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Bölümün Amacı 
 

Akuaponik çiftçilik, topraksız bitki yetiştiriciliğinin ve balık çiftçiliğinin bir 

kombinasyonudur ve tüm dünyada önemli bir popülerlik kazanmaktadır. Akuaponik tarım 

sistemi, sınırlı, iklimsel olarak savunmasız ve bozulmuş toprak koşullarında yiyecek 

yetiştirmenin önemli bir yoludur. Akuaponik sistem, sürdürülebilir bir temelde bitki 

büyümesini, gıda üretimini, gıda egemenliğini ve gıda güvenliğini iyileştirmek için önemli bir 

potansiyel sunar. Akuaponik tekniklerin ve stratejilerin doğru uygulanması hakkında bilgi 

eksikliği ve doğru anlayış, akuaponik tarım için temel sınırlayıcı faktörlerdir. Akuaponik 

sistem titiz bir şekilde yönetilir, verimli biyogüvenlik seviyelerini ve dış kontaminasyon ve 

hastalık risklerini en aza indirir ve pestisit ve sentetik gübreler olmadan yüksek kaliteli verim 

üretir. Akuaponik sistemlerin iyi bir şekilde anlaşılması, kentsel alanlarda topluluk temelli 

gıda üretimini, kırsal alanlarda endüstriyel ölçekte gıda üretimini ve gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkelerde daha küçük düzeyde çiftçilik faaliyetlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. 

Bu nedenle, bu bölüm sağlıklı ve besleyici yönden zengin balıklar ve bitkiler yetiştirmek için 

farklı akuaponik tasarım sistemlerini ve akuaponik bileşenlerin bakımını tartışmaya 

odaklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akuaponik sistemler balık, bitkiler, yiyecek üretimi, besin yönetimi, 

akuaponik zorluklar  

Giriş 
 

Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır ve 2050 yılına kadar 12 milyara ulaşması 

beklenmektedir. Sürdürülebilir gıda üretimi bilim dünyası için büyük bir endişe kaynağıdır 

çünkü dünya, önümüzdeki yıllarda milyarlarca insanın geçimini etkileyecek bazı değişiklikler 

geçirmektedir. . Bilim ve teknolojideki son gelişmeler, çeşitli sektörlerde büyük bir devrim 

yaratmış ve tüm dünyada hayatı kolaylaştırmıştır. (Jha ve diğerleri, 2019). 

Tıp biliminde yaşanan gelişmeler yaşam süresini ve hayatta kalma oranını sürdürülebilir bir 

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

toprağa ve çevre sağlığına ciddi zararlar vermek pahasına gerçekleşmiş ve bu nedenle hemen 

hemen tüm ülkelerde genel gıda üretim durumunu olumsuz etkilemiştir. Tüm bu faktörler 
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dünyayı beslemek anlamında bilime büyük zorluklar yaratmıştır ve bilim adamları gıda 

üretimini sürdürülebilir bir temelde iyileştirmek anlamında teknolojik ve bilimsel yenilikler 

geliştirmek için ellerinden geleni yapmaktadır (Gainer ve diğerleri, 2019). 

Dünya, küresel ısınma, toprak kirliliği, çevresel bozulma ve iklim değişikliği nedeniyle büyük 

bir belirsizlikle karşı karşıyadır. Akuaponik sistemler bu tür durumlarda kaliteli gıda üretimini 

ve gıda tedarikini iyileştirmek için gereken dayanıklılığı önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, 

bu bölüm temel anlamda sürdürülebilir bir temelde gıda üretimine ulaşmak için akuaponik 

sistemlerin ana konseptini, bileşenlerini ve yönetim faktörlerini tartışmaya odaklanmıştır. 

Akuaponik Nedir? 
 

Akuaponik Bahçecilik Topluluğuna göre akuaponik sistemler, devridaim yapan eko 

sistemlerde balık türleri ve bitkilerin birlikte yetiştirilmesidir. Balıkların ürettiği atıkları 

bitkinin besin maddelerine dönüştürmek için doğal bakteri döngülerini kullanır. Akuaponik 

sistemler su ürünleri yetiştiriciliği ve hidroponiği kullanan çevre dostu gıda yetiştiriciliğidir. 

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

ilavesine gerek yoktur (Berstein, 2011). 

Akuaponik sistem suda yaşayan organizmalardan elde edilen besinlerin neredeyse % 50'sinin 

büyümeleri ve gelişmeleri amacıyla bitkileri beslemek için kullanıldığı, bitkiler ve suda 

yaşayan organizmaları kullanarak sistematik bir biçim alan özel bir üretim sistemi olarak 

tanımlanabilir (Palm ve diğerleri, 2018). 

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


 

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

 

 

 

Şekil 1. Akupaonik Döngü (Bernstein, 2011) 

Hidroponik; toprak, kimyasal besin ve su kullanmadan bitki yetiştirmektir (Stout, 2013). 

Hidroponik terimi suyla çalışma anlamına gelir (Bernstein, 2011). Su ürünleri yetiştiriciliği, 

doğal veya kontrollü tatlı su veya deniz ortamlarında suda yaşayan hayvanların ve bitkilerin 

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

uzanmaktadır. İnsanlar genç balıkları yakaladılar ve büyümeleri için yapay bir ortamda 

tuttular. Kültür balıkçılığı, Roma İmparatorluğu ve Eski Mısır'da da biliniyordu (Bernstein, 

2011). Kültür balıkçılığında balıklar çok yoğun bir şekilde yetiştirilebildiğinden, balık 

yetiştirme sistemi (RAS), sirkülasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hidroponik ve kültür balıkçılığını birleştirerek ortaya çıkabilecek birçok zorluğu çözebiliriz. 

Hidroponikteki pahalı sentetik kimyasal besinlerin yerini ucuz balık yemi alır ve bitkiler 

tarafından alınmazsa besin solüsyonunu da atmalıyız. Bitkilerin sulanması için ihtiyaç 

duyulan yüksek miktarda su vardır ve suyu biyofiltrelerden geçirerek bunu önleyebiliriz. 

Akuaponik, sadece su kültürü ve hidroponikten daha üretkendir. Akuaponik organik 
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olmalıdır, çünkü balıkları tedavi etmek bitkiler üzerinde bir etkiye sahip olabilir ve bunun 

tersi de olabilir (Bernstein, 2011). 

Akuaponik Sistemlere Başlarken 
 

Akuaponics sistem geleneksel tarımda çeşitli kaynak verimliliğinden kaçınmak için iyi bir 

yardımcıdır ve optimum bakım, sürdürülebilir bitki büyümesi ve gıda üretimini garanti eder. 

Bununla birlikte, akuaponiklerin başarısı ve verimliliği, sistem tasarımının güvenliği, 

akuaponik sistemin etkileri, sistem suyunun pH kontrolü, kabul edilebilir besin aralığı, 

filtreleme ve havalandırma teknolojileri, balıkların doğru eşleştirilmesi ve bitki türleri, 

mikrobiyal popülasyonlar, balık yemi kalitesi ve miktarı, nitrojen seviyeleri ve haşere 

saldırısının yönetimi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler, yönetim sistemi için büyük 

önem taşır ve mühendislik, tarım, kimya, bahçecilik ve su ürünleri yaklaşımları kullanılarak 

uygun şekilde kontrol edilmelidir (Yep ve Zheng, 2019). 

İş veya ev üretiminde akuaponik sistemlere başlamadan önce bazı basit soruları kendimize 

cevaplamamız gerekir. Bunlar "Neden", "Nerede", "Ne Zaman" ve "Kim" dir. 

Neden akuaponik sistemlere başlama kararı aldınız? Akuaponik sistemleri deneyimlemek 

istiyor musunuz? Çocuklara bu sistemleri göstermek ve onlara balık ve bitki yetiştirmenin 

alternatif, sürdürülebilir yollarını öğretmek istiyor musunuz? Yoksa amacınız manav 

alışverişinizde harcadığınız miktarı azaltmak mı? Taze sebze, meyve, ot ve balıklar üretmek 

istiyor musunuz? Yoksa ticari bir site mi istiyorsunuz? “Neden?” sorusu akuaponik sistemi 

planladığınız tüm süreç boyunca aklınızda yer almaya devam etmelidir.  

 “Nerede?” cevaplamamız gereken ikinci sorudur. Akuaponik sistemi nereye kuracağız? İklim 

koşullarınız nasıl? Bitkilerinizi bir seraya yerleştirebilir misiniz yoksa evinizde veya başka bir 

binadaki boş bir alanı mı kullanacaksınız? Sisteminizin başka sınırlılıkları var mı? Bakterinin 

biyofiltre motorunuz olduğunu aklınızda tutmalı ve uygun olmayan sıcaklıklarda onları 

dondurmadığınızdan veya kaynatmadığınızdan emin olmalısınız.  

Üçüncü soru “Ne zaman?”dır.  Akuaponik sistemi ne zaman başlatmak istiyorsunuz? 

Bakterinin belli miktarda büyümesi zaman alacaktır, bu yüzden bunu çok iyi ölçüp biçmemiz 

gerekecektir. Ve sonra, biyofiltreniz tam kapasiteye ulaştığında, balıklarınızı ve bitkilerinizi 

alacak mısınız? Akuaponik sistemin bu "yaşayan" kısmı da çok önemlidir 

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


 

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

 

Are there any other things to think about, like the height of that person, anything that has to be 

adjusted? If so, it is important to know how to plan the aquaponic system (Bernstein, 2011). 

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

mı? Bu kişinin boyunun uzunluğu gibi düşünülmesi gereken başka faktörler var mı? Öyleyse, 

akuaponik sistemin nasıl planlanacağını bilmek önemlidir (Bernstein, 2011). 

Sistem Tasarımı 

Açık Gölet Akuaponik Sistemler  

 
Açık göl sistemleri temel olarak Asya’da geliştirilmiştir ve yayın balığı ile tatlısu çipurası 

kullanımına odaklanır. Bu akuaponik sistem tasarımı, bitkilerin ve balıkların üretimini entegre 

etmek için önemli ölçüde uygun maliyetli bir yöntemdir. Bu sistem, birkaç enerji ve teknik 

bileşen kullanır ve minimum seviyede havalandırma, su akışı ve su pompası kullanımı 

gerektirir. Bu sistemin ana bileşenlerinden biri, monokültür veya polikültür balık türleriyle 

akıllıca stoklanmış yapay gölettir (Palm vd., 2018).   

Evcil Akuaponik Sistemler 
 

Bu sistem, klasik akuaponik konseptinin kullanımını temel alır ve birleşik ve kapalı 

sistemlerde balık ve bitkilerin ortak yetiştirilmesine odaklanır. Bu sistemler hobi ve mini 

kurulumları içerir ve küçük hacimli balık tankları, küçük ekim alanları ve kapsamlı stoklama 

yoğunlukları ile karakterize edilebilir. Sadece tek bir balık tankı veya sistem rezervuarı ve 

sadece yaklaşık 2 m2'lik küçük bir alana sahip bir mini hidroponik üniteye sahiptirler. Bu 

sistemler sadece süs balıkları için kullanılabilir ve ayrıca bitkilerin su yüzeyinde doğrudan 

yüzmesine izin verir (Palm vd., 2018). 

Bu sistemlerin genişletilmiş versiyonları, kültür balıkçılığı ve hidroponik ünitelerin 

ayrılmasını sağlar ve dahili akvaryum filtrelerinin kullanımına dayanır. Daha büyük sistemler 

de sedimantasyon birimleri ve devridaim bileşenleri ile sağlanabilir. Bu tür kurulumlarda su 

nadasa bırakılır ve suyun çoğu balık tankına geri pompalanabilir. Bununla birlikte, bitkilerin 

sağlığını ve büyümesini sürdürmek için ek havalandırma gereklidir. Bitkiler ve balık üretimi 

için ev içi yapılar, aynı zamanda arka bahçe akuaponik sistemi olarak da bilinir ve daha büyük 

balık tanklarının kullanımına dayanır. 
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Yarı Ticari ve Küçük Ölçekli Akuaponik Sistemler 
 

Bu akuaponik sistemler, üretim alanlarının teknik genişlemesine ve fonksiyonel bileşenlere 

dayanmaktadır. kademeli bitki ve balık üretimine izin vermek için birden fazla hidroponik 

ünite ve balık tankları kullanılabilir. Balık ve bitki büyümesi ve üretimi, mekanik ve biyolojik 

filtrasyon üniteleri ve alt sistem teknikleri kullanılarak optimize edilebilir. Bu sistemler aynı 

zamanda kentsel topluluklarda çatılarda kurulabilir ve su sirkülasyonu için tek bir pompa 

kullanabilir. Bu sistem balık sağlığı, sistem kararlılığı ve mikrobiyal kontrol hakkında bazı ek 

hususlar gerektirir (Love vd.,  2015). 

Büyük Ölçekli Akuaponik Sistemler 
 

Bu sistemler, maksimum balık ve bitki üretimi sunar, ancak mevcut koşulları ve aquaponic 

bileşenlerin kalitesini izlemek için bazı özel yönetim becerileri, yüksek işletim maliyetleri, 

mekanizasyon ve bilgisayarlaştırma gerektirir. Genellikle bu sistemler kontrollü seralarda 

bulunur ve daha büyük pazarlar için iyi bir verim sağlar (Greenfeld vd.,  2019). 

Özel Akuaponik Sistemler 
 

Bilim ve teknolojideki son gelişmeler, akuaponik sistemlerin değişken ve yüksek verimli 

tasarımlarını sunmuştur ve günümüzde akuaponik sistemler, biyokütle üretimini en üst düzeye 

çıkarmak için canlı duvarlara ve dikey bahçe bileşenlerine de kurulabilir. Şu anda, dikey ve 

yatay akuaponik sistemlerin çeşitli tasarımları vardır ve batarya, rüzgâr ve güneş teknolojileri 

kullanılarak yönetilebilir. 

Su Baskını ve Tahliye 
 

Diğer tüm sistemlerin en basit işlemidir ve ayırt edilmesi ve yapılması çok kolaydır. Bu 

tasarım, balık tankı hacmine 1: 1 büyüme yatağı hacminden oluşan bir sistem kullanır ve daha 

küçük akvaryum akvaryum sistemleri için daha uygundur. Bu sistemde yetiştirme yatakları 

balık tanklarının üzerine yerleştirilir. Balık tankından gelen su yetiştirme yataklarına 

pompalanmalıdır. Yetiştirme yataklarından balık tankına su, yerçekimi ile geri döner. Bu tipin 

faydası, yapımının ve yönetiminin kolay olması ve bir hazne tankı gerektirmemesidir. Ancak 
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her sel döngüsünde balık tankından özel olarak çok fazla su pompalanacağı için başka bir 

yetiştirme yatağı ekleyemezsiniz (Bernstein, 2011). 

 

Şekil 2. Temel Su Baskını ve Tahliye Sistemi (Bernstein, 2011) 

Temel taşma ve tahliye sisteminin bir sonraki seviyesi, bir hazne tankı eklemektir. Yetiştirme 

yataklarından gelen su yerçekimi ile bir hazne tankına akar ve daha sonra balık tanklarına 

pompalanır. Hazne tankından gelen su, sürekli olarak veya hazne tankındaki su belirli bir 

seviyeye ulaştığında yüzer şekilde balık tanklarına pompalanabilir. Balık tankındaki su, 

yatakların büyümesine neden olan taşma borusu nedeniyle sabit bir seviyede kalmaktadır. 

Sistemin avantajı akvaryum ve yetiştirme yataklarının aynı seviyede olmasıdır. Ayrıca sadece 

bir pompa bulunur. Sistemin bir de dezavantajı vardır. Bu sistemin çalışması için yetiştirme 

yataklarının mükemmel seviyede olması gerekir. Akılda tutulması gereken diğer bir husus ise, 

toplama tankının yetiştirme yataklarının altında kalacak kadar alçak olması gerektiğidir. Aynı 

zamanda, yetiştirme yataklarındaki su hacminden daha fazla, yeterli hacme sahip olmalıdır. 

Akvaryumun, yerçekimi ile yatakları büyütmek için suyu gönderecek kadar yüksek olması 

gerektiğini unutmayın (Bernstein, 2011). 
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Şekil 3. Ek Sump Tanklı Su Baskını ve Tahliye Sistemi (Bernstein, 2011) 

Su baskını ve tahliye sistemine başka bir pompa eklersek, Şekil 4'te görebileceğimiz gibi 

yetiştirme yatağı balık tankından daha yüksek olabilir. Sistemin avantajı, balık tankının 

herhangi bir yükseklikte olabilmesidir. Dezavantajları, daha fazla yüzdürme vanasına 

ihtiyacımız olması ve ayrıca ikinci bir pompaya güç vermemizdir. 

 

Şekil 4. İki Pompalı Su Baskını ve Tahliye Sistemi (Bernstein, 2011) 

 

Yetiştirme Yatakları ve Balık Tankları 
 

Bu bölümde, birbirine bağlı oldukları ve birbirlerinin yansımaları oldukları için yetiştirme 

yataklarını ve balık tanklarını birlikte ele alır. Öte yandan bu ikisinin farklı birer rolleri, 

gereksinimleri ve işlevleri de vardır. Başarılı bir akuaponik sisteminin temel zorluklarından 

biri (aynı zamanda başarısındaki sırlardan biri) de balık atıkları, biyofiltrenin yeteneği ve 

bitkiler tarafından sudaki besinleri alma arasındaki dengedir. Çok fazla atık varsa, biyofiltre 
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bununla baş edemez. Öte yandan, yeterli atık yok ve bitkiler büyüyemez. Dolayısıyla denge 

gerçekten önemlidir (Bernstein, 2011). 

Yetiştirme yataklarının toplam hacmi, akuaponik sistemin işleyişinin başlangıcında balık 

tankının hacmine eşit olmalıdır. Biyofiltre tam olarak kurulduğunda ve işlevsel olduğunda, 

yetiştirme yataklarının hacmini ikiye katlayabilirsiniz. Bununla, suyun daha da fazla 

filtrelenmesini sağlayabiliriz ve uzun vadede balıklar için daha da iyidir. 

Malzeme gereksinimlerini göz önünde bulundurduğumuzda, malzemenin su geçirmez olup 

olmadığını ve tüm bağlantı parçalarında da su geçirmezliğini koruyabilir miyiz bilmemiz 

gerekir. Su oldukça ağır olduğu için kullanılmış malzeme yeterince güçlü olmalıdır. Sonraki 

konu toksisite ile ilgilidir. Ayrıca yetiştirme yatakları ve balık tankları gıda açısından güvenli 

olmalı ve toksik olmamalıdır. Bazı eski kapları kullanmak istiyorsak, bu göründüğü kadar iyi 

olmayabilir. Yetiştirme yatakları ve balık tankları için malzeme eylemsiz olmalıdır, böylece 

suya herhangi bir kimyasal bileşim sızmaz. Sistemdeki pH değerini hızla aşındırıp 

değiştirebileceklerinden metal kaplar kullanmayın. Ek olarak, suda bazı istenmeyen metaller 

oluşabilir. Kaplamasız beton, sistemin pH'ını değiştirebileceği için bir sorun olabilir 

(Bernstein, 2011). 

 

Bitki Yetiştirme Yolları 

Ortam Yatakları 

 

Ortam yatakları, topraksız ortamlarda bitkileri desteklemek için kaya veya çakıl veya başka 

herhangi bir malzeme kullanan bazı kaplardır. Medya yataklarında kullanabileceğimiz 

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

yataklarında, ortam bitkiyi desteklediği için küçük çalılar, kök sebzeler ve hatta ağaçlar da 

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

uzaklaştırılması, ikincisi katıların mineralizasyonu ve üçüncüsü biyofiltrasyondur. Ortam 

ayrıca bitkiler için destek de sağlar (Bernstein, 2011). 

Yetiştirme yataklarında üç bölge oluşur. İlki yüzey veya kuru bölgedir. Yaklaşık 5 cm 

derinliğinde ve ışık penetrasyonludur. Bu bölge çok fazla buharlaşmayı önler ve bitkileri boğa 

çürümesine ve yosun oluşumuna karşı korur. İkinci bölge kök bölgesidir. Burada bitki 

aktivitesinin çoğu gerçekleşecek ve 15 ila 20 cm derinliğinde olacak. Bu bölgede su yükselir 
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ve akar. Bu döngü ile oksijen bakımından zengin hava köklere ve ayrıca besin açısından 

zengin sulara gelir. Son bölge katı toplama ve mineralizasyon bölgesidir. Yetiştirme yatağının 

5 cm'lik tabanı sudan katıları toplar (Bernstein, 2011). Yetiştirme yataklarındaki bölgeler 

Şekil 5'te gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5. Büyüme Yataklarındaki Bölgeler (Bernstein, 2011) 

 

Büyüme ortamı, akuaponik sistemimizin planlamasının en başında göz önünde 

bulundurmamız gereken bir şeydir. Olanaklarınıza ve isteklerinize göre geniş bir ortam 

yelpazesini kullanabilirsiniz. Ancak ortamın suyun pH'ını değiştirmemesi ve asla ayrışmaması 

gerektiğini unutmayın. Aynı zamanda uygun boyutta olması gerekir. Gözeneklilik bakteriler 

için daha fazla büyüme yüzeyi sağlar, bu yüzden bu tür bir ortama sahip olmak güzeldir. 

Ortamın kullanımı da kolay olmalıdır (Bernstein. 2011). 

Büyüyen yataklarda balıklardan gelen katıları ayrıştırmak için solucanlar da kullanabiliriz. 

Ortam yatakları, katıların dönüştürülmesi için solucanlara çok yer verir ve bitkilerinizin 

besinlerini aldıkları yerlere doğal gübre koyar (Stout, 2013). 
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Dikey Büyüme 

 

Dikey yetiştirme, dikey asılı bir yapı kullanır. Bu tür bir büyüme ile çok daha az yer 

kullanırız. Bitki yetiştirmek için geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanabiliriz. Plastik 

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

gelir. Bu tür dikey büyütme, uygun bir pencere olduğu sürece daha küçük daireler için de 

uygundur. Dikey büyümenin bir başka yolu da PVC kulelerdir. PVC boru ortamla doldurulur 

ve bitkilerin büyümesini sağlamak için çapın yarısına kadar kesilir. PVC borular doğrudan 

akvaryumun üzerine asılabilir (Bernstein, 2011). 

Dikey alan kullanmanın bir başka yolu da yetiştirme yataklarını istiflemektir. Spesifik balık 

tankından gelen su, en yüksek yetiştirme yatağına pompalanır ve daha sonra drenaj balık 

tankına boşalana kadar aşağıdaki yataklara boşaltılır (Stout, 2013). 

Bahçecilik becerileriniz yeterince iyiyse, daha fazla mahsul deneyebilirsiniz, böylece daha 

yüksek ve daha alçak bitkileriniz olur. Daha yüksek bitkilerin dikkatli bir şekilde 

konumlandırılması ve budamasıyla, daha düşük bitkilere yeterli güneş ışığı sağlayabilirsiniz 

(Stout, 2013). 

 

Suda büyüme 

 

Suda büyümenin en önemli iki yolu vardır. Kanallarda büyüme diye de adlandırılan besleyici 

büyüme tekniği bunlardan bir tanesidir. Diğeri ise derin su kültürüdür. Ortam yatakları ile 

sudaki büyümeyi karşılaştırırsak ortam yataklarının daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 

balık tanklarında su seviyesi değişikliği yoktur. Öte yandan, daha fazla çeşit bitki 

yetiştiremeyiz ve katıların süzülmesi gerekir. Fidelerin suda kalması için desteklenmeleri 

gerekir ve tipik olarak bir miktar ortamla doldurulmuş ağ saksıları kullanırız. Bundan sonraki 

husus, çoğunlukla suda olduğu için köklerin çürümesinin nasıl önleneceğidir (Stout, 2013). 

Besleyici filmi tekniği, bitkilerin bir tür kap içinde olduğu ve altta ince bir su akışı aktığı bir 

yöntemdir. Bitkilerin kökleri suda sallanır, nemi ve besinleri emer. Çoğunlukla ağ tencere için 

üstte delikler açmak için PVC boru kullanırız. Besleyici filmi tekniği, su sıcaklığının hava 
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sıcaklığı ile aynı olduğu ortamda çok iyi çalışır. Bu nedenle, besleyici filmi tekniğindeki 

suyun yazın ısınarak kışın donabileceğini hesaba katmalıyız (Stout, 2013). 

 

 

Şekil 6. Dikey Alan Kullanan Besleyici Film Tekniği Birimi (FAO, 2014) 

Derin su kültürü, suda bitki yetiştirmenin ikinci bir yoludur. Bu yöntemle yetiştirme yatakları 

her zaman su yüzeyinde yüzer. Bu yetiştirme yatağı, çoğunlukla ağ kaplarının salın içinden 

sarktığı, delikli bir köpük saldır (Stout, 2013).  
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Şekil 7. Derin Su Kültürü (FAO, 2014) 

 

 

Şekil 8. Derin Su Kültüründe Sağlıklı Kökler (FAO, 2014) 
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Su 
 

Su, akuaponik sistemlerde çok önemlidir çünkü hem balık için yaşam alanıdır hem de bitkiler 

ve balık arasındaki ortamı oluşturur. Suyun saflığı en önemli parametrelerden biridir. 

Aquaponic su, klor veya kloramin içermemelidir. Şebeke su kaynağını kullanmaya 

başlamadan önce, bu kaynağın parametrelerini kontrol edin. PH, genel kalite ve herhangi bir 

katkı maddesi konusunda dikkatli olun. Diğer bir seçenek ise yağmur suyudur. Nispeten saf 

olduğu için akuaponik sistem için mükemmel bir su kaynağıdır. Ancak bazı bölgelerdeki 

yağmur suları asidik olabileceğinden kalite konusunda dikkatli olun. Su kaynağı hakkında 

karar vermeden önce analiz edilen bir numuneye sahip olduğunuzdan emin olun. Diğer bir 

seçenek kuyu suyudur. Ayrıca, çoğu kuyu suyu, akuaponik sisteminizi etkileyebilecek bir dizi 

mineral içerdiğinden, bu kaynağın analiz edilmesi daha iyidir (Bernstein, 2011). 

Suyun sıcaklığı akuaponik sisteminizdeki balık türüyle ilgilidir. Suyun sıcaklığının ikliminize 

çok bağlı olduğu gerçeğine göre, yaşadığınız iklime uygun olduğu kadar güçlü bir şekilde 

eşleşen balık türlerini seçmeniz en iyi stratejidir. Suyunuzu soğutmanız veya ısıtmanız 

gerektiğinde ek enerjiye ihtiyacınız olacaktır. Ve sisteminiz arızalandığında eğer iklimle 

benzerse su sıcaklığı düşmez veya yükselmez. Sıcaklık çok fazla değişirse balığınızı 

kaybedebilirsiniz. Ayrıca bakteri ve bitkileri de dikkate almalıyız. Güneş radyasyonunu 

kullanmayı da düşünün. Yani, ısıyı absorbe etmek için siyah renkleri kullanmak gerekir. 

(Bernstein, 2011) 

Çözünmüş oksijen, sudaki en önemli bileşen değilse de çok önemli bir faktördür. Çözünmüş 

oksijen olmadan balık nefes alamaz. Suyunuzda ne kadar çözünmüş oksijen olduğunu 

düşünürken, bitkilerin veya hayvanların ayrışması gibi biyolojik aktiviteleri de 

düşünmelisiniz. Bu aynı zamanda biraz oksijen gerektirir. İyi olan şey, hareketli su ile 

suyunuza oksijen ekleyebilmenizdir. Ne kadar çok kabarcıklarsa o kadar iyi olur. Sudaki 

çözünmüş oksijen miktarı balık türüne bağlıdır. Suya biraz oksijen eklememiz tavsiye edilir. 

En basit olanı, suyun yetiştirme yataklarından balık tankına veya karter tankına düşmesidir. 

Ne kadar fazla püskürtme olursa, havadan o kadar fazla oksijen suya eklenecektir (Bernstein, 

2011). 
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İyi fizyolojik durumu sürdürmek için minimum çözünmüş oksijen seviyeleri ve balık sağlığı, 

balık boyutuna ve balık türüne göre değiştirilebilir. Artan sıcaklıkla sudaki oksijen 

çözünürlüğü azalır ve oksijen seviyeleri su sıcaklığına ve hakim iklim koşullarına göre 

kontrol edilmeli ve düzenlenmelidir. Genel olarak, akuaponiklerde önerilen çözünmüş oksijen 

seviyeleri sınırları ılık su balıkları için 4 ppm ve soğuk su balıkları için 6 ppm'dir. Akuaponik 

sistemdeki çözünmüş oksijen seviyelerinin düzenlenmesi için dikkate alınması gereken bazı 

temel noktalar vardır, örneğin: 

- Stresli koşullar, solungaçların işlevinin bozulmasına ve oksijen taşıma kapasitesinin 

azalmasına neden olur ve stresörlere daha fazla maruz kalmak balıklar için oksijen 

talebinin artmasına neden olur. 

- Küçük balıklar, daha büyük balıklara kıyasla birim ağırlık başına daha fazla çözünmüş 

oksijene ihtiyaç duyar. 

