliğinde jeotermal su kullanımı halen 

geliştirilmeyi bekleyen bir alandır. 

8. Jeotermal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Karşısındaki Engeller 

Jeotermal enerji hâlihazırda birçok ülkede kullanılmaktadır, ancak jeotermal enerjinin 

kullanımındaki gelişim birçok ülkede çok yavaş olmuştur. Jeotermal enerjinin kullanımını 

engelleyen temel kısıtlamalar ve zorluklar; politikalar, teknik ve finansal engellerdir. 

Başlangıçtaki yüksek yatırım maliyetleri, balık yetiştiriciliğinde jeotermal enerji kullanımının 

çekiciliğini azaltmaktadır ve kaynakları kısıtlı ekonomilerde jeotermal enerji gelişiminin 

önündeki ana engellerden biridir. 

Fosil yakıtların kullanımının çok yoğun olması, jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynakların 

yaygın kullanımının önünde bir engel olmuştur. Aynı durum jeotermal enerjinin su ürünleri 

yetiştiricilinin gelişiminin yavaş olmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, ülkelerin 

ekonomik durumundaki iyileşmeye paralel olarak, kamu sektörü ve özel yatırımcılar 

yenilenebilir bir enerji kaynağını kullanmanın avantajlarını fark ederek etüt yapma ve 

envanter hazırlama çalışmalarına başlamışlardır. 

Finansman jeotermal programlarda önemli bir rol oynar. Devlet politikaları ve mevzuatı, 

jeotermal yatırım ve kaynak seferberliği için elverişliği bir ortam yaratmada ve yerli –yabancı 

özel sektör yatırımlarını teşvik etmede önemli faktörlerdir. Bununla birlikte, çok az 

hükümetin jeotermal enerji araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılan bütçe tahsisleri 

oldukça düşüktür. 

Çevreyi korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler jeotermal sistemlerin gelişimini 

de etkilemektedir. Jeotermal sektörünü etkileyen başlıca AB çevre düzenlemeleri, su ve çevre 
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konularında yapılan düzenlemelerdir. Bu mevzuat sayesinde sayesin de jeotermal enerji 

kullanım hedefleri diğer çevre hedefleriyle uyumlu hale gelmektedir. 

Jeotermal enerjinin kullanımı dünya çapında yavaş yavaş artmaktadır. Bu yenilenebilir 

kaynağa erişimi olan bazı ülkeler, birçok alanda jeotermal su kullanmaktadır. Sürdürülebilir 

bir balık yetiştirme yöntemi olmasına rağmen, jeotermal enerji su ürünleri sektöründe zorlukla 

yer bulmaktadır. 

Avrupa’da jeotermal kaynak kaynaklara erişimi olan bazı ülkeler, bunu su ürünleri 

yetiştiriciliğinde kullanmamaktadır.  Ancak yapılan düzenlemeler ve destekler jeotermal 

enerjiyi su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanan ülkelerin sayısının artmasına katkı 

sağlamaktadır. 
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CEVAP ANAHTARI 1 
 

1 A 
2 A 
3 D 
4 B 
5 C 
6 D 
7 B 
8 B 
9 B 
10 D 

 
                             CEVAP ANAHTARI-2 

1 C 

2 D 

3 D 
4 D 

                             

                               CEVAP ANAHTARI-3 

1 A 

2 A 

3 D 

4 A 

5 D 

 

                                 CEVAP ANAHTARI-4 

1 A 

2 C 

3 E 

4 E 
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5 A 

6 E 

7 E 

 

                              CEVAP ANAHTARI-5      

1 B 

2 B 

3 A 

4 B 

5 B 
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