- Akuaponik sistemdeki oksijen tüketimi, akuaponik sistemdeki balık sayısı ve 

büyüklüğü ile doğru orantılıdır. 

- Spesifik dinamik eylem olarak bilinen yemlerinin işlenmesi için oksijene ihtiyaç 

duyduklarından, balıkların oksijen alımı, yemlemeden sonra artar. 

- Yüksek sıcaklıklar, metabolizmanın oksijen ihtiyacını ve balığın solunumunu önemli 

ölçüde artırır. 

pH  

 

pH mikroorganizmaların, bitkilerin ve balıkların genel sağlığını korumak için dikkate 

alınması gereken önemli bir faktördür. Ayrıca pH ile bitkileri, balıkları ve bakterileri de 

hesaba katmalısınız. Hepsinin özel gereksinimleri vardır. Akuaponik sistemdeki pH seviyesini 

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

ekleyebilir ve sorunu çözebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, problemin sebebini henüz ortadan 

kaldırmadınız (Bernstein, 2011). 

EC  

 

Elektriksel iletkenlik (EC) de akuaponik sistemlerinin genel sağlığını korumak için dikkate 

alınması gereken önemli bir faktördür. EC, çözeltide veya akuaponik suda bulunan toplam 

besin ve katı miktarı hakkında fikir edinmek için kullanılan bir terimdir. Bununla birlikte, 

besin karışımları, tek tek besinlerin varlığı veya yokluğu ve besin miktarı hakkında sağlam 
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bilgi sağlamayacaktır. Akuaponik sistemde EC, belirli besin maddelerinin iyonik formlarının 

seviyesini belirlemek için kullanılır ve akuaponik sistemdeki çözünür ve biyolojik olarak 

mevcut besinlerin toplam miktarını kontrol etmek için bir kılavuz veya araç olarak 

kullanılabilir. 

Sudaki CO2 Konsantrasyonu  

 

Akuaponik sudaki CO2 konsantrasyonları da çözünmüş oksijen gibi önemlidir ve bitkilerin, 

mikroorganizmaların ve balıkların iyi büyümesini ve faaliyetlerini sağlamak için optimum 

aralıkta ayarlanmalıdır. 

 

Su Bulanıklığı ve Berraklığı 

 

Su berraklığının korunması, akuaponik sistemler için önemli bir faktördür ve genel bitki 

büyümesini, balık sağlığını ve bakteri düzenlemesini iyileştirmeye yardımcı olur. Genellikle 

bulanıklık, uygun şekilde filtrelenmemiş askıda katı maddelerin varlığı ile ilişkilidir. Bu 

katılar, solungaçlara yapışarak balıkların yaşamını etkileyebilir ve bu da potansiyel olarak 

amonyak salınımı ve oksijen transferi oranlarını düşürebilir. 

Ayrıca, daha yüksek konsantrasyonda askıda katı maddeler, büyüyen bitkilerin besin alımını 

azaltabildiklerinden bitki kökleri için de toksiktir. Bu katılar ayrıca organik karbonun 

parçalanmasına ve metabolize olmasına neden olan heterotrofik bakterilerin varlığını arttırır. 

Bu bakteri türlerinin büyümesi ve daha fazla gelişmesi, nitrifikasyon bakterileri gibi istenen 

türleri geride bırakabildikleri için kısıtlanmalıdır. 

Ayrıca bu katılar, patojenik organizmaların kolonizasyon potansiyelini önemli ölçüde 

artırabilir ve kötü kök sağlığı ve besin alımına neden olabilir. 

 

Su Kalitesi 

 

Su kalitesiyle ilgili parametreler, refahla ilişkili tehlikelerin tanımlanması ve akuaponik 

işlemlerinin risk değerlendirmesi için büyük önem taşır. Balık stoklama yoğunluğundaki, 

yemleme oranındaki, büyüme oranındaki ve su kolonundaki herhangi bir ani değişiklik, 

aquaponics suyunun kalitesinde hızlı değişikliklere neden olabilir. Bu bozulmuş su, büyüme 
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oranını, balık fizyolojisini, yemleme verimliliğini, patolojik değişiklikleri ve hatta aşırı 

koşullar altında daha yüksek ölüm oranlarını etkileyebilir (Sallenave, 2016). 

 

Taşıma Kapatisitesi 

 

Taşıma kapasitesi, balık refahı sorunlarını dikkate almak için büyük önem taşır ve birlikte 

kültürlenmiş ortamlarda balık ve tabak gereksinimleri arasında bir denge sağlamaya yardımcı 

olur. Taşıma kapasitesi, kabul edilebilir su kalitesi sınırları ile maksimum balık biyokütlesini 

ifade etmek için kullanılır. Belirli bir su miktarı için taşıma kapasitesi, balıkların oksijen 

tüketim oranı ve CO2, amonyak ve diğer metabolik atıklara tepkileri ile belirlenebilir 

(Alsanius vd., 2017). 

Stresler, balık vücudunda değişen koşullara uyum sağlayarak balığın ölüme direnmesine 

yardımcı olan bir dizi davranışsal ve fizyolojik reaksiyona neden olur. Oysa balıklar, uzun 

süreli ve şiddetli streslerin varlığında homeostazı yeniden tesis edemeyebilir. Bu nedenle su 

kalitesi, balıkların refahı ve akuaponik sistemler için birincil çevresel faktör olarak 

önceliklendirilmelidir (Henze, 2019). Derinin ve solungaçların yüzey alanı boyunca balığın su 

ile yakın teması vardır ve akuaponik sistemlerde kalitenin bozulmasına asla izin 

verilmemelidir. Su, yerçekimine karşı balıklara iyi destek sağlar, toksik metabolitleri çevre 

koşullardan uzaklaştırır, toksik metabolitleri seyreltir ve balıkların hayatta kalması için 

oksijen sağlar. Akuaponik sistemdeki suyun kimyasal bileşimini stabilize etmek, sıcaklık ve 

stoklama yoğunlukları gibi faktörlere bağlı olarak zaman gerektirir. Bununla birlikte, bu 

stabilizasyon çabaları, aquaponic sistemleri kullanarak maksimum ve sürdürülebilir gıda 

üretimi için biyolojik sınırlar oluşturabilir (Thomas et al., 2019). 

Akuaponik Sistemlerde Bitki Seçimleri 
 

Genel olarak yapraklı sebzeler, sudaki konsantre nitrojen seviyelerinin varlığında iyi 

büyüyebildikleri ve yüksek besin gereksinimlerine sahip oldukları için aquaponics sisteminde 

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

salatalık, biber, Pak choi, pazı, lahana, domates, fesleğen olmayan otlar ve salata yeşillikleri 

yetiştirmeye odaklanmıştır (Love et al., 2015). 
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Çiçekli bitkiler de akuaponik sistemde yetiştirilebilir, ancak bunların yönetimi ve yapraklı 

sebzelerden daha zordur çünkü çiçekler daha fazla besin (fosfor ve potasyum), daha uzun 

yaşam döngüleri ve hastalıklara ve zararlılara karşı daha duyarlıdır. 

Akupaonik Sistemlerde Balık Seçimi 
 

Uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaların sonuçları, akuaponik 

yetiştiricilerinin çoğununun Yayın Balığı (Siluriformes), Tilapia (Oreochromis niloticus), 

Sazan (Cyprinus carpio), Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Barramundi (Lates 

calcarifer) Largemouth bas (Micropterus salmoides), Pacu (Piaractus mesopotamicus), Arctic 

char (Salvelinus alpinus), Crappies (Pomoxis) ve Murray cod (Maccullochella peelii) 

kullandığını göstermektedir. 

Tüm balık türleri, normal faaliyetlerini gerçekleştirmek için belirli bir alan, optimal düzeyde 

çözünmüş oksijen ve besin gerektirir ve bu nedenle, balıkların hayatta kalması için ideal 

koşulları sürdürmek için kilogram başına 0,006'dan daha fazla balık stoklanmasına asla izin 

verilmemelidir. Tilapias, mikrofagöz ve omnivorlardır ve küçük mikroorganizmaları ve 

organik parçacıkları kolayca tüketebilirler. Bu balık, daha yüksek bir toplam askıda katı 

madde konsantrasyonunu ve daha düşük çözünmüş oksijeni kolayca tolere edebilir. Sazan, Nil 

tilapisi ve Afrika yayın balığı, 20-42,9 mg / l nitrat ve 8,2-17 mg / l fosfor içeren su atıkları 

üretir (Roosta, 2014). 

Birden fazla balık türünün eklenmesi, akuaponik sistemde daha avantajlı ve eksiksiz bir 

beslenme suyu profili geliştirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, akuaponik işlemlerin 

başarılı bir şekilde sürdürülmesi, düşük değerli balık türleri (yayın balığı) kullanılarak zor 

olacaktır. Yüksek değerli balık türlerinin kullanımı, genel üretimi iyileştirmek ve aquaponics 

çiftliğinden kar elde etmek için önemli ölçüde yararlıdır. Yüksek değerli balıklar, 

iyileştirilmiş su kalitesi, daha fazla alan ve daha az askıda katı madde konsantrasyonu gibi 

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

Nitrifikasyon Bakterileri 
 

Nitrifikasyon bakterileri, aquaponics tarım sisteminin esasen önemli bileşenleridir ve birincil 

olarak toplam amonyum nitrojenin nitratlara dönüştürülmesinden sorumludur. Bitkiler tüm 

nitrojen türlerini tüketemezler ve bu nedenle nitrifikasyon bakterilerinin varlığı, maksimum 
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bitki büyümesi ve gelişimi için belirli nitrojen formunu sağlamak için kritik önem taşır (Ajijah 

vd., 2020). 

Toplam amonyum azotu, balıklar tarafından dışkı ve idrar şeklinde atılır (Wongkiew ve 

diğerleri, 2017). Amonyak oksitleyen bakteriler enerji kaynağı olarak toplam amonyum 

nitrojeni kullanabilirken, bitkiler NH4 + kullanabilir ve onu DNA ve amino asitler gibi 

nitrojen içeren moleküllere dönüştürebilir. Bu bakteriler, akuaponik sistem boyunca iyi bir 

şekilde büyüyebilir, ancak genellikle popülasyonları biyofiltrelerin yakınında daha yoğunlaşır. 

Nitrifikasyon süreci, 25-30 ° C optimum sıcaklık ve 7-9 aralığında pH gerektirir (Antoniou ve 

diğerleri, 1990) 

Mikroflora 

Bitki büyümesini destekleyen mikroorganizmalar, akuaponik sistemdeki besin maddelerinin 

biyoyararlanımını arttırmada önemli bir role sahiptir ve Trichoderma, Gliocladium, 

Streptomyces, Enterobacter, Bacillus ve Pseudomonas'ın iyi belgelenmiş etkileri 

gözlemlenmiştir (Bartelme ve diğerleri, 2018). Arbusküler mikorizal mantarların eklenmesi, 

akuaponik sistemdeki biyolojik olarak kullanılabilir fosfor içeriğini iyileştirmek için de yararlı 

bir tekniktir (Cerozi ve Fitzsimmons, 2017). 

 

Akuaponik sistemin biyofiltreleri genellikle aktinobakteriler ve Rhizobiales içerir. Oysa 

büyüyen bitkilerin kökleri daha yüksek seviyede Pseudomonas, Flavobacteriales ve 

Burkholderiales içerir. Pseudomonas varlığı, antimikrobiyal özelliklerinden dolayı kök 

çürümesine karşı korunmada önemli ölçüde yardımcıdır. Dolayısıyla, akuaponik sistemdeki 

hastalıkların otomatik olarak hafifletilmesinin ana nedeni olarak kabul edilmektedir 

(Schmautz ve diğerleri, 2017). Birden fazla bitki büyümesini destekleyen mikroorganizma 

türünün varlığı, çökeltilerin daha fazla mineralleşmesi, çözünürleşmesi ve biyoyararlanımı 

nedeniyle bitki büyümesi ve gelişimi üzerinde sinerjik etkiler uygular (Calado ve diğerleri, 

2020). 

Besin Kaynakları 

Besin kaynakları, akuaponik sistem için ana girdilerdir ve mikroflora, bitkiler ve balıklar için 

besinleri ayırmak üzere uygun şekilde tasarlanmalıdır. Klasik olarak, akuaponik sistem için 

balık yemi% 6-8 organik nitrojen, 6 veya 8 makro besin,% 40-45 organik karbon ve% 1,2 

organik fosfordur. Eklenen lipitler bitki bazlı veya hayvan bazlı olabilir (Boyd, 2015). 

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


 

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

 

 

 

Eklenen balık yeminin önemli bir kısmı balıklar tarafından hemen yenir veya metabolizma 

için ve büyüme için kullanılabilir veya katı ve çözünür dışkı olarak atılabilir ve yemin geri 

kalanı tankta çürütülür (Raokcy ve diğerleri, 2016) . İdeal olarak, uygulanan balık yeminin 

tamamı akuaponik sistemdeki balıklar tarafından tüketilmelidir, ancak sistemde her zaman 

daha küçük bir kısmı ayrışmaya bırakılır ve sudaki besin yüklemesine önemli katkı sağlar. 

Böylece çözünmüş oksijen tüketir ve amonyak ve karbondioksit açığa çıkarır. 

Balık dışkısının bileşimi de balık diyetine bağlıdır ve ayrıca su kalitesi üzerinde önemli etkiler 

yaratır. Bununla birlikte, balık biyokütlesindeki besin maddelerinin tutulması, büyük ölçüde 

yem kompozisyonuna, yem seviyesine, balık türlerine, balık boyutuna ve balık sıcaklıklarına 

bağlıdır. Daha yüksek sıcaklıkta balık metabolizması hızlanır ve katı dışkı fraksiyonlarında 

daha fazla besin üretir (Kong, 2020). 

Atılan besinlerin seviyesi ayrıca yemin sindirilebilirliğine ve kalitesine de bağlıdır. 

Maksimum bitki büyümesini ve gelişimini desteklemek için akuaponik sistemde iyi bir 

beslenme dengesi sağlamak için dışkı boyutu, yemin sindirilebilirliği ve çökelme oranları 

dikkate alınmalıdır. Akuaponik sistemde balık türüne göre balık yemi eklenmesine öncelik 

verilse de yem bileşenlerinin seçimi de bitkilerin ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır (Karimanzira 

ve Rauschenbach, 2019). 
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Akuaponik yetiştirme sisteminin işleyişi, besin döngüsü arasındaki dinamik dengeye bağlıdır 

ve bu nedenle, akuaponik sistemin beslenme yönetim sistemini optimize etmek için besin 

döngüsünün doğru anlaşılması gereklidir. Akuaponik sistemin çeşitli bölümlerinde besin 

konsantrasyonları yakından izlenmeli ve beslenme eksikliklerini önlemek için eksik besinlerin 

besin takviyesi sağlanmalıdır (Maneepong, 2019). 

Akuaponik sistemde mineral besinlerin takviyesi, daha yüksek verim bile sağlayabilir. 

Bununla birlikte, aquaponic sistemin ilgili boyutlandırmasına ve tasarımına göre bir denge 

sağlanmalıdır. Akuaponik sistemdeki besin döngüsü, kök bölgesindeki sıcaklık, ışık 

yoğunluğu, hava sıcaklığı, büyüme aşaması, besinlerin mevcudiyeti ve genel büyüme oranı 

gibi çeşitli faktörlerden büyük ölçüde etkilenir (Yang ve Kim, 2020). 

 

Makrobesinlerin Döngüsü 

Karbon 

 

Karbon esas olarak balıklara balık yemi şeklinde ve büyüyen bitkilere CO2 fiksasyon işlemi 

ile sağlanır. Balık, metabolizma ve biyokütle üretimi için balık yemindeki karbonun% 22'sini 

kullanabilir. Karbonun geri kalanı % 25 katı formda atılır ve % 0.7-3'ten çözülür veya CO2 

formunda (%52) sona erer. Karbonun geri kalanı sistemde ayrışmaya bırakılır. Balık 

yemindeki karbonhidratların türü ve seviyesi, akuaponik sistemdeki yemin sindirilebilirliğini 

ve atıkların biyolojik olarak parçalanmasını da etkiler (Kotzen vd., 2019). 

Nitrojen 

 

Bitkiler tarafından emilen ana nitrojen formları amonyum ve nitrojen formudur ve doğrudan 

bitki fizyolojisine ve nitrojen konsantrasyonuna bağlıdır. Bazı mikroorganizmaların varlığı, 

bitkilerin nitrojen alım kapasitelerini ve verimliliklerini önemli ölçüde etkilediğinden, 

mikroorganizmalar ve bitkiler arasındaki ilişki asla gözden kaçırılmamalıdır. Dahası, nitrojen 

alımı, değişen CO2 konsantrasyon düzeylerine de bağlıdır (Fang ve diğerleri, 2017). 
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Fosfor 

 

Fosfor bir makro besindir ve bitki büyümesi ve üretimi için daha büyük miktarlarda olması 

gerekir. Bitkiler fosforu H2PO4−, HPO42− ve PO43− gibi ortofosfat iyonik formlarında 

emer. Balık yeminde bulunan fosforun yaklaşık %15'i balıklar tarafından tüketilmektedir. 

Akuaponik sistemdeki fosforun % 100'ü bitki biyokütlesine geri dönüştürülebilirken bu geri 

dönüşüm, sistemin özel tasarımına da bağlıdır (de Silva Cerozi ve Fitzsimmons, 2017). 

Akuaponik sistemdeki fosfor çözünürlüğü pH seviyelerine bağlıdır ve daha yüksek pH 

seviyelerinde fosfor çökelmesi vardır. Akuaponik sistemdeki çözünmeyen fosfor 

kompleksleri, sistemden balık çamuru ile uzaklaştırılır. Balık yeminde iyi miktarda fosfor 

bulunmazken, katı dışkı şeklinde sabitlendiği için bitkiler tarafından alınmaz. Bu fosfor 

fraksiyonu daha sonra mekanik filtrasyon prosesleri ile uzaklaştırılabilir (Yang ve Kim, 

2020). 

Potasyum 

 

Akuaponik sistemdeki ana potasyum kaynağı da balık yemidir, çünkü balıklar, balık yeminde 

potasyumun yalnızca % 7'sini kullanabilir. Bununla birlikte, balıklar için daha fazla miktarda 

potasyum gerekli değildir ve bu nedenle balık yemi, büyüyen bitkiler için çok az miktarda 

potasyum sağlar. Potasyum, esas olarak potasyum hidroksit (KOH) tamponu ilavesiyle 

sağlanır. Bu pH tamponu aynı zamanda nitrifikasyon işlemlerinden dolayı aquaponics 

sistemin pH'ını düşürmek için de kullanılır (Lennard, 2020). 

Magnzeyum, Kalsiyoum ve Sülfür  

 

Musluk suyu iyi bir magnezyum, kalsiyum ve kükürt kaynağıdır ve bu besin maddelerinin 

bitkiler tarafından emilimini kolaylaştırır. Bununla birlikte, kalsiyum akuaponik sistemde 

yeterli seviyelerde bulunmaz ve spesifik bir kalsiyum bileşiği, kalsiyum hidroksit Ca (OH) 2 

şeklinde uygulanır. Balık, balık yeminden % 20.3 magnezyum ve % 26.8 kalsiyum 

kullanabilir. Oysa akuaponik üretim sisteminde kükürt varlığı daha fazla miktarda gerekli 

olmadığından son derece düşüktür (Monsees vd., 2017). 

Mikrobesin Döngüsü  

 

Çinko, demir ve manganez esas olarak tedarik edilen balık yeminden elde edilirken, bakır ve 

bor ise musluk suyundan elde edilir. Akuaponikteki anahtar mikro besinler daha düşük 
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seviyelerde bulunur ve bu nedenle dış kaynaklardan takviye gereklidir. Ferrik iyonların 

bulunmamasından dolayı akuaponik üretim sistemlerinde demir eksiklikleri yaygın olarak 

görülmektedir (Siqwepu ve diğerleri, 2020). Bu demir eksikliği, Pseudomonas veya Bacillus 

tarafından üretilen bakteriyel yanoforlar kullanılarak iyileştirilebilir. Dahası, şelatlı demir 

ilavesiyle demir takviyesi de çökelmeyi ve demirin bulunamamasını önlemeye yardımcı olur 

(Bartelme ve diğerleri 2018). 

Besinler için Denge Sistemi Dinamikleri 

 

Besin konsantrasyonları, balık tankının akuaponik sistemi ile hidroponik çözelti arasında iyi 

bir denge gerektirir. Balık tankı, hidroponik alan, biyofiltrelerin boyutuna göre besin sistemi 

dinamiklerinin modellenmesi esastır ve diğer bileşenlerin uygun şekilde hesaplanması gerekir 

(Goddek ve Körner 2019). Temel ve minimum beslenme gereksinimleri uygun şekilde 

dengelenmeli ve düzeltilmelidir. Sera akuaponiklerinde mahsullerin evapotranspirasyonu 

(ETC), büyük ölçüde biyolojik değişkenler ve fiziksel iklim gibi çeşitli faktörlere bağlıdır 

(Shamshiri vd., 2018). 

Farklı mahsullerde ETC'nin hesaplanması mahsulün kapladığı yerin alanı ölçülerek yapılır. 

Bu hesaplama, farklı kanopi seviyelerinde ışınlayıcı net akıların, stoma direncinin, kanopideki 

buhar basıncı eksikliğinin ve sınır tabakası direncinin entegrasyonu ile yapılır. Akuaponik 

sistemde besin döngüsünü iyileştirerek bitki büyümesini ve gelişimini iyileştirmek için önemli 

bir potansiyel vardır ve bu nedenle akuaponik sistemdeki besin alım verimliliğini artırmak 

için uygun özen gösterilmelidir (Eck ve diğerleri, 2019). 

Akuaponik Sistemdeki Dış Koşulların Sürdürülmesi 
  

Akuaponik sistem, büyüyen bitkiler, mikroorganizmalar, balıklar, yemler, besinler, çözünmüş 

oksijen, karbondioksit seviyeleri, su kalitesi, sıcaklık, pH, soğutma, gölgeleme, ısıtma ve nem 

seviyeleri üzerinde tam bir kontrol gerektirir. Bu nedenle, verimli ve uygun maliyetli 

sistemlerin kullanılması, mahsul verimi ve kalitesinden ödün vermeden maksimum üretim 

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

Isıtma 

Isıtma, akuaponik ve sera sistemlerinde bitki büyümesinin ve gelişiminin gerekli bir 

parçasıdır ve termal güneş enerjisi ısıtma sistemleri kullanılarak kolayca kolaylaştırılabilir. 
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Isıtma sadece bitki yetiştirmek için değil, balıklar için de aynı derecede önemlidir. Balıklar 

sıcaklık değişimlerine karşı çok hassastır ve sıcaklık istenen seviyenin altına düştüğünde 

yemeyi bırakabilir (Le vd., 2020). 

 

Nemlilik 

İdeal olarak, aquaponics sistemlerinde %50-70'lik bir nem seviyesi sağlanmalıdır ve 

yetiştiriciler, mevcut iklim koşullarına göre nemi artırmak veya azaltmak için her türlü kaliteli 

nemlendiricileri ve nem alıcıları kullanabilir. Nem seviyelerinin manipüle edilmesi, 

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

vd., 2018). 

Çiçeklenme dönemlerinde nem seviyesi gereksinimleri azalır, bu nedenle tomurcuklarda 

mantar oluşumunu önlemek için daha az nemli ortam koşulları sağlanmalıdır. Olgunluk 

aşamalarında bitkilerin nem gereksinimleri daha da azaltılırken, bitki sağlığını korumak için 

yaklaşık % 40'lık nem seviyeleri muhafaza edilmelidir (Pantazi vd., 2019). 

Soğutma 

Sisleme sisteminin veya buharlaştırmalı soğutmanın kullanılması, yaprakların ıslanmasına 

neden olmadığından ve büyüyen bitkileri hastalık saldırılarından koruduğundan, yağmurlama 

sistemi için büyük ölçüde avantajlıdır. Sisleme sistemi, nozullardan yüksek basınçla suyu 

zorlayarak serada tek tip koşullar sunar ve sadece bir galonluk su kullanarak futbol sahasından 

daha geniş bir yüzey alanı oluşturur (Iddio vd., 2020). 

Bu küçük damlacıklar çevreden ısı emiliminde iyi bir rol oynar ve buharlaşır. Sisleme sistemi, 

29-46 ° C sıcaklık aralığında ve daha düşük nem seviyelerinde iyi çalışır. Bu nedenle, 

akuaponik hayvanlar için verimli soğutma koşullarının sağlanması için bağıl nem de uygun 

şekilde kontrol edilmelidir (Choab ve diğerleri, 2019). 

 

Gölgelendirme 

Akuaponik sisteme ve büyüyen bitkilere istenen gölgeyi sağlamanın birçok olası yolu vardır, 

ancak kısmen yansıtıcı gölgeleme perdeleri ve gölge giysilerinin kullanılması önemli ölçüde 
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yararlıdır. Gölgeli giysiler, yaz koşullarında % 60 değişiklik sunar. Mikro filizlerin büyümesi 

için yalnızca ortam ışığına ihtiyacı vardır. Yetiştiriciler, dokuma ve örme gibi her türlü 

gölgeleme kumaşını seçebilirler. Bununla birlikte, dokuma gölge bezlerinde küçük kesikler 

olduğu için örme gölge bezinin kullanılması daha çok tavsiye edilmektedir (Stouvenakers ve 

diğerleri, 2019). 

 

Havalandırma 

Havalandırma, akuaponik yetiştirme koşullarında iç ve dış sıcaklığı dengelemek için önemli 

bir yoldur. Pasif stratejilerle enerji taleplerini düşürülür ve havalandırma sağlanır (Proksch 

vd., 2019). 

Akuaponik Sistemlerin Teknik Zorlukları 

 
• Akuaponik sistemde, bitkilerin olağanüstü büyümesi ve üretimi için bazı temel ve 

kritik zorluklar bulunur. İyi yönetilen ve sistematik olarak tasarlanmış akuaponik 

sistemler bile, nitrojen kullanım verimliliğinin sınırlandırılması, sistemde katıların 

birikmesi, pH sınırlamaları ve beslenme yetersizlikleri ve toksisiteler gibi sınırlayıcı 

faktörlerin olasılığını en aza indirecek katı önlemler gerektirir. 

• Akuaponik sistemlerin çoğu bol miktarda nitrojene sahiptir, ancak nitrojen kullanım 

etkinliği seviyesi diğer tarım ve tarım sistemlerinden önemli ölçüde daha düşüktür. 

Farklı balık türleri tarafından salınan % 70-80 nitrojenin yalnızca% 10-37'si bitkiler 

tarafından asimilasyon için mevcuttur (Zou vd., 2016). Açığa çıkan nitrojenin% 43-

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

oksidasyonu, katıların uzaklaştırılması, nitrifikasyon, denitrifikasyon, amonyak 

buharlaşması, tortu birikimi ve mikroorganizmalar tarafından asimilasyon yoluyla 

kaybedilir. Geliştirilmiş nitrojen kullanım verimliliği, ürün kalitesini ve biyokütle 

miktarını önemli ölçüde artırabilir (Hu ve diğerleri, 2015). 

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

olduğundan büyük bir endişe kaynağıdır. Balıkların yalnızca minimum metal iyonları 

gereksinimleri ve daha az potasyum gereksinimleri vardır. Balık yemi, balık unu için 

ana içeriktir ve zengin bir fosfor ve amino asit kaynağıdır, ancak mikro besin ve 

potasyumdan yoksundur. Bazı yetiştiriciler bu besinleri başka kaynaklardan eklemeyi 
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tercih ederler, ancak bunların çözünürlüğü ve biyoyararlanımı, sistemdeki optimal 

olmayan kimyasal, biyolojik ve fiziksel koşullar ve antagonistik reaksiyonlar 

nedeniyle önemli bir sınırlayıcı faktördür (Roosta, 2014). Potasyum bitki büyümesi 

için en önemli 5. besin maddesidir ve bitki dokularının % 10'unu oluşturur. Enzimatik 

aktivasyon ve ozmotik potansiyelin düzenlenmesi gibi çeşitli önemli fonksiyonlarda 

önemli rol oynar. Sınırlandırılması bitki büyümesi ve gelişimi üzerinde belirleyici 

etkilere neden olabilir. Bu nedenle akuaponik suya tuz şeklinde veya üst bitki 

kısımlarına yaprak spreyi olarak potasyum uygulanmalıdır (Gullian Klanian vd., 

2018). 

• Akuaponik sistemde bulunan tüm organizmalar farklı pH aralıkları gerektirdiğinden, 

pH'ın korunması da kritik derecede önemli bir görevdir. Örneğin, Nitrospira, 

Nitrosomonas ve Nitrobacter gibi nitrifikasyon bakterileri 7.5-8.3 pH aralığında iyi bir 

şekilde gelişirken bitki türleri 5.8-6.3 pH aralığında hayatta kalır. Akuaponik sistem 

için balıkların çoğu, optimum 7-9 aralığında pH'a ihtiyaç duyarken, bu nedenle belirli 

bir organizmanın büyümesi, diğer organizmaların büyümesinden ödün vererek asla 

optimize edilemez. Çeşitli bilimsel çalışmalar, bitkiler, balıklar ve bakteriler gibi tüm 

organizmalar arasında ödün vererek pH seviyesini optimize ederek tüm 

organizmaların büyümesinin düzenlenmesini önermektedir (Goddek ve diğerleri, 

2015). 

• Akuaponik sistemde yetiştirilen bitkilerin çoğu, nitrojen asimilasyonu sırasında 

karbonatları ve hidroksit iyonlarını serbest bırakır ve akuaponik yetiştirme ortamının 

pH'ını değiştirmek için önemli bir katkı sağlar. Bu pH değişiklikleri, asit ve bazların 

eklenmesiyle düzenlenebilir, ancak doğru zamanda doğru miktarın eklenmesi, 

akuaponiklerin canlı bileşenleri üzerindeki herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek için 

esasen yararlıdır. 

• Bazen balık çamuru, algler, mantarlar ve yenmemiş yem nedeniyle akuaponik 

sistemde katı organik maddeler de birikir ve bunların varlığı balıklar, bakteriler ve 

büyüyen bitkiler için önemli ölçüde zararlı etkiler yaratabilir. Bu malzemelerin küçük 

birikimi, tutarlı bir besin kaynağı sağlamaya yardımcı olur, ancak sürdürülebilir bir 

temelde mükemmel üretim elde etmek için bu katıların aşırı birikmesinden 

kaçınılmalıdır. Çamur oluşumu ve organik birikim anaerobik ortamlara neden olur ve 

metan, hidrojen sülfit, amonyak ve karbondioksit oluşturur ve balıklar için potansiyel 

toksik etkilere neden olur. Bitki kökleri etrafında aşırı katı madde bulunması 
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besinlerin ve oksijenin bitki köklerine hareketini engelleyebilir. Bitki köklerinin 

etrafındaki azalan çözülmüş oksijen içeriği, kök çürüklüğü hastalığının olasılığını 

artırabilir. Ayrıca, fosfor içeren organik materyallerin varlığında kolayca büyüyebilen 

Streptomyces türlerinin ürettiği ikincil metabolitler nedeniyle ürünün tadı bozulmasına 

neden olur (Rurangawa ve Verdegem, 2015). 

Akuaponik Sistemin Bakımı için Gereken Görevler 

 
Akuaponik sistemin bakımı ya kolay ya da çok zordur. Kurduğunuz ekipmana bağlıdır. Ancak 

çoğunlukla bakımı günde birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Biraz daha fazla iş yapmak için 

bir gün ve yılda bir büyük kontrol planlayın. 

Günlük Görevler: 

 

- Su seviyesini kontrol edin 

- Suyun sıcaklığını kontrol edin 

- Balıklarınızı besleyin 

- Bitkilerinizi kontrol edin (Stout, 2013) 

- Hava pompalarını kontrol edin 

- Sızdırma olup olmadığını kontrol edin 

- Balığın hareketlerini ve görünüşünü kontrol edin 

- Ölen balıkları tanktan çıkarın 

- Hasta bitkileri/ dalları çıkarın 

- Katıları temizleyiciden çıkarın ve tüm filtreleri temizleyin (FAO, 2014) 

Haftalık Görevler: 

 

- İstenmeyenleri ayıklayarak ve ölü yaprakları atarak bitkilerinizi düzenleyin 

- Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için tesisatınızı kontrol edin 

- pH, amonyak, nitrit ve nitratınızı kontrol edin (Stout, 2013) 

- Gerekirse pH’ı uygun hale getiririn 

- Balık tankının dibindeki ve biyofiltredeki balık atıklarını temizleyin 

- Gerekirse ekin ve hasat edin 

- Gerekirse balıkları hasat edin 

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


 

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

 

- Bitki köklerinin herhangi bir boru veya su akışını engellemediğini kontrol edin (FAO, 

2014) 

 

Aylık Görevler:  

 

- Pompanızın temiz olduğundan emin olun 

- Çapalarınızı kontrol edin 

- Tank duvarlarınızı kontrol edin (Stout, 2013) 

- Gerekiyorsa yeni balıklar stoklayın 

- Biyofiltreyi, arıtıcıyı ve tüm filtreleri temizleyin 

- Balık tankının altını ağlarla temizleyin 

- Bir balık numunesini tartın ve herhangi bir hastalık olup olmadığını iyice kontrol edin 

(FAO, 2014). 

Akuaponik Sistemlerin Sosyo-Ekonomik Trendleri 

 
Günümüzde akuaponik sistemler giderek daha da yükselen bir iş sektörü haline gelmekte ve 

çok daha fazla sermaye çekmektedir. Ayrıca, birçok insan güvenli ve temiz yiyecekler 

üretmek için evde ve çiftliklerde aquaponics tekniklerini kullanmakla ilgilenmektedir. 

Akuaponik sistemi kullanmanın temel amacı güvenli ve kaliteli gıda üretmek olsa da eğitim 

faaliyetleri ve turizm için de kullanılabilir. Akuaponik ürünleri ABD'de organik ürünler olarak 

sertifikalandırılmıştır, ancak daha fazla stoklama oranı nedeniyle Avrupa'da akuaponik 

ürünlerin net ve spesifik bir yasal statüsü yoktur. Akuaponik sistemler, daha az atık ürettiği, 

suyu koruduğu, yerel ekonomiye iyi katkı sağladığı ve istihdam yarattığı için sosyal kabul için 

büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Değerler, bilgi, inançlar, sosyal ve kültürel normlar, gıda eğilimleri ve gelenekler, pazar 

ortamları ve akuaponik sistemlerde gıda yetiştirmek için beceri seviyeleri gibi çeşitli 

faktörlerin nedeniyle akuaponik sistemin tüketici ve toplumsal kabulü hala çok fazla değildir. 

Akuaponik sistemlerin sosyoekonomik yönleri, tasarımcılar, sosyal bilimciler, beslenme ve 

sağlık bilimcileri ve geliştiricilerden oluşan geniş bir işbirliği kullanılarak potansiyel olarak 

geliştirilebilir (Junge ve diğerleri, 2017). 
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Akuaponik sistemi, eğitim ve mesleki eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kentsel topluluklarda yeşil ve mavi altyapıların ayrılmaz bir bileşeni olma potansiyeline 

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

verimli bir şekilde entegre edilebilir. Kentsel tarım sistemlerinde ve şehirlerde aquaponics 

sisteminin kurulması, tüketicilerin taleplerini yüksek fiyatlarla önemli ölçüde karşılayabilir ve 

karşılığında yatırımın daha hızlı geri dönüşünü artıracaktır (Rizal vd., 2018). 

 

Akuaponik Sistemlerin Şehir Çiftliği Örnekleri  

 
Modern gelişmeler ve teknolojiler, her türlü çevresel koşulda ve ekosistemlerde gıda ve bitki 

üretimini mümkün kılmıştır. Aquaponics, döngüsel ekonomiler ve kentsel tarım sistemleri 

üzerinde olumlu bir etki sağlamıştır. Olumlu etkileşimler ve sonuçlar, sentetik kimyasallar ve 

zararlı kalıntılar kullanılmadan tüm yıl boyunca gözlemlenebilir. Dahası, bu sistemler 

şehirlerde daha fazla biyolojik çeşitliliğe izin verir ve sera gazlarının ve iklim 

değişikliklerinin etkisini azaltır. Bu sistem, döngüsel ekonomileri iyileştirme potansiyeli 

nedeniyle araştırmacıların ve toplulukların dikkatini çekmiştir. 

Brüksel'deki BIGH's Abattoir 

  
Bu sitedeki ilk tam ölçekli üretim, Anderlecht semtindeki pazarın çatısında yapıldı. 4000 

metrekarelik toplam alan, 2000 metrekarelik balık yetiştirme alanları ve seralara bölünmüştür. 

Bu kurulumlar, kentsel alanlarda ve yapay ortamlarda doğal ekosistemlerin oluşturulması için 

önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Bu çiftlikte 14 tank bulunur ve çeşitli gelişim aşamalarında 

60.000 soyulmuş bas vardır. 

Güney Avustralya’daki Şehir Çiftlikleri   

 
Güney Avustralya, kuraklık toleransı ve stres düzenlemesi için modern teknolojilerin 

benimsenmesi nedeniyle tarımsal üretim için özel bir öneme sahiptir. Adelaide için gıdanın 

büyük bir kısmı şehir merkezindeki alanın yakınında üretilir. Akuaponik tarım sistemlerinde 

büyük bir gelişme olduğu için Avustralya sistemin kapalı ve yapay sistemlerde gıda üretimine 

odaklanmıştır. Dahası, düzenleyici fırsatların ve sosyal engellerin uygun şekilde haritalanması 

yoluyla daha küçük ölçekli ve yoğun akuaponik birimler ve kentsel akuaponik alanlar 

geliştirmek için yapılan çalışmalar sürmektedir (Pollard vd., 2017). 
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Kaliforniya ve Teksas ABD’deki Şehir Çiftlikleri  
 

Kaliforniya ABD'nin sıcak iklimlerindeki akuaponik sistemler, orta düzey teknoloji ancak 

kaliteli seralarla ot, yapraklı yeşillik ve marul üretmek için işletilir. Bu çiftlikler çok az ek 

ısıtma sistemi, statik gölgeleme ve soğutma sistemleri kullanır. Bu çiftlikler, alg büyümesi ve 

aşırı ısınma sorunlarını önlemek için dayanıklı balık türleri yetiştirir. 

 

Almanya ve ABD'de Pasif Güneşle Çalışan Seralar ve Aquaponics 

 

Bu seralar ve su ürünleri sistemleri yalnızca ısıtma ve güç işlemleri için güneş enerjisinin 

kullanımına dayanmaktadır. Bu akuaponik sistemler, Franz Schreier tarafından Güney 

Almanya'da uygun bir ortamın oluşturulmasıyla geliştirilmiştir. Isı, su altı kısmi balık 

tanklarında, kerpiç kaplı kuzey duvarlarında ve gece dağıtılacak zeminlerde özellikle 

depolanır. 
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Bu sistem Vermont ABD'de de kullanılmaktadır ve camları toplamak için güney yönünde dik 

ve şeffaf bir çatı ile donatılmıştır. Bu sistemde mükemmel bir yalıtım vardır ve opak kuzey 

tarafı düzgün bir şekilde yamaçlara batırılmıştır. 

 

Hixton ve Wisconsin ABD’deki Akuaponik Sistemler 

 
Bu akuaponik çiftliği, büyük ölçekli ticari çiftçilik için geliştirilmiştir. Bu akuaponik 

sistemler, opak, ayrı muhafazalar ve otomatik ısıtma ve yapraklı yeşilliklerin üretimi için 

LED aydınlatma sistemleri ile desteklenmiştir. Dahası, çevresel koşulların optimizasyonu için 

farklı sensörlerin kullanımı vardır. 

İngiltere’deki Thanet Earth  

 

İngiltere'deki karmaşık ve en büyük sistemlerden biridir ve yerleşimi Güneydoğu 

İngiltere'dedir. Bu sistem, büyüyen sistemlere CO2, ısı ve güç sağlanması için ısıtma ve güç 

sisteminin kullanımı ile güçlendirilmiştir. Ayrıca, havalandırma, takviye aydınlatması ve 

enerji perdeleri gibi bilgisayar kontrollü stratejiler ve teknolojilerin kullanımı vardır. 
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Avrupa ve İsviçre’deki Çatı Katı Akuaponik Sistemleri 

 

Avrupa'da yüksek teknolojiye sahip sistemlerle donatılmış çatı üstü aquaponics çiftlikleri 

kullanılmakta ve verimli şehir çiftçilik sistemleri sağlanmaktadır. İsviçre'de Bad Ragaz'da 

bulunan Ecco-jäger Aquaponik Dachfarm, bir aile şirketine aittir. Venlo tarzı çatı ise bir depo 

ve iki katlı bir bina üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca, Katalan Paleontoloji Enstitüsü (ICP) ve 

Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (BTK) tarafından özel akuaponik teknolojilerin 

entegrasyonu için devam eden önemli çalışmalar vardır. 
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Kanada ve ABD’de Urban Organics 

 
Urban organics, Minnesota ABD'de ve St. Paul'da ticari ölçekte kapalı alanda büyüyen 

akuaponik ürünleri işletir. Bu çiftlikler, floresan yetiştirme ışıkları ve yetiştirme yatakları 

kullanarak otlar ve yeşil yapraklı bitkiler yetiştirir. Nötropenik sistem ayrıca Alberta ve 

Edmonton'da yapraklı yeşillikleri yetiştirmek için kullanılır. Bu sistem, dış koşullar üzerinde 

mükemmel kontrol sağlar ve yıl boyunca mahsul üretimini hızlandırır (Proksch vd., 2019). 
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Sonuç 

 
Akuaponik sistemler çoklu uygulama senaryoları, bütünleştirici doğası ve yüksek maliyetli 

teknolojilerden düşük yönetim teknolojilerine kadar kullanımı nedeniyle karmaşık ancak 

verimli gıda üretim sistemleridir. Bu sistemin karmaşıklığı ve farklı koşullarda uygulanması 

sağlık, çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlamaya yardımcı olur. Bununla birlikte, 

sürdürülebilir gıda üretimi için akuaponik kavramını teşvik etmek için araştırmacılar, 

uluslararası kuruluşlar, bilimsel topluluklar ve STK'lar arasında güçlü bir işbirliğine acilen 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Bu Bölümün Amacı 
 

Akuaponik sürdürülebilir bir gıda üretimi yaklaşımıdır ve biyomimetik doğal sistemlere ve 

döngüsel ekonominin ilkelerine dayanır. Bu yaklaşım temelde bozulmuş toprak koşullarında ve 

aşırı çevre koşullarında gıda üretmek için faydalıdır. Sürekli artan bir nüfus yükü varken bilim 

adamları, topraksız medyada gıda üretimi için sürdürülebilir teknikler geliştirmek için ellerinden 

geleni yapmaktadır. Maksimum balık ve hayvan üretimini sağlamak için çeşitli önemli 

faktörlerin ve uygulamaların düzenli bakımı ve yönetimi ile akuaponik etkili ve üretken bir 

sistem haline gelir.  Bu sistem elektrik enerjisi, hava üfleyiciler, su pompaları, bitkiler, balıklar 

ve mikroorganizmalar gibi çeşitli bileşenlerin verimli kullanımına yer vermiştir. Yoksul 

topluluklarda ve kentsel topluluklarda sürdürülebilir balık ve bitki üretimi için sınırlı bir tüketici 

bilgisi vardır. Bu nedenle, bu bölüm temelde akuaponik sistemler için etkili balık ve bitki 

yönetimi tekniklerini açıklamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Akuaponik sistemler, Balık, Bitiler, Kontrol, İzleme, Yönetim 

Giriş 
 

Akuaponik sistemler balık ve bitki ürünleri üretmek için su ürünleri yetiştiriciliği ve 

hidroponiklerin birleşimidir. Akuaponik sistemde balıklar tarafından atılan atıklar, büyüyen 

bitkilerin sağlığını iyileştirmek için kullanılabilen mikropların etkisiyle çözünür besin 

maddelerine dönüştürülür (Junge vd., 2017). Topluluk, ekonomik kalkınma, hobi ve kişisel 

kullanım gibi akuaponik sistem ölçeğinde önemli bir farklılık varken, akuaponik sistemde balık 

ve bitki ürünlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretimi, çeşitli tekniklerin, süreçlerin ve 

yönetim önlemlerinin etkinliğine dayanır  (König vd., 2018). 

Besleyici filmi tekniğinin doğru ve verimli kullanımı, büyüyen köklendirme sistemi üzerinde 

hassas kontrole sahip olmak için büyük ölçüde yararlıdır. Bu teknik, besin tabakası sıvısının 

akışını yerçekimi etkisiyle bitkilerin yüksek uçlarından alt uçlarına kaydırmak için kullanılır. 

Plantasyonun köklendirme sistemi boyunca sürekli bir besin çözeltisi sirkülasyonu vardır ve bu 

nedenle bitki kökleri ile biyolojik olarak kullanılabilir besinlerin doğrudan temasını destekler. 

Bu, yeterli beslenme, su ve havalandırmayı sağlamak için ideal bir tekniktir (Sundari vd., 2017). 
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Dakikada 1-3 litre arasında iyi bir giriş akış hızı varyasyonu vardır ve bu değişim önemli ölçüde 

kanalın boyutuna ve mahsulüne bağlıdır. Sürekli veya aralıklı bir sıvı kaynağı, oksijen emilimi 

ile kök suyu emilimi arasındaki çelişkiyi çözmek için esasen faydalıdır. Aralıklı akış 

teknolojileri, pompa aşınmasını ve yıpranmasını ve güç tüketimini azaltmaya da yardımcı olur 

(Lakhiar, 2018). 

Derin akış tekniği, büyüyen bitkilere ve balıklara sürekli bir besin, su ve oksijen tedariki 

sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Bu teknik, istikrarlı bir büyüme ortamı sağladığı için 

Kanada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Derin 

akış tekniğinde artan bir olgunluk gözlemlenmiştir ve diğer besin maddesi çözündürme 

teknolojilerine göre önemli sonuçlar sunmaktadır (Espinal ve Matulić, 2019). 

 

Akuaponik Sistemlerde Bio Floc Tekniği  
 

Bio floc tekniği, mikroorganizmaların yerinde üretimi ve sıfır veya minimum atık değişimi ile 

akuaponik sistemdeki besin maddelerinin sürekli geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasını 

sağladığı için akuaponik kültüründe mavi bir devrim olarak kabul edilmektedir (Avnimelech 

2009). Bu kavram ilk olarak 1970 yılında Penaeus monodon, L. stylirostris ve Litopenaeus 

vannamei gibi farklı türlerle bir Fransız araştırma enstitüsünde kullanılmıştır (Emerenciano vd., 

2012). 

Aynı zamanda, bu teknoloji Tahiti'deki özel bir şirket tarafından da uygulanmış ve Crystal River, 

biyo-topakların faydalarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. ABD ve İsrail'de 

1980'lerin başında ve 1990'ların ortasında araştırma ve geliştirme faaliyetleri başlatıldı. Bu 

araştırma için su sınırlamaları, çevresel kaygılar, nedensel etkenleri incelemek için çeşitli 

çalışmalar ve araştırma denemeleri yürüttüler (Emerenciano vd., 2013). 

BFT akuaponik kültürü, L. stylirostris, P. monodon, Penaeus semisulcatus, F. paulensis, 

Farfantepenaeus brasiliensis, Macrobrachium rosenbergii, Colossoma macropomum, Brycon 

orbignyanus, sazan ve gümüş yayın balığı gibi çeşitli balık türlerinin yetiştirilmesinde 

kullanılabilir (Kotzen vd., 2019). Minimum veya sıfır su değişiminin kararlılığı, büyük ölçüde, 
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doğal olarak oluşan çeşitli bakteri topluluklarının rotiferleri, nematodları, protozoanları, 

mantarları ve mikroalgleri arasındaki dinamik etkileşime bağlıdır (Martinez-Cordoba vd., 2017). 

Bu sistemde mikroorganizma üretimi açısından doğal verimlilik, kaplı havuzlarda, kanallarda ve 

tanklarda üç önemli rol oynar. Bunlar, yerinde mikrobiyal proteinler oluşturmak için nitrojenli 

bileşikler alarak su kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur ve azaltılmış yem dönüşüm oranları ve 

yemle ilişkili maliyetleri düşürerek kültürel fizibiliteyi artırarak beslenmeyi iyileştirir 

(Emerenciano vd., 2017). Ayrıca, patojenik rekabette önemli bir iyileşmeye de neden olur ve 

böylece balıkların ve akuaponik sistemlerdeki bitkilerin genel sağlığını büyük ölçüde iyileştirir. 

Çeşitli çalışmaların sonuçları, BTF'nin karides bitkisi ve balık üretimi için entegre 

edilebileceğini ve kullanılabileceğini, diğer geleneksel sistemlere göre olağanüstü sonuçlar 

verdiğini bildirmiştir (Pinheiro vd., 2017). BTF ayrıca, orta derecede tuza toleranslı türler için 

düşük tuzlu su ve halofit türleri için yüksek tuzlu su ile birlikte kullanılabilir (Rocha ve diğerleri, 

2017). 

Akuaponik ve Vermiponik Sistemler 
 

Solucanlar, organik maddelerin sindiriminde kayda değer bir rol oynar ve mineral ve besinlerin 

taşınmasını iyileştirmeye yardımcı olur. Modern vermikültür kavramı 1980'lerde ortaya çıkmıştır 

ve çoğunlukla vermikompost ve solucan çayı üretmek için kullanılmaktadır. Vermiponik sistem, 

akuaponik sistemlerde besinleri çözündürmek ve sağlamak için E. foetida ve Eisenia fetida 

solucan kalıplarının kullanımına dayanmaktadır (Deepthi vd., 2020). 

Temelde solucanlar, akuaponik ve çakıl yataklarındaki bitkilerin büyüyen ortamlarına eklenir, 

burada katı atıkların parçalanmasına neden olur ve balık ve bitki yetiştirmek için ek besin sağlar. 

Solucanlar en çok drenaj ve taşma tipi akuaponiklere uygulanır, böylece solucanlar sürekli olarak 

su altında kalmak zorunda kalmazlar (Palm vd., 2018). 

Haloponik ve Makroponik Sistemeler 
 

Genellikle, akuaponik sistemler tatlı su kaynaklarının kullanımına dayanır, ancak tatlı su arzının 

artması ve toprak tuzluluğu ve kirlilik nedeniyle su kalitesinin bozulması nedeniyle bilim 
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adamları, haloponik ve maraponik teknikler kullanarak bitki ve balık üretmek için ilgi alanlarını 

değiştirmektedir. Maraponics tekniği, deniz suyu, akuponik ve ayrıca acı su kullanımına dayanır 

(Gunning vd., 2016). Esas olarak, bu sistemler kıyı bölgelerinde kurulmuştur ve yetiştiriciler 

sadece tavsiye edilen ve toleranslı balık ve bitki türlerini kullanmalıdır. Maraponics, özellikle 

karada entegre multitrofik su ürünleri yetiştiriciliği tekniğidir ve deniz yumuşakçaları, deniz 

kabukluları ve deniz balıklarının üretimine yardımcı olur (Kotzen vd., 2019). 

Tuzluluk seviyeleri 1-35 g / L arasında değişen tuzlu su kullanan aquaponics sistemi, haloponik 

olarak adlandırılır ve tatlı suyun sınırlı olduğu bölgelerde balık ve bitki yetiştirmek için büyük 

ölçüde faydalıdır. Düşük ve orta tuzluluğa toleranslı bazı mahsuller arasında salatalık, brokoli, 

kabak, pancar, kuşkonmaz, ıspanak, lahana, mısır, bakla, tatlı patates, marul, turp ve şalgam 

bulunur (Appelbaum ve Kotzen 2016). 

Akuaponik ve Algler 
 

Akuaponik sistemindeki mikroalg, su kalitesini, pH kontrolünü ve çözünmüş oksijen içeriklerini 

iyileştirmek için faydalıdır. Bununla birlikte, akuaponik sistemin direncini artırmak için uygun 

yönetim ve bakım gerektirir (Addy ve diğerleri, 2017). 

Tehlike Belirleme Teknikleri 
 

Akuaponik üretim sistemiyle ilişkili tehlikeler, olumsuz etkilerin büyüklüğünün ölçülmesiyle 

belirlenebilir. Tehlikenin tanımlanması, hastalıkların gelişimini destekleyen faktörleri ve balığın 

genel sağlığını ve sağlığını etkileyen patojenik tehditleri ortaya çıkarmak için önemli ölçüde 

önemlidir. Akuaponik sistemlerin sürdürülebilirliği, doğrudan sistem tasarımları, balık refahı, 

balık yemi, patojen eliminasyonu ve dışkı özellikleriyle ilgilidir (Ovissipour ve diğerleri, 2019). 

Kemoterapötikler, akuaponik üretim sistemlerindeki çeşitli patojenlere ve potansiyel risklere ve 

tehlikelere karşı savaşmak için kullanılabilir. Akuaponik sistemlerde bitki yetiştiriciliği ve balık 

yetiştiriciliği için ayrı bir değerlendirme yapılmalıdır. Akuaponik üretim sistemiyle tehlikeler, 

olumsuz etkilerin büyüklüğünün ölçülmesiyle belirlenebilir 
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Akuaponik Sistemlerde Akıllı Kontrol ve İzleme 
 

Akuaponik sistemi, temel besin maddelerinin geri dönüşümünün öneminin farkına varmanın ana 

konseptine dayanmaktadır. Azot elementlerinin sirkülasyonu ve su kaynakları, toprağı ve çevre 

kirliliğini kontrol etmek için önemli döngülerdir. Ayrıca, yenilebilir yiyeceklerin besin değerini 

artırmak ve su kaynaklarını kullanma verimliliğini artırmak için de iyi bir rol oynar. Yapay zeka 

teknolojilerini kullanarak akuaponik ekipmanın kontrolü ve izlenmesi ve izlenmesi, balıkların ve 

bitkilerin büyümesini iyileştirmek için sağlam bir temel sunar (Wei vd., 2019). 

 

Şekil 1. Akuaponiklerin Sistem Diagramı 

Sera ekipmanının kontrol edilmesi ve izlenmesi temel anlamda akuaponik sistemlerin istikrarlı 

ve verimli çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Balıklar ve bitkiler için dış yetiştirme 

koşullarını izlemek için akuaponik ve sera sistemlerinin bir kombinasyonunu sağlar. Bu kontrol 

sistemi büyüktür, doğrusal değildir ve çok değişkenlidir ve buna güçlü bir şekilde zaman 

değişken sistemleri eşlik eder. Serada, gerçek zamanlı senaryolarda nem, sıcaklık, ışık ve CO2 

seviyeleri gibi çevresel faktörlerin her zaman korunmasına ihtiyaç vardır (Yanes vd., 2020). 

Evaporatif soğutucuların, sera aydınlatma sistemlerinin, su lambalarının ve egzoz fanlarının ve 

diğer ekipmanların yapay zeka teknolojileriyle izlenmesi, büyük bir paradigma değişimi 
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sunmuştur. Akıllı akuaponik sistemler, kablosuz sensörler, internet nesneleri ve diğer modern 

teknolojiler kullanılarak yapılabilir. 

Geleneksel olarak, seralar için iklim kontrol yöntemleri, bulanık kontrol yöntemleri, orantılı 

integral türev kontrol yöntemleri ve sinir ağı kontrol yöntemleri gibi üç ana kategoriye 

ayrılabilir. Bununla birlikte, birkaç algoritma önerilmiş ve uygulanmıştır, ancak bu üç yöntem en 

yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler, mükemmel sıcaklık ve nem kontrolü sağlar ve 

sera koşullarında istikrarlı bir ortamın elde edilmesine yardımcı olur (Zhang vd., 2020). 

Akıllı sera sistemleri, temelde akuaponik sistemlerdeki balıkların ve bitkilerin mükemmel 

gelişimini ve üretimini teşvik etmek için kullanılır. Modern seralar, zorlu koşullara direnmek için 

otomatik kontrol ve izleme stratejileri ile donatılmıştır. Düşük maliyetlerle balık ve bitki 

üretimini iyileştirmek önemli ölçüde faydalıdır (Henze, 2019). 

 

Şekil 2. Sera Ortamını Yönetmek İçin Kontrol ve Tespit Sisteminin Şematik Diyagramı 

Akuaponik sistem için su kalitesi, esas olarak çözünmüş oksijen, amonyak, nitratlar, fosfatlar, 

tuzluluk, pH ve sıcaklığın varlığı veya yokluğu ile belirlenir. Bu parametrelerin tümü balıklar ve 
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bitkiler için belirli sınırlamalara sahiptir ve bu nedenle dinamik izleme yaklaşımları kullanılarak 

ekolojik dinamik denge dengesi sağlanmalıdır (Oniga vd., 2018). Modern teknolojiler, su 

kalitesini etkileyen tüm temel parametrelerin seviyelerini kolayca düzenleyebilir. Kablosuz 

sensör cihazları, kapalı akuaponik sistemlerinde su kalitesiyle ilgili parametreleri izlemek ve 

tanımlamak için artık yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 3. Su Ortamının Kalitesi Kontrol ve Tespit Sisteminin Şematik Diyagramı 

Atık su, akuaponik sistemlerde ana besin kaynağıdır ve büyüyen balıklara ve bitkilere temel 

besinleri sağlar. Konsantrasyon farklılıkları ve mevcut olmayan besin kısımları balıkların 

büyümesini olumsuz etkileyebilir (Buhmann ve diğerleri, 2015). Bu nedenle atık su, çözünebilir 

ve biyolojik olarak kullanılabilir besinler ve temel besin bileşenlerinde doğru denge sağlamak 

için akuaponik sistemlerde uygun şekilde izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Balıkların ve 

bitkilerin büyümesini kontrol etmek ve hızlandırmak için elektriksel iletkenlik (EC), pH ve 

çözünmüş oksijen seviyeleri uygun şekilde yönetilmelidir. Eksik besinlerin seviyesi, ontoloji 

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


                                                                           

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

 

sensörleri kullanılarak kolayca tespit edilebilir ve yetiştirilen balık ve bitkilerin türüne göre 

düzenlenmelidir (Gott, 2019). 

 

Şekil 4. Besin Çözeltisinin Kontrolü ve Tespiti için Şematik Diyagram 

Genel Balıkçılık Yönetimi Teknikleri 
 

Akuaponik ve balıkların bakımı zaman alıcı ve çaba gerektiren bir iştir ve bariyer alanını, 

sistemi, beslemeyi, kayıt tutmayı, saha güvenliğini ayarlamayı ve potansiyel elektrik 

kesintilerinin hazırlığını sürdürmek ve izlemek için çok önemlidir (Ng, 2017). Akuaponik 

sistemin bileşenleri oldukça değişkendir ancak iyi performansı sürdürmek için uygun bakım 

gerektirir. Etkili balıkçılık teknikleri, uygun bakım ve düzenli balık kontrolü ve mahsul hasadı 

gerektirir. İzlenecek ana özellikler ve bileşenler şunları içerir: 

• Tank suyu 

• Çevre 

• Ağ ve ahşap çerçeveler 

• Nozullar/ püskürtme boruları 

• Su drenaj boruları 

• Çakıl/ Yetiştirme Yatakları / Bitkiler 

• Balık tankları ve balıklar 
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Akuaponik sisteminin tüm bileşenleri, herhangi bir sorunun üstesinden gelmek ve sistemin doğru 

çalışmasını sağlamak için uygun şekilde kontrol edilmelidir. Bazı unsurlar beslenme zamanında 

uygun şekilde yönetilmelidir ve bu unsurlar şunları içerir: 

o Haşere istilası olasılığını önlemek için çevredeki ortam temiz ve yapraklar, otlar ve 

yabani otlar gibi kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. 

o Stres ve düzensiz yüzme belirtilerini kontrol etmek için balıklar uygun şekilde 

izlenmelidir. 

o Ölü balıklar, diğer büyüyen balıklar ve bitkiler üzerinde olumsuz etkilerden kaçınmak 

için balık tanklarından derhal çıkarılmalıdır. 

o İstilaların ve streslerin belirtilerini kontrol etmek için bitkiler düzenli bir şekilde 

izlenmelidir. Daha fazla yayılmayı önlemek için hastalıklar ve enfekte bitki parçaları 

derhal uzaklaştırılmalıdır. 

o Tank suyu da temiz ve berrak olmalı, moloz içermemelidir. Tank uygun şekilde 

örtülmeli ve minimum alg çiçeği olasılığının olduğu bir yere yerleştirilmelidir. Sistemin 

iyi işlemesini ve balıkların ve bitkilerin büyümesini sağlamak için su sıcaklığı ve pH da 

uygun şekilde kontrol edilmelidir. 

o Tüm su boruları da uygun şekilde bağlanmalı ve serbest su akışı sağlanmalıdır. 

o Nozullar ve püskürtme boruları da düzenli olarak temizlenmeli ve nozullarda ve 

borularda küf ve diğer organizmaların birikmesine asla izin verilmemelidir. 

o Çakıllar ve yetiştirme yatakları da yapısal sorunları ve düzensiz su akışını önlemek için 

uygun şekilde kontrol edilmelidir. Su seviyesi çok yüksekse, küf ve mantar oluşumu 

şansı büyük ölçüde artar. Ayrıca, yüksek su seviyelerinin varlığı, bitki kökleri tarafından 

besin ve su alımını da etkiler. Su akışının düzenlenmesi için bir pompa zamanlayıcısı 

ayarlanabilir. 

o Yapısal hasar hakkında fikir edinmek için balık tankları da uygun şekilde kontrol 

edilmeli ve balıkların ve bitkilerin sağlığını yönetmek için balık tankı alanının sızıntıları 

ve uygun temizliği de sağlanmalıdır. 

o Hasattan sonra yetiştirme yatakları sistemden izole edilmeli ve çakıllar döküntü ve 

köklerden uygun şekilde temizlenmelidir. 
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Güç Kesintileri 
 

Güç, akuaponik sisteminin kalbi ve en önemli gerekliliğidir, sistemdeki hemen hemen tüm 

süreçleri ve faktörleri kontrol eder. Akuaponik sistemindeki pompa saatte 15 dakika çalışır ve 

hem balıkların hem de bitkilerin sağlığı için önemlidir. Pompa 2-3 saat çalışmayı durdurursa, 

akuaponik sistemdeki tüm balıklar stres belirtileri göstermeye başlayacak ve hatta uzun süreli 

stres varlığında ölebilir. Elektrik kesintisi aynı zamanda su dolaşımını da etkiler ve bitkilerin 

büyümesini ve gelişmesini büyük ölçüde etkiler (Alshrouf, 2017). 

Sıcak iklim koşullarında su akışı etkilenirse, büyüyen tüm bitkilerin ölümüne neden olabilir. 

Büyüyen bitkilerin sağlıklı olmasını sağlamak için bu şartlar altında genellikle 3-4 kez elle 

sulama önerilir. Büyüyen bitkiler ve balık sağlığı üzerinde olumsuz etkilerden kaçınmak için 

yedek güç kaynağı kullanılmalıdır. Yedekleme sistemi derhal devreye girer ve güç kaynağı 

kesilirse akuaponik sistemindeki ve seralardaki tüm süreçleri düzenlemeye yardımcı olur. Güç 

kaynağı iade edildiğinde pil otomatik olarak yeniden şarj edilir (Rakocy vd., 2016). 

Bununla birlikte, yetiştiriciler, elektrik kesintisi ile ilgili büyük sorunları önlemek için güneş 

enerjisiyle çalışan sistemleri de kullanabilir. Batarya sistemi ve güneş enerjisi sistemleri, elektrik 

kesintilerindeki sorunların üstesinden gelmek için yeterli kapasitelere sahip olmalıdır. Mevcut 

güç tüm sistemi çalıştırmak için yeterli değilse, su pompasına gerekli gücü sağlamak için diğer 

gerekli olmayan sistemler kapatılmalıdır. Elektrik şebekesi gücünün kullanılması, iyi bir yedek 

güç kaynağı olarak da kullanılabilir. 

Kayıt Tutma 
 

Kayıt tutma, akuaponik sistem için temel bir balıkçılık tekniğidir ve yetiştiriciler, balık ve bitki 

üretimi için uygulamasına ve uygun bakımına önemli ölçüde odaklanmalıdır. Balık türleri, özel 

balık yemi, yetiştirilen bitkiler, mikroflora türleri, besin seviyeleri, nem seviyeleri, nem 

düzenleme, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi balık tutmaya yönelik kayıtları 

tutmak için farklı teknikler ve seçenekler vardır (Hollmann, 2017 ). 

Ayrıca, balık ölümlerinin nedenlerini ve etkilenen büyüme oranlarını bilmek için balık ölüm 

oranı ve balık durumu da kaydedilmelidir. Tüm bu bilgiler akuaponik aktiviteleri genişletmek 
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için büyük bir yardım sağlayacaktır. Kayıt tutma ayrıca bitki ve balık hasatını kontrol etmeye de 

yardımcı olur. Her türlü faaliyetin ve uygulanan yönetim uygulamalarının kayıt defterine 

kaydedilmesi gerekmesine rağmen, akuaponik girdi maliyet günlüklerinin, üretim kaydının, satış 

kaydının, mahsul faaliyet günlüğünün, su kalitesi verilerinin ve balık besleme günlüklerinin 

bakımı en önemlisidir (Boyd vd., 2020). 

Pompa Arızası 
 

Pompanın düzenli bakımı, büyüyen bitkilerin ve balıkların büyümesini ve gelişmesini 

iyileştirmek için kritik öneme sahip bir tekniktir. Bakım önlemleri alınmazsa pompa arızası 

olasılığı artar. Kaliteli pompaların ana sorunlarından biri, temas fırçalarının eninde sonunda 

bozulmuş olmasıdır. Bu sorun, uygun bakım önlemleri kullanılarak büyük ölçüde önlenebilir. 

Bozulmuş fırçaları değiştirmek için yedek fırçalar da kullanılabilir. Dahası, bir kullanım kılavuzu 

tutmak, operasyonel ve bozulmuş pompalar hakkında kesin bilgi edinmek için iyi bir 

yaklaşımdır. Tamir masraflarından kaçınmak önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Dikkate alınması 

gereken bir diğer önemli husus da, acil durumlarda etkinleştirilebilecek başka bir pompaya sahip 

olmaktır (Asciuto vd., 2019). 

Alan Güvenliği 
 

Akuaponik yetiştirme ve üretim alanları, büyüyen balıkları ve bitkileri korumak için güvenli 

olmalıdır. Ne yazık ki, güvenliğin temel bir yaşam gereksinimi olduğu ve büyük kayıplardan 

kaçınmak için dikkate alınması gereken bir dünyada yaşıyoruz. Güvenlik yalnızca balıklar ve 

bitkiler için gerekli değildir, aynı zamanda akuaponik sistemin diğer tüm bileşenleri, oldukça 

pahalı oldukları ve bir akuaponik sistemin normal çalışması için gerekli oldukları için 

korunmalıdır (Sunny ve diğerleri, 2019). 

Farklı işler ve segmentler için her zaman birçok türde güvenlik sistemi vardır, ancak doğru ve 

verimli sistemin uygulanması, akuaponik üretim için yatırımı ve değerli çabaları güvence altına 

almak için esasen önemlidir. Yetiştiriciler, akuaponiklere yönelik tehdit türlerini bilmeli ve 

tahmin etmeli ve belirlenen risk türüne göre doğru güvenlik sistemini kurmalı ve uygulamalıdır. 
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Yetiştiriciler, akuaponik sistemleri korumak için erişimi sınırlama, ışık ve kilit gibi 3L'leri 

dikkate almalıdır (Laidlaw ve Magee, 2016). 

Güvenlik önlemleri ve koruma sistemleri, tehditlerin uygun şekilde tanımlanmasıyla uygulanmalı 

ve kurulmalıdır. Fiziksel koruma sistemlerinin etkinliği caydırıcılık, tespit sistemi ve gecikme 

gibi üç ilkeye dayanmaktadır. Caydırıcı unsurlar arasında koruma hayvanları, çalı temizleme, 

eskrim ve ışıklandırma yer alır. Aydınlatma, davetsiz misafirleri kolayca korkutabilir, bu nedenle 

ağır çekim kurulumu verimli güvenli koşullar elde etmeye yardımcı olur. Herhangi bir yüksek 

yere ışıkların montajı geniş bir alanı kaplamaya yardımcı olur (Karimanzira ve Rauschenbach, 

2019). 

Oportünist hırsızların erişimini sınırlamak için duvarlar, yüksek çitler ve kapılar da yardımcı 

olur. Kapılar düzgün bir şekilde kapatılmalı ve çitler zararlıların ve insanların girişini en aza 

indirecek kadar yüksek olmalıdır. Büyük bir kayıptan kaçınmak için hem araçların hem de 

ayakların girişini sınırlamak önemlidir. Akuaponik çevredeki alan çalılardan ve çalılardan uzak 

tutulmalı ve saklanma yerlerinin mevcudiyetini sınırlamak için otlar kısa tutulmalıdır (Follett, 

2015). 

Algılama ve gecikme, su güvenlik sisteminin önemli faktörleridir, çünkü algılama, birileri oraya 

girmeye çalışırken yetiştiricileri uyarmak için yardımcı olur. Alarmlar, kameralar ve ışık 

sensörleri gibi belirli algılama cihazlarının kullanılması, akuaponik sistemini iyi bir şekilde 

izlemek için çok etkilidir. Gecikme taktikleri ise erişim ve tespit arasında iyi bir zamanlama 

aralığı sağlamak için de kullanılabilir. Tanklarda, kapılarda ve kapılarda kilitlerin kullanılması, 

şüpheli kişilerin akuaponik sistemlere erişimini geciktirmeye yardımcı olur (Khan vd., 2020). 

Güneş enerjisi sistemleri, piller ve paneller de uygun şekilde korunmalıdır. Paneller, bu 

bileşenlerin kolayca çıkarılmaması ve çalınmaması için çatılara uygun şekilde cıvatalanmalı ve 

kaynaklanmalıdır. Piller ayrıca zemine yaklaşık 4-6 inçlik uygun bir kazma ile sabitlenebilir ve 

çimento temelinin de dökülmesi gerekir. Pil kafesi de ıslak çimentoya yerleştirilmelidir. Kafes en 

az iki veya daha fazla kilitle kilitlenmelidir. Ayrıca kafes zemine cıvatalanabilir. Karter de 

çalınmasını önlemek için uygun şekilde kapatılmalıdır (Ismail vd., 2019). 
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Sorun Giderme Teknikleri 
 

Akuaponik yetiştiriciliği, balıkların ve bitkilerin sürdürülebilir üretimini sağlamak için uygun 

bakım ve çeşitli işlemlerin iyi bir şekilde düzenlenmesini gerektirir. Doğru tanımlama ve sorun 

giderme, yüksek maliyet yönetimini gerektirmeden kaybı en aza indirmeye ve verimi en üst 

düzeye çıkarmaya büyük ölçüde yardımcı olabilir (Cronin vd., 2016). 

Balık Ölümü 
 

Balıklar, akuaponik sistemlerdeki ve çevresindeki çevre koşullarındaki herhangi bir değişikliğe 

karşı çok hassastır. Büyüme koşullarının uygun şekilde düzenlenmesi ve her türlü biyotik ve 

abiyotik stresin ortadan kaldırılmasıyla balık ölümlerinden kaçınılmalıdır (Jephi vd., 2017). 

Su Kalitesi 
 

Su kalitesi, balıkların ve bitkilerin sağlığı için de önemli bir yönetim faktörüdür ve iyi mahsul 

üretimi ve balık biyokütlesi üretimi elde etmek için yüksek kalitesi sağlanmalıdır. Akuaponik su 

kalitesiyle ilgili yaygın sorunlardan bazıları şunlardır: 

o Tortul su, toprağın suya potansiyel girişi ve temizlenmemiş çakılların varlığı nedeniyle 

kirlenebilir. Akuaponik sistemlere eklenmeden önce fide kökleri ve çakılları uygun 

şekilde yıkanmalıdır. 

o Sistem suyu, aşırı besleme ve yetersiz oksijen seviyeleri nedeniyle kötü koku üretebilir. 

Ölü ve çürüyen organik madde ile balıkların ayrışması, akuaponik sistemlerde anaerobik 

koşullar yaratır ve mevcut oksijen içeriğini büyük ölçüde sınırlar. Bu sorun, balıklara 

uygun yemleme ve dipte bulunan fazla yemin fiziksel olarak uzaklaştırılmasıyla 

çözülebilir. Ayrıca balık yeminin akvaryumda çökelmesini önlemek için hava tabana 

pompalanabilir. Bununla birlikte, sorun aşırı derecede şiddetli hale gelirse, balıklar ve 

bitkiler üzerinde büyük olumsuz etkilerden kaçınmak için suyun değiştirilmesi mümkün 

olan en son çözümdür. 
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o Çok fazla su değişimi ve aşırı su seyreltme, büyüyen balıklar için iyi bir yaklaşımdır 

ancak bitkiler için önerilmez. Bu nedenle, akuaponik sistemlerin canlı varlıkları 

üzerindeki önemli olumsuz etkilerin önlenmesinden kaçınılmalıdır (Oommen vd., 2019). 

Sızıntılar, Taşmalar ve Tıkanmalar 
 

Öncelikle tıkanmalar, sistemin rutin bakımındaki yanlış yönetimin sonucudur ve sistemlerin 

püskürtme nozullarını büyük ölçüde etkiler. Bu, nozüllerde ve borularda balık atığı, bakteri, alg 

ve tortu birikmesi nedeniyle olur. Bu nozullar, aquaponics tanklarının dışındaki temiz suda 

kolayca çekilebilir ve yıkanabilir (Beebe vd., 2020). 

Gömülü yetiştirme yatakları nedeniyle drenaj boruları da tıkanmıştır. Bu sorun, yetiştirme 

yataklarının su basmasının gözlemlenmesi ve balık tanklarına su geri drenajı olmadığı zaman 

fark edilebilir. Drenaj boruları arka uçlarında kapaklar ile sağlanır ve bu kapaklar tortu 

tıkanıklıklarını gidermek için çıkarılabilir. Bazen drenaj delikleri de tıkanır ve bu sorun 

akuaponik sistemin başlangıcında belirlenebilir. Yetiştirme yataklarından çakılların 

kaldırılmasıyla bu sorun azaltılabilir (Blanchard, 2019). 

Balık tanklarındaki taşma, tank vanalarının tıkanmasına neden olur ve genellikle balık 

tanklarının taşması da tıkanmanın bir göstergesidir. Akuaponik sistemler de bir tür sızıntıya 

maruz kalır ve bu sorun en çok boru bağlantılarının yakınında görülür. Bu sorunun arkasındaki 

temel neden, bağlantı yerlerinde boru bağlantı elemanlarının simantasyonunun olmasıdır. Bu tür 

sızıntı sorunları, bu noktalara ince plastik malzemeler sarılarak önlenebilir. Dahası, bu 

sorunlardan kaçınmak için bağlantıların sıkı bir şekilde düzeltilmesi gerekir (Somerville ve 

diğerleri, 2014). 

Yetiştirme yataklarında ve tanklarda önemli sızıntı sorunlarını gidermek için ılımlı bir duvarcılık 

da gerekli olabilir. Etkilenen yetiştirme yatağı veya tank, onarımdan önce izole edilmelidir. Bu 

şekilde akuaponik sistemlerinde balık ve bitki yetiştiriciliğinin yönetim işlemlerinin minimum 

etkisi olacaktır. Bu izole yetiştirme yatakları ve tanklar, bitki ve balık yetiştirme operasyonlarına 

devam etmek için akuaponik sistemleriyle kolayca yeniden birleştirilebilir. 
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Akuaponiklerde Hastalık Teşhis Teknikleri 
 

Akuaponiklerdeki hastalık gelişimi ve stres, balığın değişen fiziksel ve biyokimyasal davranışları 

kontrol edilerek kolaylıkla tespit edilebilir. Günlük yapılan dikkatli ve sürekli gözlem, 

yetiştiricilerin balıklardaki hastalık gelişimini fark etmelerini sağlar. Akuaponik sistemlerde 

balıkların sağlık durumunu kontrol etmek için yemleme sırasında ve yemlemeden sonra 

balıkların davranışsal değişiklikleri gözlemlenmelidir (Stouvenakers et al., 2019). 

Sağlıklı ve normal büyüyen balıklar, enerjik ve hızlı yüzmeye ve iyi iştah sergiler. Genellikle, 

türe özgü ve normal desenlerde yüzerler ve herhangi bir renk değişikliği olmaksızın iyi ve 

sağlam bir cilde sahiptirler. Oysa hastalıklı balıkların fiziksel görünümünde gözle görülür 

değişiklikler gözlemlenebilir. Beslenme ve hareketle ilgili aktiviteler de açık bir şekilde biyotik 

ve abiyotik stres faktörleri nedeniyle azalır (Somerville vd., 2014). Balıktaki bazı davranış 

değişiklikleri arasında parlama, su girişinde kalabalıklaşma, yavaş hareket etme, zayıflık, dipte 

yatma, yüzeyde nefes alma, azaltılmış denge, tankın yanlarında ve dibinde gerilme, dart atma, 

bükülme ve dönme sayılabilir. Bu davranış değişiklikleri çıplak gözle gözlemlenebilir ve brüt 

stres semptomları arasında cilt erozyonları, ölçek kaybı, tümörler, omurga deformasyonu, 

solungaçlarda ve vücutta şişme, cildin aydınlanması ve koyulaşması, artmış mukus üretimi, 

şişkin karın, yüzgeç hasarı, yaralar, ülserler, şişkin gözler ve batık gözler yer alır. Bu sorunlar 

akuaponik yetiştiriciler tarafından kolaylıkla gözlemlenebilir, ancak aynı zamanda bu kişiler acil 

teşhis için balık veterinerlerinin ve sağlık uzmanlarının hizmetlerini de alabilirler (Baßmann vd., 

2020). 

Balıkları patojenlerden, hastalıklardan ve çeşitli stres faktörlerinden korumaya yönelik genel 

teknikler şunlardır: 

o Bakteriyel, viral ve patojenik ataklara karşı ticari aşılar yapılmalıdır. Bu aşılar, balıklara 

enjekte edilerek veya gıda daldırma yoluyla uygulanabilir. 

o Bazı cins suşlar, belirli patojenlere ve streslere karşı oldukça dirençlidir ve bu suşlar, 

akuaponik sistemlerden maksimum üretim elde etmek için seçilmelidir. 

o Daha fazla yayılmayı ve sorunları önlemek için düzeltici ve önleyici tedbirler zamanında 

alınmalıdır. 
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o Strese ve hastalık gelişme olasılığının artmasına neden olabileceğinden yüksek stok 

yoğunluğundan kaçınılmalıdır. Ayrıca, balık gövdelerine patojenik girişler için birincil 

bölge olarak hizmet eden deri lezyonlarına da neden olabilir. 

o Kontaminantlar ve kalıntılar, kontrolsüz bırakılırsa potansiyel hastalık gelişimi 

kaynakları sunabileceğinden, akuaponik tanklarından düzenli olarak uzaklaştırılmalıdır. 

o Balıkların kullanılması ve akuaponik tankların temizlenmesi için tüm ekipman uygun 

şekilde dezenfekte edilmelidir. Sadece dezenfeksiyon yeterli bir teknik olmamakla 

birlikte, tüm ekipman temiz musluk suyu veya deiyonize su ile uygun şekilde 

durulanmalıdır. Akuaponik girişlerde el yıkama ve ayak banyolarının dezenfekte edici 

sabunlarla kullanılması, akuaponik sistemlere patojenik girişi azaltmak için şiddetle 

tavsiye edilir. İyodoforlar, kloramin T ve B ve benzalkonyum klorür gibi bazı 

kimyasallar, hastalık gelişimini önlemede büyük ölçüde faydalıdır. 

o İmmünostimülanlar ve diyet katkı maddeleri de gelişmiş hastalık direnci ve sağlığın 

korunması için uygulanmalıdır. Bu besinler vitaminler, nükleotidler, sinbiyotik, 

probiyotikler, prebiyotikler, uçucu yağlar, organik asitler, mikroorganizmalar, vitaminler, 

doğal bitki ürünleri ve immünostimülanlar gibi çeşitli ürünleri içerir. Bu nedenle, farklı 

stres türlerine karşı savaşmak için balık metabolizmasını ve bağışıklık sistemini temelde 

iyileştirebilirler. 

o Balıklar ayrıca hastalıkları ve patojenlere karşı hassasiyeti önlemek için yaşlarına göre 

ayrılmalıdır. 

Akuaponik Sistemler İçin Tedavi Teknikleri  
 

Akuaponik sistemlerdeki hem balıklar hem de bitkiler benzer su döngülerini paylaşır ve balıkları, 

bitkileri ve mikroorganizmaları korumak için yalnızca uygun ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlar için 

hastalık tedavisinin etkileri, bitkilerin ve balıkların genel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler 

yaratabilir ve doğru zamanda doğru tedavi teknolojileri kullanılarak önlenmelidir. Büyük 

kayıpları ve sorunları önlemek için tedavinin erken uygulanması önemli ölçüde önerilir. 

Hastalıklı balıklar da tedavi ve ilaçlama için izole edilmiş balık tanklarına aktarılabilmektedir 

(Yavuzcan Yıldız vd., 2017). 

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


                                                                           

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

 

Sodyum klorür (balık tuzu) ayrıca balıktaki bakteri, parazit ve mantar enfeksiyonlarını tedavi 

etmek için önerilir. Bu tuz, balıklar için faydalı ilaçlama olanakları sunsa da, bitki büyümesi ve 

gelişimi üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Bununla birlikte, yetiştiriciler, büyüyen bitkiler 

üzerindeki tuz etkilerini azaltmak için devridaim yapan su ürünleri yetiştiriciliği ve hidroponik 

birimleri ayırabilir. Son zamanlarda, bir Alman şirketi, akuaponik sistemlerde balıkların 

ektoparazitlerini kontrol etmek için gelişmiş bir balık dezenfeksiyon yöntemi geliştirdi. Bu 

ilaçlama süreci, akuaponik tanklarda herhangi bir arıtma maddesi kalıntısı bırakmadığı için 

önemli ölçüde avantajlıdır (Sirakov vd., 2016). 

Alternatif olarak, kontrollü miktarda hidrojen peroksit kullanımı da balık hastalıklarını tedavi 

etmek için yararlıdır, ancak uzun süreli ve belgelenmiş kullanımı akuaponik sistemlerde önemli 

sorunlara neden olabilir. Canlı organizmaları kullanmaya ve karşılıklılık, yırtıcılık, komensalizm 

ve antagonizm yaklaşımlarına dayanan biyolojik kontrol yöntemleri, çeşitli kötü şöhretli balık 

patojenlerini kontrol etmek için önemli ölçüde yardımcı olur (Sitjà-Bobadilla ve Oidtmann 

2017). Akuaponik kültürde balıkların biyolojik mücadelesine yönelik başarılı uygulamalardan 

biri, somon çiftliklerinde deri parazitlerine veya deniz bitlerine karşı kullanılmıştır. Bu uygulama 

Norveç çiftliklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Skiftesvik vd., 2013). Daha temiz balıklar, 

sağlıklı metabolik aktiviteler ve bağışıklık sistemleri nedeniyle çeşitli patojenlerle iyi savaşabilir. 

Filtreleme organizmalarının ve filtreli besleme tekniklerinin kullanımı da akuaponik sudaki 

patojen yüklerini azaltmak için iyi yaklaşımlardır ve bu nedenle hastalık gelişimi ve ortaya 

çıkma olasılığını önemli ölçüde azaltır. Pilsbryoconcha exilis, Tilapia tabanlı akuaponik sistemde 

Streptococcus agalactiae'nin kötü şöhretli popülasyonlarını büyük ölçüde azaltabilir (Othman 

vd., 2015). Faydalı mikroorganizmalar, akuaponik su ve balık yeminde probiyotik görevi görür 

ve çeşitli patojenlere karşı savaşarak bitki ve balık büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur. Bazı 

şifalı bitkiler ayrıca mükemmel antiparazitik, antifungal, antiviral ve antibakteriyel özellikler 

sunar. 
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Yunanistan’dan Balıkçılık Teknikleri 
 

Akuaponik sistemler kurmaya karar verirken, seçmeniz gereken balık türünün yanı sıra, dikkate 

alınması gereken başka parametreler de vardır. Bir akuaponik sistem, balık yetiştiriciliğini ve 

bitki yetiştiriciliğini oldukça karmaşık bir tesiste birleştirir, bu nedenle her şey çok dikkatli bir 

şekilde ve sistemin diğer tüm parçalarını takip ederek tasarlanmalı ve geliştirilmelidir. 

Öncelikle akuaponik sistemine seçilecek balığın yem için mi yoksa sadece akuaponik sistemini 

çalıştırmak için mi yetiştirileceğine karar verilmelidir. Balıkları tüketerek veya gıda ürünü olarak 

satarak tam anlamıyla yararlanmak istiyorsanız, tesislerini planlamalı ve ona göre beslemelisiniz. 

Ayrıca, tüm türler yenilebilir değildir, bu nedenle önce hangi türlerin hem akuaponik hem de 

tüketim için uygun olduğunu araştırmalısınız (Bosma vd., 2017). 

Bu ilk araştırmada, belirli balık türlerine yönelik yasakları da aramalısınız. Pek çok ülke veya 

eyalet belirli türlerin yetiştirilmesini yasaklamış ve bunların yetiştirilmesini yasadışı hale 

getirmiştir; bu nedenle, herhangi bir satın alma işlemine devam etmeden önce tercihen 

bölgenizde bu alanda uzman olan bir Üniversite veya bir AG uzatma ofisinden hangi balıkların 

yasaklandığını kontrol etmeli ve bunlardan kaçınmalısınız. 

Balık türlerinin seçimi bitki türlerini belirleyecektir. Balığın israfı bitkiler için gerekli besinleri 

sağladığından, bu iki türü de etkileyen bir karardır, bu nedenle bitkiler, kullanılan balık türüne 

büyük ölçüde bağımlıdır. Bu nedenle akuaponik sistemde kullanılan bitki ve balıkların da 

sıcaklık, su kalitesi, pH ve diğer koşullar gibi benzer ihtiyaçları olması gerektiğini 

unutmamalısınız. 

Balıklar, akuaponik sistemin hayati önem taşıyan bileşenlerinden biridir, bu nedenle bu tür 

yetiştirme için en uygun balık türlerini seçmek büyük önem taşımaktadır. Elbette bakımları da 

aynı derecede önemlidir ve türlerinden de etkilenir (Delaide vd., 2017). 

Balıklar bitkiler için gerekli besin maddelerini sağlar ve yetiştirilen balıklar yetiştirildikleri 

yerden geliyorsa büyük bir protein kaynağıdır. Yerel iklime ve her ülkedeki tedarikçilere bağlı 

olarak akuaponik için birçok balık türü vardır. Yunanistan'da çeşitli alabalık, levrek, sazan ve 

diğer türlerin büyümesi desteklenir. Tilapia, yurt dışında çok meşhur olan ancak Yunanistan'da 
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olmayan (henüz) bir başka balık türüdür. Aşağıda, akuaponikte kullanılabilecek bu türlerden 

bazıları vardır: 

Kedi balığı 
 

 

Kaynak:  Free photo on Pixabay 

Tüm dünyada akuaponik için çeşitli yayın balığı türleri uygundur. Eti pürüzsüz ve lezzetli olduğu 

için yenilebilir, çabuk büyür ve bitkiler için büyük bir atık kaynağıdır. PH, sıcaklık ve su 

kalitesine çok daha duyarlıdır ve 5 ile 10 ay arasında kaliteli ve sağlıklı balıklar elde edilebilir. 

Boyu genellikle 25-45 cm arasındadır ve ağırlığı 1 kg'a kadar ulaşabilir (Calone vd., 2019). 
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Sazan 
 

 

Kaynak: Free photo on Pixabay 

Akuaponik sistemlere çok faydalı olan, uygun birçok sazan türü vardır. Ancak kontrol 

edilemeyen çoğaltılması, sert doğası ve birçok alanda birçok yerde kolay ayarlanması gibi 

dezavantajları da vardır. Serbest bırakılırsa diğer yerel balıklar için tehlikeli olabilirler. Bu 

nedenle, bazı ülkelerde, bu türlerin bakımı için para cezaları ve / veya ödemeler vardır. Ayrıca, 

kötü tadı ve yem kalitesiyle ünlü olmasına rağmen, Asya'da yaygın olarak yetiştirilmektedir. 

Genellikle 35 cm ve 2 kg'a kadar ulaşır (Jaeger vd., 2019). 

Akvaryum balığı 
 

 

Kaynak:  Free photo on Pixabay 

Erişimleri çok kolaydır çünkü yerel mağazalarda, balık tedarikçilerinde ve hatta evcil hayvan 

dükkanlarında bile satılırlar. Oldukça sert ve dirençli olduğu düşünülmektedir; sıcak iklime 

uygundur ve sert su koşullarına dayanabilir. Akuaponik sistemlerde kullanmak iyidir çünkü çok 

fazla atık üretir, ancak yenilebilir değildir. Pek çok alanda, bir tankta çoğaltılırlar, ancak 
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çoğaltılmaları için genellikle tanktaki bitkilerle örtülmeleri gerekir. Boyutları 15-18 cm, 

ağırlıkları 150-300 gr arasında değişmekte olup, genellikle sazan olarak sınıflandırılmaktadır 

(Nuwansi vd., 2017). 

Levrek 
 

 

Kaynak: Free photo on Pixabay 

Bu balık, dünya çapındaki tüm balıklar arasında en yüksek omega 3 yağ asitlerine sahiptir. Tatlı 

su balıklarıdır ve ılık suda yaşarlar ve her türlü yemle beslenebilirler. Suda çok kolay uyum 

sağlarlar ve hızlı büyürler. Boyutları 18-25 cm, ağırlıkları 200-400 gr arasında olabilir 

(Bordignon vd., 2020). 
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Koi Balığı 

 

Kaynak: Free photo on Pixabay 

Koi, sazan alt türü olarak kabul edilir. Asya ülkelerinde çok popüler çünkü göllerde dekorasyon 

için bile kullanılıyor. Bununla birlikte, birçok evcil hayvan dükkanında veya tedarikçilerde 

bulunabilirler. Koi, düşük sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır, bu nedenle uzun kışlarda 

geliştirilen akuaponik sistemleri için iyi bir seçim olacaktır. Dayanıklı bir balık türüdür ve aynı 

zamanda yaygın parazitlere karşı güçlü bir dirence sahiptir. Tahmini boyutları 25-40 cm ve 

ağırlıkları 0,5-1,5 kg'dır (Paudel, 2020). 
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Alabalık 
 

 

Kaynak: Free photo on Pixabay 

Alabalık, akuaponik için en iyi balık türlerinden biridir, özellikle daha soğuk suyu sevdikleri için 

suda daha düşük sıcaklığa sahip olanlar için. Bu balık için en iyi sıcaklık 10 ° C ile 20 ° C 

arasındadır. Harika bir tada sahiptir, ancak hayatta kalmak ve büyümek için bozulmamış su 

koşulları gerektirir. Ayrıca mükemmel yem / ağırlık artış oranı ve atık miktarları nedeniyle tercih 

edilirler ancak pH değişimlerine duyarlıdırlar. 20-30 cm boyutlarında ve 0.2-1 kg ağırlıkları 

arasında değişir (Buzby vd., 2017). 

Akuaponikte balığın doğru seçimi ve kullanımı için göz önünde bulundurulması gereken diğer 

faktörler; balığın yükü, tankların ve balığın boyutu, suyun kalitesi, alanın havalandırılması ve 

yoğunluktur. Daha büyük miktarda balıkla bitkilerin daha hızlı büyüyeceğini düşünmemeliyiz., 

Özellikle de ne kadar çok balık olursa risk o kadar yüksek olur diye düşünüldüğünde daha az 

balıkla daha iyi sonuçlar bile alınabilir.  

Yukarıda bahsedildiği gibi, akuaponikte yetiştirilen bitkiler büyümeleri için gerekli besinleri 

balıklardan ve yem atıklarından alırlar. Bu sadece günlük balık yemi girdilerinin ve büyüyen 

bitkilerin alanlarının optimum oranı sürdürülürse gerçekleşir. Bu nedenle, bir akuaponik 

sistemde hem bitkinin hem de balığın beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına büyük dikkat 

ve özen gösterilmelidir. Balık yemi ve yemleme programları, bakteri, bitki ve balıkları 
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tamamlamak için besinlerin belirli bir zamanda ve doğru seviyelerde sağlanması gerektiğinden 

çok dikkatli bir şekilde tasarlanması gereken faktörlerdir. 

Böylelikle akuaponik üretiminin performansı, maliyet etkinliği ve sistemin başarısı 

sağlanacaktır. Bu amaçla, sistemin bir bütün olarak genel sürdürülebilirliğini sağlamak için türe 

özgü ve özel akuaponik yemlerin optimizasyonu olabilir. Ayrıca, çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilir önlemleri içeren tüm sistem parametrelerinin performansına göre genel optimal 

nokta da belirlenmelidir. Kişiye özel diyetler muhtemelen balık yeminin geleceği olacaktır çünkü 

aynı zamanda sürdürülebilirlik amacına da hizmet edeceklerdir. Ancak akuaponiklerdeki belirli 

balık yemlerinin hem büyüyen balıklar hem de bitkiler için besin gereksinimlerini karşıladığı 

unutulmamalıdır. 

Sürdürülebilirliği artırmak için iyi bir ilk tavsiye, balık unu (FM) ve balık yağına (FO) daha az 

bağımlı olmak ve bunun yerine düşük karbon ayak izine, yüksek enerjiye ve yeni ham doğal 

içeriklere odaklanmaktır. Bu nedenle, balık diyetiyle ilgili araştırma, “büyüme performansını en 

üst düzeye çıkaracak ve sürdürülebilir ve dayanıklı su ürünleri yetiştiriciliğine ulaşacak gerekli 

temel besinleri sağlamak için diyet bileşenlerinin verimli kullanımı ve dönüştürülmesi üzerine 

odaklanmıştır (Siqwepu vd., 2020). 

Akuaponik sisteminizin tüm parçaları için doğru tedarikçileri bulmak çok önemlidir. Sistemin 

çalışır durumda ve bakımlı olması için sadece balık değil, bitkiler, balık yemi ve gerekli tüm 

ekipman yüksek kalitede olmalıdır. İlgili tedarikçiler tüm ülkelerde kolay ve hızlı 

bulunamamaktadır. Özellikle akuaponiklerin hala başlangıç aşamasında olduğu Yunanistan gibi 

ülkelerde, bir girişimci doğru seçimi yapmak için çok dikkatli olmalıdır. Ve bu, birçok insanın 

tedarikçileri aramasının ve çevrimiçi malzeme siparişi vermesinin nedenidir. Doğru kişi veya 

doğru alet sizden uzakta olabilir, ama neden ona sahip olmasın? Elbette, bu tür siparişlere de 

büyük önem verilmelidir, bu nedenle mümkün olan en güvenli çevrimiçi satın alma deneyimini 

sağlamak için bazı ipuçları izlenir: 

• Saygın bir Tedarikçi Seçin - Diğer müşteriler tarafından satıcılar için gönderilen 

incelemeler ve canlı balıkların paketlenmesi ve teslimatı ile ilgili açıklamalar, ne kadar 

güvenilir olduklarının iyi göstergeleri olabilir. Öncelikle sattıkları balıkların sağlıklı ve 

iyi durumda olduğundan emin olun. 
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• Garanti İsteyin - Balıkları için bir garanti ve hatta teslimat sırasında bir şeylerin ters 

gitmesi durumunda para iadesi sunan mağazalar daha güvenilirdir  

• Hızlandırılmış Gönderi - Çevrim içi balık satıcılarının saygınlığını gösteren bir diğer 

unsurdur. Gönderilen içerikler kırılgan ve zamana duyarlı olduğu için gönderilerin teslim 

edilmesi gerekir.  

• Teslimat ve Alma - Hızlandırılmış nakliye, ürünün zamanında ulaşmasını sağlayabilir, 

ancak teslim alma da önemlidir. Ürünü derhal teslim almalı ve optimum sağlığı sağlamak 

için balığın uygun koşullarda tutulmasını sağlamalısınız.1 

Akuaponik girişimcilerin hayatını ve işini kolaylaştırmak amacıyla gerekli materyallerin temini 

edebilmek için gereken bilgi ve faydalı kaynakların bağlantılarını içeren pek çok web sitesi, 

platform, blog vb. geliştirilmiştir. Bu girişimlerden biri Global B2B Online Directory - Search 

for company information - Kompass sitesidir. Akuaponik sistemler dahil pek çok alandaki 

tedarikçiler, araçlar, malzemeler, ürünler ve çok daha fazlası için ve ilgilendiğiniz yere göre 

(ör.Yunanistan) bilgiler bulabilirsiniz. 

Yunanistan’daki akuaponik sistemlerin durumu Journal of Fisheriessciences.com | Insight 

Medical Publishing dergisinde yayınlanan “Yunanistan’daki Akuaponik Yazılımlar” 

makalesinde en iyi şekilde açıklanmıştır. “Akdeniz bölgesindeki akuaponik sistemler gelişiminin 

erken aşamalarındadır. Yunanistan'daki Akuaponik çiftçileri, küçük ölçekli bir ev sistemi 

başlatmak için tilapia, alabalık, yayın balığı ve sazan hakkında burada pek çok bilgi bulabilir. 

Ancak Akdeniz bölgesinde tüketicilerin deniz ürünleri tercihleri, ağırlıklı olarak deniz ürünleri 

yetiştiriciliğindeki balık türlerine dayanmaktadır. Dolayısıyla, akuaponik sistemler tarafından 

üretilen balıklar insan tüketimi için arzu edilmemekle birlikte, bitkilerin yetiştirilmesi veya daha 

ucuza “yeni türler” olarak tanıtılması amacıyla besinlerin temin edilmesine de  hizmet edecektir. 

Yunanistan'da akuaponikte kullanılan yeni balık türleri arasında kefal (Mugil cephalus) ve 

Avrupa yılanbalığı (Anguilla Anguilla) bu bölgede çok sevilen deniz ürünleridir. Batı Yunanistan 

bölgesinde (Amaliada) yapraklı bitkiler, domates, patlıcan, biber, salatalık, marul ve bezelye gibi 

farklı türde bitkilerin ve tilapia, sazan ve kafadan gibi balık türlerinin eşsiz donanım ve yazılım 

platformunun gelişimiyle paralel olarak test edildiği tek bir deneysel tesis vardır. Buna rağmen 
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Yunanistan'daki akuaponik sistemlerim çoğu hobisi olan kişiler, eğitimciler ve üniversiteler 

tarafından kurulmaktadır. 

Sonuç olarak, balık yemi yükü ve tasarımı, hem hayvanlar hem de bitkiler için sistemdeki besin 

maddelerinin çekirdeği ve bazen tek girdisi olduğundan akuaponikte büyük önem taşımaktadır. 

Bu girdi sayesinde balık yeminde protein şeklinde akuaponik sisteme azot eklenir ve balık 

tarafından metabolize edilerek amonyak formunda atılır. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinin hidroponiklerle birleştirilmesi tavsiye edilir, çünkü bu, istenmeyen 

besinlerin çevreye üretimini ve kar elde edilmesini sınırlayabilir. Çiftçilerin su ürünleri 

yetiştiriciliği ünitelerinde kullanılan yem miktarına göre bitki büyümesi için ihtiyaç duyulan 

besin miktarını ve artırılması gereken miktarı hesaplamaları konu dışı değildir. “Akuaponik 

sistemlerde kanıtlar, balıktaki atılım ritimlerine ve bitkilerdeki besin alım ritimlerine uyması için 

özel ihtiyaçlara işaret ediyor” (Khandaker ve Kotzen, 2018). 

Sonuç 
 

Akuaponik sistemi, yüksek kaliteli gıda üretimi için sürdürülebilir bir çözümdür ve toprak 

dışında herhangi bir kültür ortamında resirkülasyonlu su ürünleri yetiştiriciliği ve hidroponik 

sistemlerin kullanımına dayanmaktadır. Bu yetiştirme sistemleri iyi bilinmektedir ve yüksek 

kaliteli ve besin açısından zengin yiyecekler üretmek için dünya çapında uygulanmaktadır. 

Akuaponik üretim sistemleri, yerleşim sistemleri, farklı bitki türleri ve balıklar ve hakim iklim 

koşulları açısından büyük ölçüde değişkendir. Bununla birlikte, uygun bilgi ve anlayış eksikliği 

nedeniyle gıda üretim seviyesine sistematik olarak ulaşılamamaktadır. Sürdürülebilir bir temelde 

besin açısından zengin, güvenli ve yüksek kaliteli yiyecekler üretmek için doğru balık ve 

akuaponik tekniklerini öğretmek ve uygulamak için araştırmacılar, toplum kuruluşları, hükümet, 

bilim adamları ve uluslararası kuruluşlar arasında uygun bir işbirliği olmalıdır. 
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Giriş 
 

Bugün bildiğimiz haliyle tarım dünya çapında bireysel, kolektif ve kurumsal 

düzeydeki girişim ve faaliyetler yoluyla gelişmiştir ve sürekli gelişerek ekonominin 

tüm sektörlerindeki doğal ve sosyo-ekonomik çerçeveler üzerindeki etkisine katma 

değer sağlamaktadır.1 Tarımsal çerçeve, küresel ölçekte ülkelerin ekonomisinde çok 

önemli bir role sahiptir ve ülke nüfusları için temel gıda, gelir ve istihdam kaynağıdır. 

Tarım, bitkisel ve hayvansal kökenli birincil ürünlerin, tarım arazilerinin 

kullanılmasından, bitki ve hayvanların yetiştirilmesinden elde edildiği ekonomik bir 

faaliyettir. İnsan toplumunun gelişmesi ticaret ve ulaşımın gelişmesine yol açmıştır, 

bu nedenle tarım, kendi ihtiyaçları için üretimden meta üretimine doğru gelişmiştir. 

Böylece çiftliklere, fazla tarımsal ürünleriyle piyasaya arz etme ve bunları diğer 

ekonomik faaliyetlerden ürün ve hizmetler karşılığında satma fırsatı verilmiştir. 2 

Son yıllarda girişimcilik ve inovasyon, ekonomik kalkınma ve toplumun 

refahıyla bağlantılı karmaşık fenomenler olarak giderek artan bir ilgi görmektedir. 

Tarımsal girişimciliğin rolü ve işlevleri, yalnızca toplumun ekonomik kalkınmasında 

bir kilometre taşı değil, aynı zamanda işletmelerin tarım sektörüne daha derin bir 

entegrasyonuna yol açan çeşitlendirilmiş ulusal pazarın oluşumunu teşvik etmektir. 

Bu kitap, gençlerin bu alana ilgisini artırmak için tarımsal girişimciliğin 

anlaşılması anlamında daha fazla iç görü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, genç 

çiftçilerin ufuklarını açacak ve onlara tarıma, tarımın sunduğu fırsatlara karşı ön 

yargılarını değiştirmek için gerekli olan desteği sağlayacaktır. Dahası, içeriğiyle 

gençlere tarımsal girişimcilik alanında ve daha özel anlamda akuaponik sistemler 

alanında aktif olma fırsatı sunacaktır. Bu kitap aynı zamanda gençlerin tarımsal 

becerilerini geliştirmelerine ve işsizlik canavarını yenmelerine de katkıda 

bulunacaktır.  

 
1 Mavridis, A., INNOVATIVE AGRIBUSINESS IN GREECE. Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/335703627_INNOVATIVE_AGRIBUSINESS_IN_GREECE 
2 Njegomir, V., Pejanovic, L., & Kekovic, Z. (2017). Agricultural entrepreneurship, environmental protection and 
insurance. Ekonomika Poljoprivrede, 64(3), 1035-1047. Retrieved from: 
https://www.researchgate.net/publication/322091462_Agricultural_entrepreneurship_environmental_protectio
n_and_insurance  
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1. Girişimcilik ve Tarımsal Girişimciliğin Tanımı 
 

‘Girişimci’ kavramı pazar için üretim yapan kişi anlamına gelir. Bir girişimci kararlı 

bir liderdir, her zaman işini geliştirecek ve genişleyecek fırsatlar peşinde koşar. 

Ayrıca, bir girişimci hesaplanmış riskler almayı sever, hem kar hem de zarar için 

sorumluluk alır, işini büyütme konusunda sürekli tutkuludur ve hep yeni fırsatlar arar. 

Girişimciler, her zaman işleri yapmanın daha iyi, daha verimli ve karlı yollarını 

aradıkları için yenilikçidir. Özellikle işletme güçlü bir rekabetle karşı karşıya 

kaldığında veya hızla değişen bir ortamda faaliyet gösterdiğinde yenilikçi olmak bir 

çiftçi-girişimci için önemli bir niteliktir.3 

Çok sınırlı bir anlamda, "girişimcilik" terimi, bir iş veya iş kurarken, bir kar elde 

etmek için onu inşa edip ölçeklendirme eylemidir. Öğrenme ve gelişme, girişimciliğin 

kalbidir. Öncelikle, tarımsal girişimcilik "jenerik" girişimciliğin birçok özelliğini 

paylaşır, ancak aynı zamanda tarım sektörünün özel bağlamından dolayı kendine özgü 

özelliklerine de sahiptir. 

Tarımsal Girişimcilik, büyük ölçüde reklamcılık ve aynı zamanda farklı tarım 

ürünlerinin üretilmesiyle bağlantılı olarak tanımlanabilir. Tarımsal Girişimcilik ayrıca 

çiftçilik girdileriyle bağlantılıdır. Tarımsal işletme sahiplerinin birbirleriyle 

bağlandıkları alan örnekleri arasında süt ürünleri, ormancılık ve ayrıca tarım yer alır.4 

Tarımsal girişimcilik, genellikle işletmelerdeki değişiklikleri deneyim alışverişini 

teşvik etmek için ağ oluşturmanın çok önemli olduğu çiftliklerdeki faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesiyle ilgilidir. Ancak, çeşitli tarımsal ve kırsal paydaşlar arasındaki bu 

ağ, her zaman simetrik değildir ve herkese fayda sağlamaz. Çeşitli temsilciler arasında 

güven, bağlılık ve karşılıklılık hem başarı hem de çevresel girişimciliğin yanı sıra etik 

kaygısı için de önemlidir.5 

 
3 http://www.fao.org/uploads/media/5-EntrepreneurshipInternLores.pdf  
4 Nor, N. M., Masdek, N. N. M., & Maidin, M. K. H. (2015). Youth inclination towards agricultural 
entrepreneurship. Economic and technology management review, 10, 47- 55. 
5 Clark, J. Entrepreneurship and diversification on English farms: Identifying business enterprise characteristics 
and change processes. Entrep. Reg. Dev. 2009, 21, 213–236.  
Hermans, F.; Stuiver, M.; Beers, P.J.; Kok, K. The distribution of roles and functions for upscaling and 
outscaling innovations in agricultural innovation systems. Agric. Syst. 2013, 115, 117–128.  
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Bazı üreticiler için girişimcilik, iş geliştirme için bir fırsat sağlarken, diğerleri için 

ekonomik olarak ayakta kalmanın ve çiftlik temelli geçimlerini sürdürmenin birkaç 

mevcut yolundan birini temsil eder. 

Son olarak, tarımsal girişimcilik, tarımsal üreticilerin yaratıcılığının, yenilikçiliğinin, 

karlılığının ve risk yönetiminin temelidir. Aslında, tarımsal girişimcilik, daha 

rekabetçi çiftliklerin pazardaki konumlarını güçlendirmeleri ve aynı zamanda daha 

tanıdık çiftlikler için sosyoekonomik ve çevresel katkılarını iyileştirmeleri için 

önemlidir. Uygulamada girişimcilik, üretimden nihai tüketime kadar her aşama için 

inovasyon ve yeni fikirleri gerektirir.6 

2. Tarımsal Girişimcilik Neden Önemlidir? 
 

Geleneksel olarak tarımı, ağır ve yüksek teknolojili ekipman gerektiren sanayileşmiş 

alanlar arasına yerleştiremeyiz. Hatta büyük işletmelerden çok aile işletmelerinden 

oluşan, dinamikleri sınırlı bir sektör olduğu bile söylenebilir. Tabii ki, bu çiftçiler 

yeniliği uyarlama ve teşvik etme niyetinde olmadıkları için bu, tarımın dönüşümü ile 

sonuçlanamazdı. Bununla birlikte, ekonomik liberalleşme, tarım piyasalarının ve 

ihtiyaçlarının değiştirilmesi ve genişletilmesi ve toplumun kendisi gibi dönüşen veya 

ortaya çıkan birçok faktör nedeniyle yıllar içinde kademeli bir değişim olmuştur. 

Bu nedenle, tarım şirketlerinin sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda 

gelişmek için de yeni verilere uyum sağlaması gerekiyordu. Neyse ki, yeni pazar 

talepleri, tüketici alışkanlıklarının farklılaşması, çevresel düzenlemelerin 

benimsenmesi, sürdürülebilirlik ve üretimden satışa kadar olan aşamalar boyunca 

 
Vinholis, M.D.M.B.; Souza Filho, H.M.D.; Carrer, M.J.; Chaddad, F.R. Determinants of recognition of TRACES 
certification as valuable opportunity at the farm level in São Paulo, Brazil. Production 2016, 26, 78–90. 
Dell’Olio, M.; Hassink, J.; Vaandrager, L. The development of social farming in Italy: A qualitative inquiry across 
four regions. J. Rural Stud. 2017, 56, 65–75.  
Lambrecht, E.; Kuhne, B.; Gellynck, X. Asymmetric relationships in networked agricultural innovation processes. 
Br. Food J. 2015, 117, 1810–1825. 
Larsson, M. Environmental Entrepreneurship in Organic Agriculture in Jarna, Sweden. J. Sustain. Agric. 2012, 36, 
153–179. 
Marsden, T.; Smith, E. Ecological entrepreneurship: Sustainable development in local communities through 
quality food production and local branding. Geoforum 2005, 36, 440–451. 
Pompe, V. Moral Entrepreneurship: Resource Based Ethics. J. Agric. Environ. Ethics 2013, 26, 313–332. 
6 Martinho, V. (2020). Agricultural Entrepreneurship in the European Union: Contributions for a Sustainable 
Development. Applied Sciences, 10(6), 2080. Retrieved from: 
https://www.researchgate.net/publication/340040163_Agricultural_Entrepreneurship_in_the_European_Union
_Contributions_for_a_Sustainable_Development  
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daha birçok gereksinim gibi toplum ve pazarlardaki değişiklikler, yeni girişler, 

inovasyon ve portföy girişimciliği için fırsat olarak görüldü. Pek çok uzman 

(politikacılar, uygulayıcılar, bilim adamları) çiftçilerin ve yetiştiricilerin girişimcilik 

için artan gereksinimlerini fark etmiştir, çünkü ancak bu şekilde gelecekte 

sürdürülebilir olmayı başaracaklardır.7  

“Son araştırmalar, tarımsal girişimciliğin sadece iyimser bir düşünce ya da yeni bir 

aldatmaca olmadığını, iş büyümesi ve hayatta kalma üzerinde derin bir etkiye sahip 

olduğunu gösteriyor.”8 

Tarımın ekonominin birincil sektörüne girdiği bir gerçektir; genel olarak, yeryüzüyle 

ve doğadan gelen her şeyle ilgili bir faaliyettir. Bir muhasebe bağlamında, endüstri 

ekonomik faaliyetin bir dalıdır. Dolayısıyla, tarımsal üretim dalını tanımlamak için 

'tarım endüstrisi' veya 'tarımsal girişimcilik' terimleri kullanılmaktadır. Tarımın 

Avrupa ve birçok ülke için en önemli iş sektörlerinden biri olduğu da yaygın olarak 

bilinmektedir. Bu nedenle tarımı ilgilendiren bazı verilere göz atmakta fayda 

bulunmaktadır. 

Tarım, 2018'de AB'nin GSYİH'sına % 1,1 katkıda bulundu 

Genellikle tarım, büyük değer veya boyuta sahip işletmeler olarak kabul edilmeyen 

mahsuller, tarlalar, küçük çiftlikler veya bu tür diğer üretim faaliyetleriyle ilgilidir. 

Ancak, bu faaliyetlerin yiyecek ve içecek işleme endüstrisi gibi diğer endüstrilerle 

bağlantısı, onları son derece önemli hale getirmektedir. Nitekim, "tarım sektörü 

2018'de AB'nin genel GSYİH'sına 176,9 milyar Euro katkıda bulundu.”9  

Tarım sektörü 2018'de tahmini 181,7 milyar Euro katma değer yarattı 

Yukarıda belirtilen tahmini değer miktarının önemini anlamak için, AB'nin tarım 

endüstrisindeki brüt katma değer kavramını anlamak gerekir: "AB’nin birincil tarım 

sektörünün 2018 yılında ürettiği her şeyin değeri ile üretim sürecinde kullanılan 

 
7 Pyysiäinen J, Anderson A, McElwee G, Vesala K. Developing the entrepreneurial skills of farmers: some myths 
explored. Int J Entrep Behav Res. 2006;12:21-39., McElwee G. A taxonomy of entrepreneurial farmers. Int J 
Entrep Small Bus. 2008;6:465–78. 
8 Verhees FJHM, Kuipers A, Klopcic M. Entrepreneurial proclivity and farm performance: the cases of Dutch and 
Slovenian farmers. Int J Entrep Innov. 2011;12(3):169-77., Lans T, Verstegen J, Mulder M. Analysing, pursuing and 
networking: a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small business 
perspective. Int Small Bus J. 2011;29(6):695-713. 
9 Performance of the agricultural sector - Statistics Explained (europa.eu) 
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hizmet ve malların maliyetleri arasındaki farktır." 10 Ve 2017 yılı dışında, 2018'in 

katma değeri on yılın en büyük katma değeriydi.  

AB'nin tarım endüstrisinin ürettiği çıktının değeri 2018'de 434,3 milyar Euro 

olarak tahmin edildi 

Bu çıktı, tarımsal olarak açıkça tanımlanmayan bazı mal ve hizmetlerin yanı sıra 

mahsul, hayvan, tarım hizmetleri gibi her türlü tarımsal faaliyetin değerini içerir. 

Aşağıdaki şekil tarım endüstrisinin çıktısını, dolayısıyla bu değerin kaynaklarını 

göstermektedir. 

 

 

 
10 Performance of the agricultural sector - Statistics Explained (europa.eu) 

http://www.yeah-project.com/
mailto:info@yeah-project.com
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Performance_of_the_agricultural_sector#Agricultural_labour_productivity


 

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

 

 

Tarım Sektörünün Sürdürülebilirliği 

Tarım sektöründeki bir diğer önemli konu ise sürdürülebilirliktir. Günümüzde, 

insanlar ve profesyoneller kaynak kullanımının verimliliğine daha fazla ilgi 

göstermektedir çünkü her ekonominin ana hedeflerinden biri, büyük ekonomik 

büyüme ve olumlu bir çevresel etki ile daha sürdürülebilir olmaktır. Tarımsal 

faaliyetler su, hava ve toprağı ve ayrıca arazi kullanım çeşitliliğini, ekolojileri ve 

vahşi yaşamı etkilediğinden, tarım faaliyetleri ile çevre arasındaki bağlantılara büyük 

önem verilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 

(SKH'ler) bir parçası olarak bu etkilerin belirli göstergelerin geliştirilmesi ile 

izlenmesi için çabalanmaktadır. Hatta iklim değişikliği eylemi, çevre bakımı ve 

peyzajların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin hedefleri içeren ortak bir 

politika önerilmektedir. 

İyi Girişimcilik Örnekleri Olarak Akuaponik Sistemler 

Akuaponik sistemler balık ve sebze çiftçiliğinin bütünleştiği, yenilikçi gıda üretim 

yöntemidir. Balık tanklarından alınan, besin açısından zengin olan su, doğrudan suda 

kökleri ile büyüyen sebzeler tarafından kullanılır ve bu şekilde temizlenir. Sistemin 

daireselliği, yağmurla beslenen ve sulu tarım yöntemlerine göre daha fazla su 

tasarrufu sağlar ve topraksız bir yetiştirme tekniği olduğu için verimli olmayan 

topraklarda da uygulanabilir. Üstelik bu sistemler sayesinde iklim değişikliğinin 

zararlı etkileri telafi edilebilmektedir.  

Dünyanın pek çok yerinde girişimcilik hareketleri olarak Akuaponik Sistemler 

örnekleri yer almaktadır. Aşağıda Etiyopya’dan bir örnek verilmiştir.  

 ‘Küresel Zorluklar Programı Hızlandırma (GCP) Araştırma Projesi’ 

Etiyopya'da sürdürülebilir entegre balık-sebze üretimi" 2018 yılında tamamlandı. 

Proje, evlere besin açısından zengin yiyecekler sağlamak için uygun fiyatlı ve karlı bir 

akuaponik sistemi oluşturup gelir elde etmek için sürdürülebilir iş modelleri 

geliştirerek Etiyopya'daki kırsal hanelerin beslenme güvenliğini artırmayı amaçladı. 

Bu projede iki hedef grup yer almıştır:  

       1) Shewa Robit'te kadın girişimciler, 
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 2) Hawassa'da fakir aile girişimcileri 

Kadınlar, iki farklı bölgede Akuaponik sistemler ile tarım ürünleri üreterek yaptıkları 

işten oldukça kazançlı çıkmışlardır. Kültürel ortamları erkek egemenliğine dayalı olsa 

da, bu proje ile kadın gücüne dair harika bir örnek gösterilebilir.  

3. Tarımsal Girişimcilik "Normal" Girişimcilikten Farklı mıdır? 
 

Tarımsal girişimciliğin araştırılması gereken bir diğer yönü, tarım dışı işletmelerde 

girişimcilikten ne derece farklı olduğudur. Girişimciliğin çeşitli unsurlarını göz 

önünde bulundurarak, iki tür girişimcilik arasında hem farklılıklar hem de benzerlikler 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu unsurlardan bazıları nispeten evrensel, 

bağlamdan bağımsız görünürken (örneğin fırsatların önemi, proaktiflik, risk alma ve 

girişimci öz-yeterlik),11 diğerleri ise girişimciliğin türü ve bağlamına daha bağlıdır 

(örneğin, girişimci öğrenim).12  

Tarımsal girişimcilik çalışmalarının inşa edilebileceği dört temel sütun vardır: 

• Tarım Sektörü 

Yukarıda belirtildiği gibi, tarım alanı geleneksel olarak girişimcilik 

faaliyetlerini içermez. Ancak, son 50 yılda ve birçok gelişmiş ülkede, tarımın 

diğer tüm girişimcilik faaliyetleri gibi verimlilik ve üretkenliğe odaklanması 

ve oldukça uzmanlaşmış bir alan olma eğiliminde olması dikkat çekicidir.13  

• Doğrudan Çiftlik Ortamı 

Çiftlikler ve genellikle tarımsal faaliyetler, geliştirildikleri alanla doğrudan 

bağlantılıdır. Bu nedenle, uygun bir coğrafi konum, girişimcilik fırsatları için 

büyük önem taşımaktadır. Tarım tesisleri diğer işletmelerle birlikte cazip bir 

bölgede, bir pazara erişim sağlayabilen kentleşmiş alanlara yakın, iyi bir 

 
11 Rauch A, Wiklund J, Lumpkin GT, Frese M. Entrepreneurial orientation and business performance: an 
assessment of past research and suggestions for the future. Entrep Theory Pract. 2009;33(3):761-87. 
12 Lans T, Biemans H, Verstegen J, Mulder M. The influence of the work environment on entrepreneurial learning 
of small-business owners. Manag Learn. 2008;39(5):597-613. 
13 Van der Ploeg JD, Long A, Banks J, editors. Living countrysides, rural development processes in Europe: the 
state of the art. Doetinchem: Elsevier; 2002. 
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altyapıya ve gelişmiş bir destek ağına sahipse, yeni faaliyetler geliştirme 

fırsatları artar.14 

 

• Aile Şirketi 

Günümüzde bile tarım, daha küçük veya daha büyük aile çiftliklerinden 

oluşmaktadır.15 Bu tür bir çiftçilik kültürü ve ilgili teknikler ve metodoloji, 

tarımsal girişimciliği etkiler ve temelini atar. Genel girişimciler ile küçük 

birimlerin çiftçi girişimcileri arasındaki fark, ikincisinin büyüme ve yenilik 

hedefleriyle daha az yönlendirilmesidir. "Hayatta kalmaya, aile mirasını 

korumaya, özerkliğe, kırsal yaşam tarzına ve sağlıklı bir çiftlikten gelecek 

nesillere geçmeye daha fazla öncelik verilmektedir".16 Dahası, aile çiftçiliği 

işinin dış ortakların girişine izin vermeden nesilden nesile aktarılması, 

heterojenlik, muhafazakâr bir zihniyet ve yenilikçi düşüncenin yokluğuna yol 

açar.17  

• Cinsiyet 

Tarımda çalışan kadınlar büyük bir yüzdelik oluşturmasa da çiftçi kadınlar 

tarımsal girişimcilikte önemli bir rol oynamaktadır. Yeni tarım iş faaliyetlerini 

başlatanlar ve geliştirenler genellikle onlardır. 18  Çiftçi kadınlarının ilk 

girişimci davranışları, "uyum sağlama ve çoklu görev" ile karakterize edilir. 

Yani, kadınların aslında yaptığı şey yeni faaliyetlerine karar vermek, bunları 

mevcut çiftlikte uygulamak ve nihayet girişimciliği mevcut çiftlik ve aile 

görevleriyle birleştirmeye çalışmaktır Ancak kadınlar zamanla bu stratejiye 

 
14 Wilson GA. From 'weak' to 'strong' multifunctionality: conceptualising farm-level multifunctional transitional 
pathways. J Rural Stud. 2008;24(3):367-83. 
15 Gasson R, Crow G, Errington A, Hutson J, Marsden T, Winter M. The farm as a family business: a review. J Agr 
Econ. 1988;39:1-41. 
16 Jervell AM. The family farm as a premise for entrepreneurship. In: Alsos GA, Carter S, Ljunggren AE, Welter F, 
editors. The handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development. 
Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar; 2011. 
17 Jervell AM. The family farm as a premise for entrepreneurship. In: Alsos GA, Carter S, Ljunggren AE, Welter F, 
editors. The handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development. 
Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar; 2011. 
18 Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural. 
2004;44(3):245-60. 
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bağlı kalmamakta ve kalkınmaya yatırım yaparak, risk alarak ve fırsatları 

tespit ederek kendilerini girişimcilik alanında geliştirmeyi başarmaktadırlar.19 

4. Tarımsal Girişimcilik Alanında Bir Girişimcinin İhtiyaç 

Duyduğu Beceriler 
 

Girişimcilik, yenilikçilik, risk almaya hazır olma, fırsatları algılama, artırılmış 

inisiyatif, mükemmellik standardı, hedeflere ulaşmada ısrar, problem çözmeye pozitif 

yönelim ve büyüme ve mükemmellik için sürekli çabayı bir araya getiren bir ortama 

verilen yaratıcı yanıttır.20 Tüm bu özellikler bir kişide geliştirildiğinde, kişi endüstri, 

iş, eğitim, kamu veya meslek kuruluşları gibi herhangi bir faaliyet alanında başarılı 

olabilir. 

Tarımda girişimcilik yeterliliği, büyüme, yenilik ve çeşitlilik için yeni fırsatların 

araştırılması ve işletme sahibi-yöneticilerin bunları belirleme ve takip etme becerisi 

anlamına gelir.21 Çiftçiler ve yetiştiriciler, yeni iş fırsatlarını sürekli olarak bilmek ve 

takip etmek için girişimci yeterliliklere ihtiyaç duyar. Çiftçiler giderek daha girişimci 

hale gelmekte ve rekabetçi olabilmek için yeni beceriler ve işlevsel yetenekler 

geliştirebilmektedir. 

Dahası, çiftçilerin çiftlik yönetiminin her bir kilit alanında bilgiye ihtiyaçları vardır: 

planlama, uygulama ve kontrol. Ayrıca birincil üretim, hasat, işleme, toptan satış ve 

perakende, girdi temini, finansal hizmetler, nakliye, paketleme, promosyon ve 

danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiye ihtiyaçları vardır. 

Dahası, bir çiftçi-girişimci için on temel sosyal beceri gereklidir: 

1. Girişkenlik, 

2. Heves, 

3. Problem çözme odaklı olma, 

 
19 Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural. 
2004;44(3):245-60. 
20 Modak, S. (2018). A study of Entrepreneurial Competencies of Post Graduate Students in Agriculture. Indian 
Journal of Agricultural Sciences, 88(9):1391-95. Retrieved from: 
https://www.researchgate.net/publication/327692004_A_study_of_Entrepreneurial_Competencies_of_Post_gra
duate_Students_in_Agriculture 
21 Lans, T. (2009). Entrepreneurial competence in agriculture. Wageningen University. Retrieved from: 
https://www.researchgate.net/publication/40434347_Entrepreneurial_competence_in_agriculture_characteriza
tion_identification_development_and_the_role_of_the_work_environment  
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4. Yaratıcı düşünce, 

5. Risk alma, 

6. Esneklik, 

7. Uyum sağlama yeteneği, 

8. Kişilerarası beceriler, 

9. Ağ kurma, 

10. Öğrenmeye hazır olma. 

Bu yetkinliklerle çiftçiler bu yeni ortamda rekabet edebilecek ve yeni pazar 

fırsatlarından yararlanarak kar elde edebileceklerdir. Bu yetkinlikler uygulama, 

deneyim ve eğitim yoluyla edinilebilir.22 

Çiftçilerin / yetiştiricilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, tarım ve 

girişimcilik ağındaki tüm paydaşlar tarafından ele alınması gereken önemli bir 

konudur. 

5. Tarımsal Girişimcilikte Yapılması ve Yapılmaması 

Gerekenler 
 

Girişimcilik karışık bir fikirdir. Bir çiftçi çiftlik sistemine yeni bir strateji getirdiğinde 

bu stratejinin içinden geçeceği farklı gelişim aşamaları vardır. Çiftçinin becerileri de 

yeni stratejinin yönetim taleplerini karşılamak için değişmeli ve gelişmelidir. Strateji 

tipik olarak, bir kuruluşun piyasada kendi kaynaklarına ve yetkinliklerine en uygun 

şekilde konumlanma yeteneğini ifade eder. 

Tarımda, başarılı bir iş için genel olarak gerekli görülen birkaç kriter vardır. Başlangıç 

olarak, ürün yönetimi, müşteriye başka hiçbir yerde bulamayacakları bir yarar gibi 

benzersiz faydalar sağlayan bir ürün satmayı ifade ettiğinden, iş büyümesinin temel 

unsurlarından biridir. 

Ayrıca pazarlama, ürünü, fiyatı, yeri (dağıtım kanalları) ve promosyonu koordine 

ederek ürünün müşterilere gerçekten ulaşmasını sağlama çabalarını koordine etmesi 

açısından iş başarısıyla yakından ilişkilidir. Pazarlama, müşteri gereksinimlerinin karlı 

 
22 Kahan, D., ENTREPRENEURSHIP in farming, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 5 Farm 
management extension guide (2012) 
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bir şekilde belirlenmesi, öngörülmesi ve karşılanmasından sorumlu süreçtir. Dahası, iş 

başarısına ulaşmak için işletmenin müşterileri nezdinde güçlü bir itibara sahip olması 

gerekir. Genellikle itibar, müşterilerin bir işletme, onun ürünleri ve hizmetleri 

hakkında sahip olduğu inanç veya görüşlere dayanır. 

Satış, herhangi bir işletmenin yaşam çizgisidir ve bir işletme başarıya ulaşmak için 

düzenli müşterilere yaptığı satışları arttırmak, yeni müşteriler çekmek, dağıtım 

stratejilerini çoğaltmak veya iyileştirmek ve yeni olanaklar açmak için hedefler 

belirlemeye odaklanmalıdır. Dahası, finansal kriterler iş başarısına ulaşmak için en 

önemli kriterler olarak kabul edilir. Bir işletme harika bir ürüne ve sağlam bir müşteri 

tabanına sahip olsa bile, yine de mali durumunu doğru bir şekilde yönetmek 

zorundadır. Bu da şu mali tabloların ve belgelerin derlenmesini içerir: yıllık bütçe, 

düzenli nakit akış tabloları, düzenli gelir tabloları ve kar ve zarar tabloları. 

Son olarak, müşteri memnuniyetini sağlamadan hiçbir işletme başarılı olamaz. Uzun 

vadeli operasyonları desteklemek için bir işletme sahibi, çalışanların performansını 

etkilediği için çalışan memnuniyetini mümkün olduğu kadar sağlamalıdır. Bir işletme 

sahibinin belirsiz bir süre boyunca büyümeyi sürdürürken işi sürdürme yeteneği, 

rekabet avantajı ve sürekli iş başarısı sağlamak için önemli bir gerekliliktir. 

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, her işletme sahibinin finansal riskler, üretim 

riskleri ve piyasa ile ilgili riskler gibi risklerle karşı karşıya olduğunu varsaymak 

kolaydır. Bir işletmedeki temel riskleri belirlemek, riskin nasıl en aza indirileceğine 

karar vermek ve risk yönetiminin yapabilmek için risk değerlendirmesi yapmak 

önemlidir. 

Tarım sektörü, yüksek riskli bir iş ortamı olarak bilinir, çünkü tarımsal girişimciler 

düzensiz hava koşulları ve zararlı böcekler ve hastalıklar gibi kontrolsüz unsurlar ve 

dahası büyük ekonomik kısıtlamalarla karşı karşıya kalırlar. Bu ekonomik kısıtlamalar 

sıklıkla verim üzerinde önemli bir etkiye sahip olan, ekim veya yabani otların 

ayıklanması gibi faaliyetlerin zamanında yapılmaması anlamına gelir ve çiftçiler 

üretkenliği daha da düşüren düşük kaliteli girdiler satın alır. Bir kişinin seçtiği strateji 

ne olursa olsun, riskten tamamen kaçınmanın mümkün olmadığını ve bir risk yönetimi 
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stratejisinin uygulanmasında her zaman doğrudan veya dolaylı maliyetlerin 

bulunduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir.23  

Sürekli rekabetçi bir piyasa ortamında, kaliteli ürünlerin üretimi ve uygun pazarlama 

stratejilerinin uygulanması, çağdaş bir girişimcinin önde gelen özellikleri olarak kabul 

edilir. 

Gelecekteki performans için amaç ve hedefleri belirleme ve hedeflere ulaşmak için 

gereken görevleri ve kaynakları belirleme süreci, aşağıdaki başlıkta açıklanacaktır. 

6. İş Modeli Kanvası 
 

Rekabetçi iş türleri içinde etkili tarımsal girişimcilik kırsal alanların gelişimi için bir 

gerekliliktir.  

Bir iş fikrini oluşturma ve uygulama sürecini kolaylaştırmak için geliştirilmiş birkaç 

araç vardır. Bu araçlar, her sektörden birçok girişimcinin fikirlerini gerçekleştirmesine 

ve hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bu araçlardan biri İş Modeli 

Kanvası'dır. Temel bir iş planı geliştirmek için en basit ve kullanıcı dostu 

şablonlardan biridir. Şablon temel olduğundan ve doldurulacak bilgiler basit 

olduğundan, bu şablonu kullanacak potansiyel girişimcilerin bir finans uzmanının 

bilgisine sahip olmasına gerek yoktur. 

Daha spesifik olarak, organizasyon iş modeli dokuz temel bölümle tanımlanabilir: 

1. Bir İşletmenin Müşteri Bölümü, 

2. Her Bir Bölüm İçin Bir Değer Önerisi,  

3. Müşterilere Ulaşmak İçin Kanallar, 

4. Bir İşletmenin Kurduğu Müşteri İlişkileri, 

5. Bir İşletmenin Ürettiği Gelir Akışları, 

6. Bir İşin Değer Yaratmak İçin İhtiyaç Duyduğu Anahtar Kaynaklar, 

7. Bir İşin Değer Yaratmak İçin İhtiyaç Duyduğu Anahtar Faaliyetler, 

8. Anahtar Ortaklar, 

 
23 Global Forum for Advisory Rural Services(GFRAS), Agricultural Entrepreneurship Manual. Available 
at :https://www.scribd.com/document/443017666/GFRAS-NELK-M11-Agricultural-Entrepreneurship-
Manual 
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9. İş Modelinin Maliyet Yapıları. 

 Aşağıdaki kanvas belirtilen tüm öğeleri haritalandırmıştır. Bu, birisinin yeni iş 

modellerini tartışmasına, haritalandırmasına, tasarlamasına ve icat etmesine yardımcı 

olabilecek bir araçtır.24 

 

Ayrıca burada iş modeli tuvalinin 9 bölümünü kısaca analiz edeceğiz. 

1. Müşteri Bölümü: Bu segment, değer yarattığınız tüm kişileri, kuruluşları içerir. 

Basit kullanıcılar ve ödeme yapan müşteriler olabilirler. Belirli bir fikir üzerinde 

beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olacak sorular: 

o Kimin için değer yaratıyorsun?  

o En önemli müşterin kim? 

2. Değer Önerisi: Her bölüm için belirli bir değer öneriniz vardır. Bunlar, 

müşterileriniz için değer yaratan ürün ve hizmet paketleridir.  

 
24 Retrieved from: https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/  
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Yararlı sorular: 

o Müşteriye hangi temel değeri sunuyorsunuz? 

o Hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz? 

o Değer teklifinizin hitap ettiği müşteri ihtiyacı nedir? 

o Müşterilerinize verdiğiniz söz nedir? 

o Müşterileriniz için yarattığınız ürün ve hizmetler nelerdir? 

3. Gelir Akışları: Bu segment, iş modelinizin nasıl ve hangi fiyatlandırma 

mekanizmaları aracılığıyla değer yakaladığını netleştirir. Yararlı sorular: 

o Müşteriler, sizin onlara sağladığınız değere nasıl bir karşılık verir?  

o Son zamanlarda neyle ve nasıl ödeme yapıyorlar? Nasıl ödemeyi tercih 

ediyorlar? 

o Farklı gelir modelleri nelerdir? 

4. Dağıtım Kanalları: Kanallar, müşterilerle etkileşime girdiğiniz ve değer 

sunduğunuz noktaları açıklar. Yararlı sorular:  

o Değer teklifiniz müşterinize nasıl ulaşır? 

o Müşteriniz ürünlerinizi veya hizmetlerinizi nereden satın alabilir veya 

kullanabilir? 

o Hangi kanallar en iyi şekilde çalışır? Ne kadar tutuyorlar? Sizin ve 

müşterilerinizin rutinlerine nasıl entegre edilebilirler? 

5. Müşteri İlişkileri: Bu bölüm, müşterilerinizle kurduğunuz ilişki türünü ana 

hatlarıyla belirtir. Yararlı sorular: 

o Her müşteri segmenti sizden nasıl bir ilişki kurmanızı ve sürdürmenizi 

bekliyor? 

o Maliyet ve format açısından bunu işletmenize nasıl entegre edebilirsiniz? 

6. Anahtar Faaliyetler: Bu bölüm, bir işi gerçekleştirmek için gerçekten ihtiyacınız 

olan şeyleri gösterir. Yararlı sorular: 

o Değer önerinizi oluşturmak ve sunmak için her gün gerçekleştirdiğiniz 

aktiviteler nelerdir? 
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o Dağıtım kanallarında, müşteri ilişkilerinde, gelir akışında en önemli faaliyetler 

nelerdir. . . ? 

7. Anahtar Kaynaklar: Bu bölüm, değer yaratmak, sunmak ve yakalamak için 

gerekli olan altyapıyı açıklar. Temel kaynaklar bölümü, iş modelinde hangi varlıkların 

vazgeçilmez olduğunu gösterir. Yararlı sorular: 

o Değer öneriniz hangi temel kaynakları gerektirmektedir? 

o Dağıtım kanallarında, müşteri ilişkilerinde, gelir akışında en önemli olan 

kaynaklar hangileridir? 

8. Anahtar Ortaklar: Anahtar ortaklar bölümü, iş planınızdan yararlanmanıza kimin 

yardımcı olabileceğini gösterir. Yararlı sorular: 

o Anahtar ortaklarınız/tedarikçileriniz  kimlerdir?  

o Ortaklarınızdan hangi temel kaynakları edinebilirsiniz? 

o Ortaklarınız hangi temel faaliyetleri gerçekleştiriyor? 

9. Maliyet Yapısı: Maliyet yapısı, bir iş modelinin çalışması için ortaya çıkan tüm 

maliyetleri açıklar. Bu tür maliyetler, Anahtar Kaynaklar, Anahtar Faaliyetler ve 

Anahtar Ortaklıklar tanımlandıktan sonra nispeten kolayca hesaplanabilir. Yararlı 

sorular: 

o Değer önerinizi oluşturmak ve sunmak için yaptığınız önemli maliyetler 

nelerdir? 

o En pahalı olan temel kaynaklar / faaliyetler hangileridir? 

İş Modeli Kanvası’ndan fark edebileceğimiz gibi, sol kısımdakiler ürün veya 

hizmetlerle ilgili ve çoğunlukla kontrolünüz altında olan faktörlerin tümüdür. Sağ 

tarafta, doğrudan sizin kontrolünüz altında olmayan pazar ve tedarikçiler yer alır.  Son 

olarak, merkezde Değer önerisi yer alır. İşletmenin var olmasının nedeni değer 

önerisidir, işletmenin temel davranışlarını ve faaliyetlerini belirler ve tüm bölümlere 

yol gösterir.  
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7. Tarımsal Girişimcilikte İş Geliştirme Hizmetleri 
 

Genel olarak çiftçiler ve tarım girişimcileri işletmenin gelişimine zarar veren çeşitli 

parasal ve finansal olmayan değişkenlerle karşı karşıyadır. Bunlar düşük eğitim 

düzeyini, teknik temelde zayıf becerileri, bilgi eksikliğini ve pazara yetersiz erişimi 

içerir. Dolayısıyla, iş büyütme hizmetleri, bu çiftçilerin tüm bu çözümlerden 

yararlanarak üretimle birlikte üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olur. Aynı 

şekilde, piyasada rekabetçi hale gelirler. 

Pazardaki ilgili firmaların çeşitliliği ile çiftçiler işin gelişmesine yol açan hizmetlere 

mükemmel bir erişime sahiptir. Yeni büyüme ajansları ve çok daha çeşitli endüstriler, 

çiftçilerin ve onların şirketlerinin iş ihtiyaçlarını karşılamaya da yardımcı olur. 

Ayrıca, piyasada etkin bir şekilde rekabet etmeye izin verirler. Buna ek olarak, 

çiftçiler arasında aşağıdakiler gibi çeşitli alanlarda iş becerileri kazanma becerisi de 

geliştirebilirler:  

- Pazardaki talep ve imkânları değerlendirmek, 

- Pazar zincirinin haritasını çıkarmak, 

- Bir ürün seçeneğinin ihtiyaçları ve imalatı konusunda karar verme, 

- Üretim giderlerinin kayıt altına alınması, 

- Kârlılık marjı analizinin yapılması, 

- İşletmenin finansmanı ile ilgili belgelerin muhafaza edilmesi, 

- İşletmenin büyümesi ile ilgili çözümleri değerlendirmek, 

- İşletmeye finansal yatırım için ortak bir vizyon geliştirmek, 

- Yatırım yapmanın yanı sıra iş planını hazırlamak, 

- Karlı Tarım İş Fikirleri 
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8. Tarımda Karlı İş Fikirleri 

Her türlü girişimcilikte ulaşılması gereken en büyük hedef, elde edilen kârın en üst 

düzeye ulaşmasıdır. İşinin sadece yenilikçi olması veya çevre üzerinde olumlu bir 

etkisi olması için savaşan bir girişimci yoktur. Ancak tüm bu yönler birbirine 

bağlanabilir. Örneğin, yenilikçi tekniklerin ve fikirlerin benimsenmesi, muhtemelen 

daha kolay ve daha kazançlı bir çalışma şekline yol açacaktır ve bu da operasyonel 

maliyetleri azaltabilir ve kârı artırabilir. Özellikle günümüzde, yarışı kazanmak ve 

rekabet avantajı kazanmak için girişimcilerin bir adım öne çıkması ve zamanının 

ilerisini düşünmesi gerekir. Bu nedenle inovasyon, belki de girişimciliğin en önemli 

ayağı haline gelmiştir ve ortaya çıkan çoğu iş fikri, benzerleriyle rekabet edebilecek 

yenilikçi unsurlarla karakterize olma eğilimindedir. 

Son yıllarda pek çok araştırma ve makalenin, temelleri ne kadar ortak olursa olsun, 

gelişimlerinin başlangıcından itibaren bile geleneksel eş değerlerinden farklılaşan 

fikirleri veya girişimleri vurgulaması alışılmadık bir durum değildir. Örnek olarak, 

inovasyonun fikirler ve bunların uygulanması üzerindeki etkisini girişimcilik 

açısından anlamak için https://krishijagran.com/ adresinde önerilen bazı fikirleri 

kontrol etmek iyi bir fikir olacaktır.  

 

1. Tarımsal Çiftlik: Klasik bir çiftliğin pratik ve doğrudan nakit paraya ihtiyacı 

vardır. Genellikle üretime bölgesel ve yerel pazarın ihtiyaçlarına göre karar 

verilir. Ancak, ürünlerinizi daha geniş bir müşteri yelpazesine dağıtmayı 

düşünüyorsanız, özellikle uzak konumlar için ağ oluşturma her zaman 

önemlidir. 

2. Solucan Gübre Organik Bitki Yemi İmalatı: Tarımın imalat ve üretim 

yönlerine girer, bu nedenle üretim sürecinin uzmanlığı yüksek sermaye 

yatırımından daha fazla gereklidir. Düşük yatırım ihtiyaçları nedeniyle çok 

karlı bir başlangıç tarım şirketi olabilmesinin nedeni de budur. 

3. Kurutulmuş Çiçek Organizasyonu: Çiçek üretimi, günümüzde çiftçilikte 

bitki endüstrisi ile ilgili hızla büyüyen bir trend halini almıştır. Ayrıca farklı ve 

zor bitki çeşitlerini yetiştirmek isteyen endüstrilerin tarımsal girişimcilikte 

genel anlamda daha fazla zemin kazandığı belirtilmektedir. 
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4. Gübre Sirkülasyon Hizmeti: Mütevazı sermaye yatırımı gerektiren bir iştir 

ve esas olarak her federal hükümet tarafından yönetilir. 

5. Organik Çiftlik Yeşil Ev: Organik gıda giderek daha yaygın bir hal 

almaktadır ve bu eğilim organik olarak yetiştirilen çiftlik ürünlerine olan 

talebin artmasına ve bu tarımsal işletmenin büyümesine yol açmıştır. 

6. Tavuk Yetiştiriciliği: Aynı zamanda en hızlı büyüyen tarım ve hizmet alanı 

olarak kabul edilmektedir ve bu genişleme ile tekno-ticari bir sektöre 

dönüşmüştür. 

7. Mantar Yetiştiriciliği İşi: Azaltılmış bir başlangıç sermaye gideri gerektiren 

bir çiftlik mantarı yetiştirme şirketi kurulabilir ve sadece kısa sürede büyük 

kazançlar elde edilebilir. 

8. Hidroponik Mağaza: Hem iş hem de ev kullanımı için çiftliğin kır otobanını 

gerektiren yepyeni bir çiftlik modern teknolojisidir. 

9. Salyongoz Yetiştiriciliği: Özellikle insan tüketimi için salyangoz yetiştirmek, 

çağdaş inovasyon hakkında belirli bir bilgi gerektirir ve bu, karlı bir iş fikri 

olarak seçilmelerini sağlar. 

10. Ayçiçeği Yetiştiriciliği: Yağlı tohum için ayçiçeği yetiştirmek, sadece küçük 

bir finansal yatırım ve ekime uygun arazi seçimini gerektirir. 

11. Arı Yetiştirme Hizmeti: Küresel bal ihtiyacı arttığı için arıcılık küçük 

finansal yatırım gerektiren başarılı bir girişim haline gelebilir. Günlük gözetim 

ve yakın yönlendirmeye ihtiyaç duysa da, birçok ürün bunun aracılığıyla 

üretildiği için karlı olarak düşünülmektedir. 

12. Balık Yetiştiriciliği: Her mevsim için ortak bir hizmettir. Çağdaş stratejiler ve 

mütevazı sermaye gideri gerektirir. 

13. Sebze ve Meyve İhracatı: Kendi ürünlerinizi hem yetiştirme hem de ihraç 

etme olanağı yoksa, belki komşu veya ortak çiftçilerden meyve ve sebze ihraç 

etme seçeneği vardır. Herhangi bir gelişmiş iletişim veya ağ kanalı 

gerektirmez. 

14. Çiçek Marketi: Bu fikir için gerekli yatırım, perakende alanı ve bitki 

yetiştiricileri ile bağlantı içindir. Müşterilere çok daha büyük bir yatırım 

yapmadan ön kapı sevkiyatı sağlayarak çevrimiçi olarak da yapılırsa daha karlı 

olabilir. 
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15. Buzlu Tavuk İmalatı: Kümes hayvanı yetiştiriciliği gibi, bu öğeye olan 

ihtiyaç dünya çapında artmaktadır, çünkü birçok ürün tavuklar tarafından ve 

sadece şehirde veya kırsalda çalışarak teslim edilmektedir. 

16. Botanik Böcek İlacı Üretimi: Organik tarım için gerekli olduğu ve bu 

nedenle bu ürüne olan talep yüksek olduğu için en başarılı ve en önemli tarım 

işletmesi kavramlarından biri olarak kabul edilmektedir. 

17. Paspas İmalatı: Basit bir iştir çünkü temizlik amacı olarak süpürge 

kullanımının yüzyıllardır devam ettiği aşikardır. Orta derecede bir sermaye 

gideri ile yapılabilir. 

18. Sepet Dokumacılığı: Bir perakende alanı gerektirmez ve makul sermaye 

yatırımı, düşünceli bir planlama ve hayal gücü ile kişi bundan iyi kazanç 

sağlayabilir. 

19. Un Değirmenciliği: Kendi markanızı oluşturmak bu hizmette çok faydalıdır. 

20. Diğer Karlı Tarım Hizmeti Fikirleri: 

• Hayvan Yemi Üretimi 

• Meyve Suyu Üretimi 

• Yerfıstığı Taşıma 

• Kaju fıstığı İşleme 

• Bıldırcın Yumurtası Yetiştiriciliği 

• Karides Yetiştiriciliği 

• Balık Yetiştirme alanı 

• Domuz Yetiştiriciliği 

• Soya Fasulyesi İşleme. 

• Baharat İşleme 

• Sebze Yetiştiriciliği 

• Civciv Yetiştirme Alanı 

• Rajanigandha Çiftçiliği. 

• Çay Yetiştirme 

• E-Alışveriş Sitesi Market 

• Peyzaj Uzmanılığı 

• Tıbbi Bitkiler Yetiştirme 

• Kaktüs Kurulumları. 
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• Süt Ürünleri Çiftçiliği. 

• Keçi Yetiştiriciliği. 

• Jatropha Çiftçiliği. 

• Patates Tozu. 

• Mısır Yetiştiriciliği.  

• Sertifikalı Tohum Üretimi. 

• Toprak Değerlendirme Lab. 

• Çevre Dostu Ev Çiçeği İhracatı. 

• Bahçe Bitkileri Mahsul Yetiştiriciliği. 

• Patates Cipsi İmalatı. 

• Keçiler ve İnekler için Yem Yetiştiriciliği. 

• Tarımsal Çiftçilik Blogları 

9. Avrupa ve Ulusal Düzeyde Finansman Fırsatları ve Bunlara 

Nasıl Başvurulur? 
 

Çiftçilik riskli bir iştir. Daha önce de belirtildiği gibi, diğer sektörlere göre tarım hava 

ve iklimden daha çok etkilenir. Üretim faaliyetleri zaman ve yatırım gerektirdiğinden, 

tüketici talebi ile çiftçilerin arzı artırabilmeleri arasında kaçınılmaz bir zaman farkı 

vardır. 

Finansmana erişim, büyüme ve ekonomik kalkınma için önemlidir. Temel hizmetleri 

sunabilen verimli bir finansal sisteme sahip olmak, bir ülkenin ekonomik 

kalkınmasına büyük katkı sağlayabilir. Daha büyük finansal gelişme büyümeyi artırır, 

ekonomik dalgalanmayı azaltır, iş fırsatları yaratır ve gelir dağılımını iyileştirir. İyi 

işleyen bir finansal piyasa, fonların en verimli kullanımlarına kanalize edilmesinde 

kritik bir rol oynar ve riskleri bunlara en iyi şekilde katlanabilecek kişilere tahsis eder. 

Avrupa politikaları, ulusal ekonomiler için hayati önem taşıyan bir sektör olan 

tarımda kullanılan kaynakların verimli kullanımına odaklanmaktadır. Tarım, kırsal 

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


 

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

 

ekonomik kalkınmanın ana gücünü oluştururken, girişimcilik ve yenilik, çağdaş 

ekonomilerin başarısı için temeldir.25 

Ayrıca Avrupa Birliği'nin çiftçileri, gıda ürünlerinde artan küresel ticaret ve ticaretin 

serbestleştirilmesinin baskısı altındadır. Küresel pazarlardaki gelişmeler rekabeti 

artırırken, aynı zamanda Avrupa tarım-gıda sektörü için yeni fırsatlar yaratmaktadır. 

Ek olarak, küreselleşme ve arz ve talepteki dalgalanmalar, tarımsal piyasa fiyatlarını 

son yıllarda daha değişken hale getirerek çiftçilerin endişelerini artırmıştır. Tarımdaki 

bu ticari belirsizlikler, çiftçilerin geliri için bir güvenlik ağı sağlamada kamu 

sektörünün oynadığı önemli rolü haklı çıkarmaktadır.26 

Son yıllarda, AB Çiftlik Politikası, çiftçilerin bu zorluklarla mücadele etmesine ve 

insanların değişen tutum ve beklentilerine yanıt vermesine yardımcı olmaktadır. 

AB’nin Ortak Tarım Politikası (CAP), tarım ve toplum ve Avrupa ile çiftçileri 

arasındaki bir ortaklıktır. Amaçları: 

• Çiftçileri desteklemek ve tarımsal üretkenliği iyileştirmek, istikrarlı, uygun 

fiyatlı bir gıda tedariki sağlamak; 

• Makul bir yaşam sürebilmeri amacıyla Avrupa Birliği çiftçilerini korumak; 

• İklim değişikliğiyle mücadeleye ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

yönetimine yardımcı olmak; 

• AB genelinde kırsal alan ve arazileri korumaktır. 

CAP, tüm AB ülkeleri için ortak bir politikadır. Avrupa düzeyinde, AB bütçesinin 

kaynaklarından yönetilir ve finanse edilir.26 

CAP, AB bütçesinin bir parçası olarak iki fonla finanse edilmektedir: 

• Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) doğrudan destek sunar ve piyasa 

önlemlerine fon sağlar 

 
25 Andreopoulou, Z., Tsekouropoulos, G., Theodoridis, A., Samathrakis, V., & Batzios, C. (2014). 
Consulting for Sustainable Development, Information Technologies Adoption, Marketing and 
Entrepreneurship Issues in Livestock Farms. Procedia Economics and Finance, 9, 302-309. 
https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00031-8  
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• Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) kırsal kalkınmayı finanse 

etmektedir. 

 

 

Diğer program, Tarımsal Avrupa Yenilik Ortaklığı (EIP-AGRI),26 rekabetçi ve 

sürdürülebilir çiftçiliği ve "daha azıyla daha fazlasını başaran" ormancılığı teşvik 

etmek için çalışmaktadır. Çiftçiliğin bağlı olduğu temel doğal kaynaklarla uyum 

içinde çalışmalarını geliştirerek, düzenli bir gıda, yem ve biyomalzeme tedariki 

sağlamaya katkıda bulunur. 
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Yunanistan’daki Durum 

 

 Yunanistan'da çiftçiler, Avrupa fonlarından ve ulusal fonlardan yararlanmak 

için girişimcilik, pazarlama ve teknolojik yeniliklerle ilgili AB inisiyatiflerine uyum 

sağlamalıdır. Bu noktada, tarım alanında uygun politikaların oluşturulması ve 

uygulanmasında Yunan Hükümeti'nin, özellikle Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda 

Bakanlığı'nın26 uygulamalarının altını çizmek büyük önem taşımaktadır. Ekonomik 

pragmatizme, sosyal duyarlılığa ve geleceğe bakışa dayanan bu politikalar, Yunan 

tarımının doğasında olan ve yapısal zayıflıklarını en aza indirecek ve tarımsal gelirde 

artışa yol açacak yeni bir ivme formüle etmektedir.  

Destekleyici eylem örnekleri şunlardır: 

1. Kırsal Gelişim Programı 

Bu programın kapsamı, Yunanistan'da Tarım Sektörünün genel gelişimine ve 

sürdürülebilir rekabet gücüne katkıda bulunmaktır. Bu program kapsamında finanse 

edilen ve desteklenen faaliyetler ve gruplar şunlardır: 

- Tarım Sektörü için Gelişim Planları, 

- İmalat ve Enerji Kullanımı, 

- Genç Çiftçiler, 

- Eylemin Geliştirilmesi ve Tekrarlanması için Altyapı 

- Farklı Tarımsal Çözümler, 

- Kırsal kalkınma alanındaki farklı organlar arasında genişletilmiş fırsat 

kapsamına sahip işbirlikçi eylemler, 

- Küçük çiftliklerin gelişimi, 

- Kırsal kesimde tarım sektörü dışında yeni girişimlerin başlatılması, 

- Orman alanlarının ve orman canlılığının geliştirilmesine yönelik yatırımlar, 

- Grupların ve üretici organizasyonlarının kurulması, 

- Yerel toplulukların girişimiyle yerel kalkınma stratejileri. 

2014-2020 program döneminde26 programın toplam bütçesi 5.880.192.246 Euro'dur 

ve bunun 4.718.291.793 Euro'luk kısmı Avrupa Birliği'nin katılımıyken 

1.161.900.453 Euro'su ulusal katılımdır.  
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2. Ulusal Tarım Ağı 

Kırsal alanlardaki ağ oluşturma, geniş çapta, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı 

desteklemek ve teşvik etmek için önemli bir araç olarak kabul edilmiş ve 

benimsenmiştir. Ağ kurmanın temel katma değeri, bilgi ve bilgi alışverişinin yanı sıra 

paydaşlar arasındaki diyaloğu teşvik ederek kırsal alanların karşılaştığı sorunlara 

çözüm bulmaktır. 

Ulusal düzeyde, önceki programlama döneminin ağının sonraki adımı olan Ulusal 

Tarım Ağı oluşturulmuştur ve daha etkin uygulanması için 2014-2020 Kırsal 

Kalkınma Programını desteklemeye devam etmektedir. 

Üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kırsal kalkınma sorunlarına dahil olan tüm 

kişilerden gelmektedir. 

Ulusal Kırsal Ağ aracılığıyla ağ oluşturmak şunları hedefler: 

- Kırsal Kalkınma Programının uygulama kalitesinin arttırılması, 

- kırsal kalkınma konularına dahil olanların katılımını artırmak, 

- genel halkı ve potansiyel yararlanıcıları tarımsal kalkınma politikasının 

faydaları ve finansman fırsatları hakkında bilgilendirmek, 

- kırsal alanlarda ve özellikle tarım, gıda üretimi ve ormancılıkta yeniliğin 

teşvik edilmesi, 

- kırsal kalkınmada bilgi, teknik bilgi ve değerli uygulamaların değişimini 

kolaylaştırmak.26 

Özetle, Avrupa Birliği'nin ve Ulus'un, özellikle çok işlevli tarım ve pazar 

küreselleşmesine verdiği destek nedeniyle, Avrupalı ve yerel çiftçiler arasında 

girişimci tutumlarda bir artış olmuştur veya bu en azından çiftlik organizasyonu ve 

çiftçilerin bakış açıları üzerinde bir etkiye sahiptir. Ek olarak, çeşitli tarım 

paydaşlarından araştırma ve eğitime (özellikle eğitim eğitimi) yapılan yatırımlar, 

çiftçilik sektöründe yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmeye yardımcı olmuştur ve 

bu, tarımdaki performansı arttırmaktadır.26 
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Türkiye’deki Durum 

 

FAO'ya göre Türkiye'de tarımla ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Yatırım Ofisi'ne göre Türkiye, ülkenin çalışan nüfusunun neredeyse yüzde 20'sini 

istihdam eden ve 2018'de ülke GSYİH'sının yüzde 5,8'ini oluşturan güçlü bir tarım ve 

gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün toplam GSYİH'ye mali katkısı 2018 yılında 42,5 

milyar ABD doları olmuştur. Tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki ağırlığı 

giderek azalmasına rağmen, Türkiye dünyanın en büyük yedinci tarım ekonomisi 

olmaya devam etmektedir ve tarım, kırsal kalkınma, istihdam, ihracat, üretimin büyük 

bir kısmı ve daha pek çok şey için hayati önem taşımaktadır. 26 

• Türkiye dünyanın 18. büyük ekonomisi ve yedinci büyük tarım üreticisidir.26 

• Artan kırsal göç eğilimine rağmen, kırsal nüfusun yaklaşık yüzde 64'ü 50 

yaşın altındadır.26 

• Tarım artık Türkiye'nin ekonomik büyümenin ana itici gücü değildir, fakat 

kırsal kalkınma, istihdam, ihracat ve imalat için hayati önemini korumaya 

devam etmektedir.26 

• 1982 yılından bu yana, IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) 

Türkiye'deki 10 proje ve programa toplam 189 milyon ABD doları tutarında 

yatırım yaparak 1.389.000'den fazla haneye fayda sağlamıştır. 11. proje ile 

yatırımın toplam tutarı 230 milyon ABD doları olacak ve etkilenen hane sayısı 

yaklaşık 1.500.000'e yükselecektir. 

Türkiye, gıda üretimi, işlenmesi ve büyük Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihracatı 

için bölgesel bir merkezdir. Bu, sektöre mükemmel bir potansiyel sağlamaktadır, 

ancak çiftçilerin üretim tekniklerini güncellemelerine, üretkenliği artırmalarına ve 
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iklim değişikliğiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için daha fazla yatırım 

gereklidir. Türkiye'de kurulu sistemlerle sanayi ve hizmet sektörlerinde sürdürülebilir 

bir üretim yapmak mümkündür. Bu sektörlerde üretim faktörü kaynaklarının 

kullanımının belirlenmesi ve ayrılması ve bu sektörlere yoğunlaşan mevcut politikalar 

nedeniyle tarım sektörünün önemi ihmal edilmiştir. Ancak son yıllarda ortaya çıkan 

gıda güvenliği ve iklim değişiklikleri nedeniyle tarım sektörünün önemi bir kez daha 

anlaşılmıştır (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018). 

Girişimcilik, serbest piyasa koşullarından sonra dünyada daha fazla önem 

kazanmıştır. Bu anlamda ülkeler girişimciliğin artırılmasına destek vermeye 

başlamıştır. Bu durumda Türkiye'nin girişimcilik endeksine göre 2017 yılında 100'ün 

üzerinde mevcut olan GEM raporunda Türkiye 52,7 olarak belirlenmiştir (GEM, 

2017). 

Bu rapora göre ülkeler faktöre göre sınıflandırılmış, verimlilik ve inovasyon odaklı 

girişimci endeksleri ve ülkelerin girişimcilik profilleri verilmiştir. Türkiye'nin 2017 

GEM raporuna göre, artık inovasyon odaklı ülke profilleri ile verimlilik odaklı 

ekonomilerden ayrı değildir. Türkiye bu açıdan inovasyon ekonomisine sahip olmakla 

doğrudan bağlantılıdır ve milli gelire katkıda bulunacak ancak sektörde girişimciliği 

artıracak ve bu paralel girişimcilik ekosisteminin yaratılmasına katkı sağlayacaktır. 

 

Şekil 1. GEM Raporuna Göre Türkiye Girişimcilik Profili 
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Kaynak: Ağızan ve Bayramoğlu, 2018. 

Ekonomik sektörler arasında risklerin en yaygın olduğu sektör olan tarım sektörü, 

üretiminde her türlü dalgalanmaya açıktır. 

Tarımsal üretimi artırma mücadelesi, önce tarıma uygun arazide üretim koşullarının 

engellenmesine rağmen üretimi mümkün olan en yüksek miktarda gerçekleştirmeye 

yoğunlaşmıştır. 

Türkiye'de 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre toplamda 2.267.176 üretici 

bulunmaktadır. Kayıtlı üreticiler 147.858.630 dekar arazi ekmiş, ekilmiş ve yıllar 

içinde hem üretici hem de ekili alan miktarında azalma olmuştur (Tablo 1). Tarım 

sektöründe üretim faaliyetlerindeki düşüşün nedenleri arasında pek çok faktör bulunsa 

da en önemli faktörler yüksek risk ve belirsizlikler ile üretimde istikrar eksikliği 

olarak görülmektedir. 

Bu nedenlerin yanı sıra kültürel, sosyal ve ekonomik nedenlerle kırsal kesimde üretim 

faaliyetlerinin azalması sonucunda da yanlış bir algı oluşmuştur. Ayrıca işgücü 

arzının yıl boyunca sürdürülebilir olmaması ve ayrı bir üretim olması nedeniyle tarım 

sektöründe girişimcilik faaliyetlerinde azalma söz konusudur. Son olarak tarımsal 

üretime ilişkin tescil otomasyon sistemlerinin olmaması, tarımda girişimci 

istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde oluşmasını engellemiştir (Ağızan ve Bayramoğlu, 

2018). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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

 

Tablo 1: Yıllara Göre Tarımsal Göstergeler  

 

 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren girişimci sayılarına ilişkin veriler sadece TÜİK'ten 

elde edilen verilerle sınırlıdır ve bu istatistikler tarım sektöründe faaliyet gösteren 

tarım sektörlerini göstermektedir. Tablo 2'de görüldüğü üzere tarım, ormancılık ve 

balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren işletme sayısı 2017 yılı itibarıyla 31.877 olarak 

belirlenmiş ve toplam işletme sayısı içindeki payı % 0,89 olarak hesaplanmıştır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, son yıllarda tarım sektöründe artan destekle birlikte 

girişimcilik sayıları artmış olsa da ulaşılan sayı hala istenen düzeyde değildir. Bunun 

en önemli nedenleri arasında tarım sektörünün yapısal sorunları ve girişimcilik 

sisteminin olmaması yer almaktadır. Bu bağlamda, bir tarımsal girişimcilik ekosistemi 

oluşturularak eylem planı hazırlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
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  Tablo 2. Türkiye'de İşletme Tesciline Göre Girişim Sayısı (2017) 

Girişim Sayısı 

SEKTÖR (NACE Rev.2) 
0-9 

Çalışma 

10-49 

Çalışma 

50-249 

Çalışma 

250+ 

Çalışma 
TOPLAM 

A-Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 30.452 1.274 138 13 13 31.877 0,89 

B- Madencilik ve taşocakçılığı 5.401 1.277 372 65 7.115 0,20 

C-İmalat 377.639 44.449 10.294 1.903 434.285 12,11 

D- Elektrik, Gaz, Buhar ve Klima Üretimi ve 

Dağıtımı 
8.251 502 154 64 8.971 0,25 

E- Su tedarik etmek; Kanalizasyon, Atık Yönetimi 

ve İyileştirme İşlemleri 
4.214 460 135 98 4.907 0,14 

F-İnşaat 220.694 36.032 5.857 498 263.081 7,34 

G- Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara 

Taşıtları ve Motosiklet Tamiri 
1.192.963 43.844 4.423 536 1.241.766 34,64 

H- Taşıma ve Depolama 526.034 11.697 1.432 253 539.416 15,05 

I- Konaklama ve Yemek Hizmeti Faaliyetleri 296.915 14.253 2.002 372 313.542 8,75 

J-Bilgi ve İletişim 40.911 2.537 396 98 43.942 1,23 

K- Finans ve Sigorta Faaliyetleri 22.270 1.260 181 81 23.792 0,66 

L-Gayrimenkul Faaliyetleri 57.741 1.733 169 12 59.655 1,66 

M- Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 200.509 9.832 699 131 211.171 5,89 

N- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 49.096 6.069 3.065 1.103 59.333 1,66 

P-Eğitim 25.087 6.926 926 269 33.208 0,93 
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Q- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 39.111 3.525 1.116 477 44.229 1,23 

R- Kültür, Sanat, Eğlence, Rekreasyon ve Spor 34.519 950 172 20 35.661 0,99 

S-Diğer Hizmet Faaliyetleri 225.256 3.344 249 32 228.881 6,38 

TOPLAM 3.357.063 189.964 31.780 6.025 3.584.832 100,00 

   Kaynak: TUİK, 2018 

 

Tarımsal üretimin önemi artması ve tarım sektöründeki girişimciliğin uluslararası 

alanda gelişmesiyle birlikte ülke ekonomilerinin büyümesi ve gelişmesinde 

girişimcilik daha çok önem kazanmaktadır. Özellikle kırsal kesimde işletmecilerin 

fiziksel, ruhsal, kültürel ve ekonomik özelliklerinin incelenmesi ve girişimcilik 

ekosistemlerinin oluşturulması, tarımsal üreticilerin dinamik ve yenilikçi olmasını 

sağlayacaktır. Bu durumda üreticiler için uygun ortamlar hazırlanacaktır. Tarımsal 

girişimcilik ekosisteminin kurulması ile kültürel görünüm değişecek, yatırım 

sermayesi artacak ve inovasyona dayalı girişimciler için destekleyici ortamlar 

yaratılacaktır. Bu durumda, tarımsal girişimcilik ekosistemi, yeniliğe dayalı esnek 

ekonomiler yaratmak için kritik bir araç olarak görülmektedir. Ancak ekosistemlerin 

sadece genel olarak değerlendirilmesi ve tarım sektöründe girişimcilik ekosisteminin 

olmaması girişimcilik faaliyetlerinin azalmasına ve dolayısıyla yatırımların 

azalmasına neden olmaktadır (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018). 

Tarımsal girişimcilik sisteminde şirketten ziyade üreticinin kendisiyle başlar ve aynı 

zamanda girişimcilik sürecini çevreleyen sosyal ve ekonomik bağlamın rolünü de 

kapsar. Bu sebeple tarım sektöründe girişimcilik sistemleri kurarken, üretimin ilk 

aşaması olan, farklı yetenek ve kaynaklara sahip üretici ile başlamak ve ekosistemin 

ilk unsurunu bu doğrultuda anlatmak çok önemlidir.  
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Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje fırsatları 

1. İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 

• Proje No: 2012A020070 

• Proje Amaç ve Kapsamı 

Projenin amacı; Türkiye'de iyi tarım uygulamaları ve kontrolünün 

yaygınlaştırılmasıdır. İyi tarım uygulamaları çevreye, insan ve hayvan sağlığına zarar 

vermeyen tarımsal üretimdir. Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda 

güvenliğini sağlamayı hedefler. 

İyi tarım uygulamaları çerçevesinde risk analizine dayalı bir üretim ile üreticilerimiz 

için daha karlı ve sürdürülebilir bir tarım benimsenirken, güvenilir tarım ürünleri 

halkımıza sunulmaktadır. Ayrıca yaşanabilir bir doğa ve kirletilmemiş doğal 

kaynaklar en büyük sosyal kazançtır. 

Bu amaçla eğitimler, gösteriler ve diğer yayıncılık faaliyetleri gerçekleştirilir. 

• Projec İşleyişi ve Bütçesi 

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi ilk olarak 2012 

yılında başlamıştır. Proje 2012'de 12 şehirde, 2013'te 17, 2014'te 21, 2015'te 28, 

2017'de 28, 2017'de 31, 37.2019'da 40 şehirde gerçekleştirilmiştir. Bu illerdeki 

tecrübe ile projeye dahil olan il sayısının her yıl artırılması hedeflenmektedir. Proje 

Hibesi; 2012'de 800.000 TL, 2013'te 1.000.000 TL, 2014'te 1.300.000 TL, 2015'te 

1.500.000 TL, 2016'da 1.800.000 TL, 2017'de 2.000.000 TL, 2018'de 2.500.000, 2019 

yılında 1.000.000 TL’dir.  

• Proje Faaliyetleri 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından sebze ve hayvansal üretim 

konusunda eğitim projeleri ve belirlenen çiftçi koşullarında eğitim ve demonstrasyon 

uygulamaları şeklinde uygulanmaktadır. 

İyi tarım uygulamalarının amacı sağlıklı beslenme, çevrenin ve kaynakların 

korunması gibi kriterlere dayandığından, proje kapsamında üretimin ülke geneline 

yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. 
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Proje faaliyetleri: Eğitim ve yayın çalışmaları faaliyetleri (eğitim, sivil toplum 

kuruluşları (STK) eğitimi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi, tanıtım faaliyetleri, 

üretici eğitimi, tanıtım faaliyetleri, basılı ve görsel yayın materyallerinin hazırlanması, 

saha günü, toplantılar, teknik geziler ve sistemin kontrolü (satış noktalarının kontrol 

ve sertifikasyon faaliyetleri kontrolü). 

2. ERA-NET Ortak Fon SusCrop Projesi Ortak Uluslararası Çağrı 

SusCrop çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı kapsam 

ve kurallarına göre desteklenecek; projede her bir Türk ortağa verilecek maksimum 

destek, Kurumsal Pay ve Proje Teşvik Primi hariç 360.000 TL olacaktır.  

Aramanın amacı; sürdürülebilir tarımsal üretim için uluslararası temel / uygulamalı 

araştırma projelerini desteklemektir. 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri aşağıdaki alanlardan en az birini içermelidir: 

• Bitki sağlığı, koruması, üretimi ve dayanıklılığı için yeni fenotiplere ve 

mahsül çeşitliliğine yol açan tahmini ıslah teknolojilerinin iyileştirilmesi ve 

yeni genotiplerin geliştirilmesi 

• Yeni entegre zararlı ve mahsul yönetimi yöntemlerinin ve uygulamalarının 

geliştirilmesi ve kullanılması 

• Mahsullerin ve mahsul sistemlerinin kaynak kullanım verimliliğinin 

iyileştirilmesi 

• Bitkiler ve diğer organizmalar arasındaki etkileşimler dahil olmak üzere bir 

ekosistemin parçası olarak tarımsal ürünler üzerine sistemik araştırma ("bir 

meta organizma olarak bitki") 

 

3. FAO-Türkiye Ortaklık Programı. 

 

• FAO-Türkiye Ortaklık Programlarının hedefleri, Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'da ve ötesinde 

gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir 

orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistemlerin korunması için 

destek sağlamaktır.  
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• 2007 yılında kurulan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklığı Programının ilk 

aşaması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen ve Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından temsil edilen toplam 10 milyon ABD doları 

tutarında vakıf fonu katkılarından yararlanmıştır. 2014 yılında Türkiye ve 

FAO, FAO-Türkiye Ormancılık İşbirliği Programının ilk aşamasının yanı sıra 

ikinci aşamasına 20 milyon ABD doları ek fonla başlamış ve Türkiye’nin 

toplam katkısı 30 milyon ABD doları olmuştur. 

 

• Proje Örnekleri 

 

1. Karadeniz Bölgesinde Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 

2. Orta Asya ülkeleri ve Türkiye'de pestisitlerin yaşam döngüsü yönetimi ve KOK 

pestisitlerinin bertarafı ” 

 

Hollanda’daki Durum 

 

Hollanda hem araştırma hem de ticaret için birçok türde devlet fonuna sahiptir. Bunlar 

ölçek olarak genelde çok büyük fonlar değildir. Bu bölümde bahsedilen hibeler, 

başvuru sahibi başına maksimum 50.000 Euro'nun altındadır. Danışmanlığı azaltmada 

uzmanlaşmış kuruluşlar genellikle hükümetin hibe sunan çeşitli departmanlarını 

belirlemede yardımcı olur. Örneğin, Fondswervingonline.nl, birçok farklı alıcı için 

Hollanda finansman fırsatları sunan geniş bir katalogdur. Bunların çoğu yalnızca 

çiftçiler, şirketler ve eğitim kurumları gibi belirli gruplar tarafından uygulanabilir. 

Devlet dışında, özellikle hibe sağlamak için var olan birkaç vakıf vardır. 

Tarım söz konusu olduğunda, çiftçiler girişimlerini genellikle bir banka veya 

yatırımcıdan alınan krediyle birlikte kitle fonlaması yoluyla finanse edebilmişlerdir. 

Bunun işe yaraması için, bir çiftçi hem mülkiyetine hem de çiftlik üzerindeki 

otoritesine yönelik tavizleri kabul etmeye istekli olmalıdır. 

Susan Drion tarafından 2018'de çiftçilerle görüşmeleri, motivasyonları ve işlerini 

başlatmalarını sağlayan finansmana ilişkin kapsamlı açıklamaları içeren sekiz tarım 

işletmesi üzerine bir anket yapılmıştır. (Drion, 2018). Aynı hedefi arayan herkes için, 

Drion'un raporunda özetlenen bir dizi ipucu verilmektedir.  
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Hollanda’da çiftçilerin göz önünde bulundurması gerekenler: 

1. Yasayı, özellikle de Finansal Piyasalar Kurumu (AFM) yasasını dikkate almak. 

Eğer kişinin bankacılık lisansı yoksa (bir kitle fonlaması platformunun sahip olduğu 

lisans), ne kadar para toplanabileceğine ve bunun hangi yollarla yapılabileceğine dair 

sınırlar vardır.  

2. Çiftçinin girişiminin hangi tüzel kişilik olacağının belirlenmesi. Diğerlerinin yanı 

sıra, bir işbirliği, dernek, "BV" (Besloten Vennootschap), "kapalı işbirliği" veya 

"VoF" (Vennootschap onder Firma), genel ortaklık olabilir. Bunun önemli mali 

sonuçları olabilir; Örneğin, bir BV kendi hisselerinde işlem yapamaz. 

3. Finansman programlarını bulmaya, seçmeye ve bunlara başvurmaya yardımcı 

olacak profesyonel danışmanlardan veya kurumlardan yararlanma (yukarıda 

bahsedilen fondswervingonline.nl. 

4. Potansiyel yatırımcılarla iyi iletişim kurmak. Bu onların güvenini ve fonlarını 

güvence altına almak için zorunludur. 

5. İşletmenin yönetim kurulunda kimlerin yer alacağını düşünmek. Şirketteki hisseler 

satılırsa, hissedarlar genellikle işletmenin yasal yapısına bağlı olarak yönetimsel 

kararlarda bazı sözler alırlar (İpucu 2). 

6. Finansman fırsatları aramanın maliyetini ve çabasını ihmal etmekten kaçınmak. 

7. Girişiminiz yasal bir tanıma tam olarak uymuyorsa, belediye düzeyinde yasal 

reformlar için lobi yapmak. Net bir uzun vadeli plan, bir belediyeyi ikna etmeye 

yardımcı olacaktır. 

 

Hollanda'da Kültür Balıkçılığıiçin Finansman Fırsatları 

1. Innovatieprojecten aquacultuur RVO 

Geçici olarak kapandı, ancak muhtemelen bu yıl bir yerde tekrar açılacaktır. 

Maksimum: 3.000.000 euro 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatieprojecten-aquacultuur 

 

2. F2410 Milieu- en Energielijst 
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Sürdürülebilir kültür balıkçılığı işletmeleri ve balıkçılık için, belirli sürdürülebilirlik 

kriterlerini karşılamaları durumunda yararlanabilecekleri bir vergi indirimi 

Maximum: 2.000.000 euro 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-

energielijst/miavamil/duurzame-viskwekerij 

 

3.Horecava Innovation award  

Yenilikçi gıda üreticilerine ödül veren hizmet sektörü konferansı (2018'deki Kingfish 

Zeeland gibi) 

https://www.horecava.nl/-/media/websites/horecava/documents/2020/hor2020-hia-

brochure.ashx 

 

4.MKB-innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) 

Küçük ve yarı küçük işletmelerde yeniliği teşvik etmek için devlet fonu 

Bütçe, dosyaladığınız eyalete bağlıdır 

https://ondernemersplein.kvk.nl/mkb-innovatiestimulering-regio-en-

topsectoren/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi21FWsarwDYB58-

z1slMtnJrJ9SoX0HoLZW6sAHHQiHK35VMkzUIyghoCY1AQAvD_BwE 

5.Europees fonds voor maritieme zaken en visserij 

Balıkçılık ve kültür balıkçılığını çeşitlendirmek ve teşvik etmek için Hollanda'da 

dağıtılacak AB parası 

Bütçe: 18.000.000 euro 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-

maritieme-zaken-en-visserij 

 

6.Aquaspark 

Kültür balıkçılığı için yatırım fonu. Dünya çapında faaliyet gösterir, ancak merkezi 

Utrecht'te bulunur. 

https://www.aqua-spark.nl/ 
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7.INTERREG 

Uluslararası işbirliği için küresel fon.  

http://www.interreg4c.eu/ 

 

Tarım için Fon Fırsatları 

1.Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) 

 

Devletten bir bankadan daha avantajlı koşullarda krediler. Özellikle Hollanda tarımı 

için kullanılır. Maksimum kredi: 2,5 milyon. 

İnovasyon için: BL Plus (web sitesindeki şartlar) 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-

landbouw-bl/extra-mogelijkheden-binnen-het-bl 

2.Ortak Tarım Politikası (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, GLB) 

Ödenekler:  

Esas (Basisbetaling) 

Ekolojik destek (Vergroeningsbetaling) 

Genç çiftçiler için bonus (Extra betaling jonge landbouwers) 

Otlatma bonusu (Graasdierpremie) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/directe-betalingen 

Doğanın tarımsal yönetimi için tazminat 

Çevre dostu tarım ödenekleri 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-natuur-en-

landschapsbeheer-agrarisch-natuurbeheer-snl 
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Araştırma için Finansman Olanakları 

Demonstrasyon projeleri, fizibilite çalışmaları ve yatırım hazırlık çalışmaları 

(DHI) için ödenek: 

Genellikle uluslararası bir odağa sahip bir şeyi araştırmak veya yenilemek isteyen 

şirketler için 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/dhi 

 

Slovenya’daki Durum 

 

Kopop Tedbiri 

Slovenya Cumhuriyeti'nin 2014-2020 dönemi Kırsal Kalkınma Programı (RDP 

2014-2020), Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu'ndan (EAFRD) mali 

kaynak almak için yeni olanaklar sunmaktadır. 13 Şubat 2015’te Avrupa Komisyonu, 

RDP 2014-2020 kapsamında 2015’ten itibaren geçerli olacak tarım-çevre-iklim 

ödeme tedbirinin (KOPOP tedbiri) uygulanmasını resmi olarak onayladı. Bu 

uygulama 2007-2013 dönemi için Slovenya Cumhuriyeti Kırsal Kalkınma 

Programındaki mevcut tarımsal çevre ödemeleri tedbirinin (KOP) yerini almıştır.  

24 tarımsal-çevresel alt tedbirin her birinin çeşitli gereklilikler içerdiği önceki paket 

yaklaşımın yerine, KOPOP tedbiri zorunlu ve isteğe bağlı gerekliliklerden oluşan 19 

operasyondan oluşmaktadır. Operasyonlardan birine girmeye karar veren yararlanıcı, 

zorunlu gereklilikleri uygulamalıdır, ancak bireysel bir operasyonda mevcutsa, 

münferit bir operasyonun bir veya daha fazla isteğe bağlı şartını da seçebilir. 

KOPOP tedbiri tarımsal uygulamalardan daha yüksek gereksinimleri temsil eden 

standart üstü tarım uygulamalarını sürdürmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu 

nedenle destek, tarımsal arazilerin yönetiminde biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın 

korunmasına, su kaynaklarının korunmasına ve çiftçiliği iklim değişikliğini 

hafifletmeye ve buna uyum sağlamaya adapte ederek katkıda bulunan tarımsal 

işletmeler (KMG) için tasarlanmıştır. Uygulanacak ve durumun korunmasına veya 

iyileştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler, KOPOP tedbirinde operasyonlar içindeki 

gereklilikler olarak tanımlanır. 

http://www.yeah-project.com/
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KOPOP tedbirinin uygulanmasının yasal dayanağı 1305/2013 / EU Tüzüğünün 28. 

Maddesi, RDP 2014-2020 ve KOPOP tedbiri için ödemeleri düzenleyen ulusal 

yönetmeliktir.26 

10. Ülkelerdeki İyi Uygulamalar 
 

Yunanistan Örneği 

 

Yunan tarımı, geleneksel olarak, Avrupa pazarlarında güçlü bir varlığa sahip olan 

Yunanistan için en önemli ihracat sektörlerinden biri olmuştur. Aynı zamanda Yunan 

firmalarının ürün açısından yenilik yapmayı ve kendilerini farklılaştırmayı 

başardıkları bir alandır. Son 10 yılda, geleneksel Yunan malzemeleri ve yenilikçi 

pazarlama tekniklerinin kombinasyonunu kullanarak yurtdışında önemli pazar payları 

elde eden tarım sektöründeki birkaç şirket örneği bulunmaktadır. 26 

Ekonomik krizin başlangıcından bu yana, yüksek yaşam maliyeti, işsizlik riski ve 

büyük şehirlerde günlük yaşamı yönetmenin stresi ile yüklenen Yunanlılar, kırsal 

bölgelere dönüşü içeren yeni bir yaşam tarzına başlamak ve tarıma yatırım yapmak 

için bilinçli kararlar almışlardır. Birçoğu için, ailelerinin mirasının bir parçası olan 

toprağı kullanma seçeneği iyi bir başlangıç yoluydu, ancak bugün, artan sayıda insan 

toprağa ve tarıma yatırım yapmak istemektedir. 

Üretim kapasitesi açısından artan getiri potansiyeli gösteren birkaç özel sektör 

bulunmaktadır. En önemlisi, "ihracat motoru" olarak kabul edilen (ör. Üzüm, portakal, 

şeftali, nektarin, kivi) ve tümü uygun standardizasyon ve kalite kontrolü ile Avrupa ve 

küresel talebi karşılayabilen birkaç ürün türü vardır. Ayrıca, önde gelen bir değer 

alanı da çok aranan ve önemli batı pazarlarında önemli bir prime sahip olan organik 

gıda üretimidir.26 

Yunan şirketlerinin gelişmekte olduğu, bahsetmeye değer alanlardan bazıları 

şunlardır: 
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Özel Gıdalar 

Yunan spesiyaliteleri, yüksek değerli ürünlerden (Sakız Masticha, Kalamata zeytini, 

Kozani Safran, Aegina fıstık) Yunan diyetine özgü yaygın kategorilere (örneğin, 

Yunan yoğurdu, beyaz peynir, zeytinyağı, bal) kadar çeşitli ürünleri içerir. 

Kültür Balıkçılığı 

Balık yetiştiriciliği, Yunanistan'ın Gıda endüstrisinde lider bir konuma sahiptir ve 

AB'de güçlü pazar konsolidasyonu ile karakterize edilen en iyi endüstri sektörüdür. 

Kültür balıkçılığı tesislerinin konsolidasyonu ve genişletilmesine ve rekabet gücünün, 

işletme verimliliğinin ve pazar erişiminin iyileştirilmesine yatırım yapmak, büyüme 

potansiyeline ve mevcut pazar konumuna bağlı olarak bu sektör için önemli getiri 

sağlayabilir.26 

Ayrıca, tarım ve gıda üretimi, önemli miktarda gıda araştırma departmanına, tarım 

okullarına, eğitimli gıda teknolojisi uzmanlarına ve kimyagerlere ve yetenekli 

çiftçilere yol açan geleneksel bir Yunan mesleğidir. 

Yunanistan'ın üniversiteleri ve araştırma enstitüleri ağırlıklı olarak yiyecek ve içecek 

endüstrisine yardım sağlamaya odaklanıyor. Tesalya Üniversitesi, Atina Tarım 

Üniversitesi, Gıda Endüstriyel Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şirketi (ETAT), 

Agrobiyoteknoloji Enstitüsü ve Su Ürünleri Enstitüsü gibi çok sayıda uzman 

araştırma merkezi, günümüz pazarının ihtiyaçlarını karşılamak için üreticilere ve 

işleyicilere yenilikçi çözümler geliştirmede yardımcı olmaktadır.  

Grow Green projesinin uygulanması sırasında, Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde 

tarım sektöründe başarılı olan genç çiftçilerden örnekler toplamak için bir araştırma 

yapılmıştır. Görüşülen çiftçiler mahsul yetiştirme, şaraphane ve hayvancılık 

alanlarında faaliyet göstermektedir. Kırsal kesimden gelen bir gencin bu sektör 

aracılığıyla nasıl geliştirilebileceğinin güzel örnekleridir ve tarım sektörüne girmek 

isteyen genç işsizler için ilham kaynağı olabilme potansiyeline sahiptirler.  
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1. Tzikoulis Thanasis tarafından hassas tarım sistemi nasıl kullanılır? 

 

                    Kaynak: https://grow-green.org/agro-videos/ 

Thanasis Tzikoulis, Yunanistan'ın Larissa kentinde yaşayan genç bir çiftçidir. 

Genelde brokoli, marul, ıspanak gibi sebzeler ve buğday, arpa, mısır ve pamuk gibi 

tahıllar yetiştirmektedir. 

Birliğimizin yüksek kaliteli bakımı için, anemometre, radyasyon monitörü gibi birkaç 

sensörden oluşan hassas bir tarım sistemi kullanılmaktadır. Tüm bu sensörler, tarla 

koşullarını ve mahsulün durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol etmelerine olanak 

tanır. Ayrıca bitkilerin ihtiyaçlarını deneyimlerine değil gerçek ihtiyaçlarına göre 

kontrol etmelerine izin verir. 

Meteoroloji istasyonlarından ve hassas tarım sistemlerinden her saatte bir veri alırlar. 

Bu veriler yaprak nemlendirmesi, rüzgâr hızı ve yönü, yağış miktarı, sıcaklık, bağıl 

nem ve farklı radyasyon türlerine bağlıdır. 

Bu veriler toplanır ve bunları tarım uzmanlarına iletirler. Çiftçilerle işbirliği içinde, 

tarım uzmanı yetiştirme için uygun bakımı önerir. 
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2. Panagiotis Zisis tarafından bir koyun çiftliği nasıl işletilir? 

 

Kaynak: https://grow-green.org/agro-videos/ 

Panagiotis Zisis, Yunanistan'ın Larissa kentinde yaşayan genç bir çiftçidir. Çiftçilik 

tesisleri olan bir çiftçi ailesinden gelmektedir. 2012 yılında aile şirketini daha 

profesyonel düzeyde geliştirmeye karar vermiştir. Önceden işsizdi ve Yunan 

ekonomik kriziyle yüzleşmek için alternatif bir yol bulmaya çalışıyordu. Ana fikri, ek 

gelir elde etmek için bazı hayvanlarla küçük bir çiftlik kurmaktı. Bugün, yılda 250 ton 

süt üreten 600 koyun çiftliğine sahip olmayı başardılar. 

Gelecek için planı, küçük bir peynir üretim tesisi ve kendi peynirlerini sütleriyle 

üretmektir. Gelecekteki planları (bir aile şirketi olarak), ürünlerinin Korumalı bir 

Menşe Tanımına sahip olması ve kendi ürünlerini satmasıdır. 

3. Apostolos Nikoloulis tarafından biyo-üzüm nasıl yetiştirilir 

 

Kaynak: https://grow-green.org/agro-videos/ 
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Apostolos Nikoloulis, Larissa kentine yakın bir köy olan Chalki adında organik tarım 

bağına sahip bir çiftçidir. 2002'den beri organik tarımda faaliyet göstemektedir. Her 

yıl üretimi dönüm başına 600-700 kg üzümdür. Şarap ürettikleri kendi bağlarına 

sahiptir. Yetiştirme tamamen organik ve bir aile işletmesidir. Apostolos, ekim için 

kardeşiyle iş birliği yapar. Bitki koruma döneminde bakır ve kükürt gibi organik 

ürünler kullanırlar. Aynı zamanda alan ve bitki temizliği gibi tüm manuel işleri de 

yaparlar. Hasat için üzümleri elle toplar ve aynı gün şaraphaneye naklederler. Organik 

bağcılık, kimyasalların kullanılmaması ve organik gübre kullanımına dayanmaktadır. 

Başka hiçbir şey kullanamazlar. Müttefikleri güneş ve rüzgardır. 

 

Türkiye Örneği 
 

Türkiye'de tarımsal yenilikler, tarımsal girişimcilerin ve ulusal ve uluslararası 

araştırma enstitülerinin çalışmalarının yanı sıra çiftlik düzeyinde de 

gerçekleşmektedir. Bu bölümde tarımsal yenilikleri ve bunların belirleyicilerini 

açıklanmaktadır. 

 

1. Public–Private Partnership – Thrace Agricultural Research Institute 

(TARI) 

Bölgesel tarımsal araştırma enstitüleri Türkiye'deki tarımsal araştırmalarda büyük rol 

oynamaktadır. Bu enstitülerin özel sektörle ortaklıkları vardır, örn. tohum şirketleri ve 

bunların Ar-Ge giderleri bu ortaklıklar tarafından karşılanmaktadır. Örneğin TARI, 

Türkiye'deki 17 bölgesel tarımsal yönetim araştırma enstitüsünden biri ve pirinç 

araştırmalarına odaklanan iki enstitüden biridir. 1970'ten 1982'ye kadar, pirinç üzerine 

araştırma bölgesel sorunlara odaklanmıştır. 1982 yılında TARI, Türkiye'de 'Pirincin 

Babası' olarak da tanınan Halil Sürek adında motivasyonu yüksek bir Türk bilim 

adamı rehberliğinde ulusal pirinç araştırma projesini başlatmıştır. Dr. Sürek, Türk 

hükümeti tarafından ithal edilecek pirinç çeşitlerinin seçilmesi için İtalya'ya 

gönderildi. Ancak aklında bu çeşitleri Türkiye'de yetiştirme düşüncesi vardı ve 

dönüşünde TARI'da pirinç yetiştiriciliğinde çok aktif hale geldi. Enstitüde Dr. 

Sürek'in gözetiminde yürütülen pirinç araştırması, çeşit seçimi ve ıslahı, tarla bilimi, 
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bitki koruma, pirinç teknolojisi, tohum üretimi ve uzatmayı kapsamaktadır. 

Enstitünün üç ıslah projesi vardır: mutasyon ıslah projesi, aromatik pirinç ıslahı 

projesi ve herbisite dayanıklılık için pirinç ıslahı projesi. Araştırmacılar, üç pirinç 

ıslah faaliyeti yürütmektedir: melezleme, giriş ve mutasyon ıslahı. Proje başlangıcında 

çeşitler veya hatlar gibi çalışma malzemeleri yurt dışından ithal edilmiş olsa da, 

bugün tüm çalışma malzemeleri yerel olarak üretilmektedir ve hatta bazıları 

Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü (IRRI) gibi diğer uluslararası enstitülere ihraç 

edilmektedir. 1995 yılına kadar Türkiye'de yetiştirilen tüm pirinç çeşitleri yurt 

dışından getiriliyordu; ancak bugün tüm bu çeşitler TARI'da yetiştirilmektedir. Giriş 

ıslahı yoluyla yedi pirinç çeşidi geliştirilmiştir. Hepsi TARI'ya kayıtlıdır. Enstitü 

bünyesinde geliştirilen en popüler pirinç çeşidi, yüksek verimli bir çeşit olan 

Osmancık-97'dir. 1997 yılında tescil edilmiştir ve şu anda Türkiye’nin pirinç ekim 

alanlarının % 85’inde yetiştirilmektedir. Osmancık-97 ticari olarak tescil edilmiş olup 

Bulgaristan ve Rusya'da geniş alanlarda yetiştirilmektedir. Pirinç tohumu programı ve 

TARI'daki yayım hizmetleri Türkiye'de pirinç verimliliğini artırmıştır - birim alan 

başına pirinç verimi 1980'de 4,5 ton / hektardan bugün 7,5 ton / hektara yükselmiştir. 

2007 yılında TARI, Kızıltan adı verilen rüzgâra dayanıklı bir başka yüksek verimli 

pirinç çeşidini geliştirdi ve tescil ettirdi. Bu nedenle, TARI'daki araştırma 

faaliyetlerinin çoğu, belirli ortamlar, coğrafyalar ve iklim koşulları için uygun olan 

uyarlanabilir yeniliklere ayrılmıştır. TARI'da oluşturulan genetik materyaller Türkiye 

Ulusal Gen Bankası'nda ve IRRI'deki Uluslararası Pirinç Gen Bankası'nda 

saklanmaktadır. IRRI, bu malzemeleri farklı üretim çiftliği deneylerinde ve farklı 

amaçlar için aktif olarak kullanır. Ayrıca TARI'nın Türkiye'deki 30 özel tohum şirketi 

ile ortaklığı bulunmaktadır. Enstitü bu şirketlere tohum sağlamaktadır ve şirketler 

satış gelirlerinin % 3–4'ünü kurumla paylaşmaktadır. Bu gelir daha sonra enstitüdeki 

Ar-Ge için ödeme yapmak için kullanılır.18 Bu işbirliği önemli bir kamu-özel 

ortaklığıdır, çünkü Türkiye'de çok az üniversite-özel sektör ortaklığı vardır. 

Türkiye'deki üniversiteler Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenmektedir ve 

üniversite-özel sektör ortaklıklarını düzenleyen yasa ve yönetmelikler çok katıdır. 

Böylece Türkiye'de tarımsal araştırmalarda kamu ve özel sektör birbirini 

tamamlamaktadır. TARI'da araştırma, yenilik haklarını elde etmek için özel sektörün 

ödemeye istekli olduğu yeniliklere yol açar. 
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Daha da önemlisi, bu kamu-özel ortaklığı, rüzgâra ve zararlılara, hastalığa dayanıklı 

tohum çeşitlerinin sürdürülebilir bir tedarikiyle sonuçlanır. Bunun bir istisnası Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi Teknoparkı’dır. Bununla birlikte, teknoparkta firmalar ile 

araştırma sektörü arasındaki ve yüksek teknolojili start-up'ların sayısı düşüktür ve 

gelişmeye devam etmektedir. Bu durum araştırma enstitüleri ve üniversite ile 

işbirliğinden çok operasyonel nedenlerle şirketleri çeken Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Yasası tarafından verilen vergi teşviklerinin cömertliğiyle açıklanabilir 

 

2- Tarımsal Yenilik Sistemi (AIS) –FAO-MFAL19 Ortaklık Programı 20 

Tarımsal kalkınmaya yönelik tüm yaklaşımlar "yenilik yapma kapasitesi" üzerine 

odaklansa da, bu amaca ulaşmak için farklı yöntemler kullandılar. 1980'lerde Ulusal 

Tarımsal Araştırma Sistemi (NARS) olarak bilinen ilk yaklaşım, neoklasik 

iktisatçılar tarafından geliştirilmiş ve tarımsal araştırma için pazardaki 

başarısızlıklardan ortaya çıkmıştır. Bu sistem, bilginin bilinen kaynaklardan (resmi 

araştırma) son kullanıcılara (çiftçiler) doğrusal olarak aktığını ve tarımsal 

araştırmanın bir kamu malı olduğunu, hükümetin yeniliği teşvik etmek için önemli 

olduğunu ve teknolojik değişimin dışsal ve değişmez olduğunu varsayar. Bu nedenle, 

tarımsal araştırmanın yüksek sosyal getirisi olmasına rağmen, özel faydalar kırsal 

alanlardaki zayıf piyasa altyapısı nedeniyle sınırlıdır ve bu da tarımsal dönüşüm ve 

kalkınmayı teşvik edecek teknolojiler geliştirmek için kamu yatırımını gerektirir. 

1990'larda Tarımsal Bilgi ve Bilgi Sistemi (AKİS) kavramı, daha sofistike ve daha az 

doğrusal bir yaklaşım benimseyerek önem kazanmıştır. Bu sistem, teknolojik değişim 

ve yeniliğin yaratılması ve teşvik edilmesinde araştırma, eğitim ve genişletmenin 

rolünün yanı sıra çeşitli aracılar arasındaki bilgi ve bilgi akışlarının rolünü kabul eder. 

Araştırma, eğitim ve genişletmenin her birinin üçgenin bir noktasını temsil ettiği ve 

çiftçilerin ortasına yerleştirildiği "bilgi üçgeni" ni tanıtır. 
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T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 

Daha yakın zamanlarda, Tarımsal Yenilik Sistemi (AIS) yaklaşımı, ulusal yenilik 

sistemi kavramından ortaya çıkmıştır. AIS, inovasyon süreçlerini analiz etmede 

kurumların rolünün yanı sıra çok çeşitli paydaş katılımı ve bağlantılarını 

vurgulamaktadır. Bu yaklaşım multidisipliner ve kapsamlıdır; çiftçiler de inovasyon 

süreçlerinde yer alan bu karmaşık heterojen aktör ağına dahil edilmiştir. Daha da 

önemlisi, AIS'ye göre teknolojik ve kurumsal fırsatlar içsel olarak belirlenir. Bu 

yaklaşımda inovasyon, farklı aracılar tarafından üretilen, biriktirilen ve kullanılan 

bilginin ve temsilcilerin etkileşimlerinin sosyal ve ekonomik kurumlar tarafından 

şekillendirildiği bir süreç olarak analiz edilir. Bu nedenle, AIS, kurumsal ve politik 

ortamı tarımsal yenilikler için hayati olarak görmektedir. AIS üç unsurdan oluşur: ilki 

tarımsal araştırma ve eğitim sistemlerinden oluşan bilgi ve eğitim alanı, ikincisi, bilgi 

ve eğitim alanından çıktıları kullanan ve bağımsız olarak inovasyon yapan bir dizi 

aktör ve faaliyetten oluşan iş ve işletme alanıdır. Üçüncüsü ise iki alanı birbirine 

bağlayan kurumlar - yayım hizmetleri, siyasi kanallar ve paydaş platformları - 

arasında köprü görevi görür. Temsilcilerin etkileşimleri, bir bütün olarak topluma 

fayda sağlayan yeni ürünler, süreçler, hizmetler ve organizasyon biçimleri sunar. 

AIS'nin en önemli katkısı, tarımsal yeniliğin önündeki en ciddi kısıtlamaları 

belirlemek ve bu tür kısıtlamaları ortadan kaldırmak için gereken müdahaleleri 

hedeflemektir. 

Türkiye'deki bazı acenteler, tarımda yenilikler ve bilgiler sağlayan işbirliklerinin ve 

bağlantıların bir parçasıdır. FAO / GTHB projesi bu bağlantıları araştırmış ve AIS 

yaklaşımının başarılı olduğunu gösteren iki vaka çalışması sağlamıştır. Son yıllarda 

yapılan araştırmalar, tarımsal girişimciliğin işletmelerin büyümesi ve hayatta kalması 

üzerinde derin bir etkisi olduğunu göstermiştir (Hron ve diğerleri, 2009; Verhees ve 

diğerleri, 2011; Lans ve diğerleri, 2013). Girişimcilik ve yenilik, yeni ekonominin iki 

önemli yapı taşını oluşturmaktadır. Girişimciliğin iyileştirilmesi ve girişimcilik 

özelliklerinin ve kalitesinin geliştirilmesi bir ülkenin kalkınmasında çok önemlidir. 

Başarılı girişimcilik faaliyetleri, ülkede istihdam yaratmada, ekonomik büyümenin 

hızlanmasında, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında, topluluk değişiminde ve 

kalkınma sürecinde oldukça işlevseldir (Bozkurt vd., 2012). Sektörel konulara 

bakıldığında, sektörün dinamizmini sağlamak, ilerlemek ve rekabet gücü konumuna 
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gelmek için yeni ekonominin bu yapı taşlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 1980'li yıllardan itibaren 

uygulanmakta olup, 1990'lı yıllarda ivme kazanmış ve 2000'li yıllarda destek ve 

destek sağlayan kurum / kuruluş sayılarında önemli artışlar olmuştur. Girişimcilik 

konusunda eğitim ve desteğin artırılması konusu IX ve X. Beş Yıllık Kalkınma 

Planlarında yer buldu (Kalkınma Bakanlığı 2006; Kalkınma Bakanlığı 2013) ve 

özellikle X. Beş Yıllık Kalkınma Planında girişimciliğin sadece sanayi, hizmetler, 

ticaret sektörlerinde değil, aynı zamanda tarım sektöründe de yaygınlaşacağı 

belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013). Verilen çalışmalar neticesinde 

Türkiye'de girişimcilik son yıllarda ciddi adımlar attı. Bilgiden Büyüme (GfK) 

Şirketi'ne (2011) göre Türkiye, girişimciliğe olumlu bakma ve serbest meslek kurma 

konularında Avrupa ülkeleri içinde % 50'lik oranla en cesur ülke konumuna gelmiştir 

ve bu konumun İsviçre ile paylaşmaktadır (Sönmez ve Toksoy, 2014). Girişimciliğin 

sektörel olarak incelenmesi sonucunda Türkiye'de tarım sektöründe girişimciliği 

desteklemeye yönelik çabaların olduğu görülmektedir. Farklı üretim dallarında 

kurulmuş örnek işletmeler (günlük, besi, kümes hayvanları, fidancılık vb.) ve bu 

işletmeleri kuran girişimciler bulunmaktadır. IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı-

Kırsal Kalkınma) fonlarının bu alanındaki itici gücü bulunmaktadır ve bu güç son 

derece önemlidir. Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kalkınma Ajansları, Merkezi 

Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve KOSGEB gibi kuruluşlar tarımsal girişimcilik 

faaliyetlerini desteklemek için son yıllarda istikrarlı bir artış göstermiştir.  

Girişimcilik için böylesine olumlu bir ortam yaratmış olmasına rağmen, özellikle 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri, genç nüfusun girişimcilik kapasitesini 

artırarak girişimciliği özendirmek ve kırsal kesimde tutmaktır. Genç nüfus, çiftçi 

topluluğunun en önemli parçasıdır (Toor, 1991). 2016 yılı tarımsal üretim değeri 

yaklaşık 52,3 milyar dolar olan Türkiye, Avrupa Birliği'nde birinci, dünyada ise 

sekizinci sırada yer almaktadır. Böyle bir büyüklüğün oluşumu, iklim koşullarının 

mevcudiyetinden, biyolojik çeşitliliğin avantajlarından, önemli gen merkezlerinin 

varlığından (Tan, 2010), tarım kültürleriyle sosyal yapıdan, dinamik nüfus yapısından 

ve jeopolitik konumuna bağlı olarak lojistik tesislerin çeşitliliğinden etkilenmektedir 

(Yavuz, 2017). Tarım sektörü Türkiye için önemli olsa da yapısal sorunları nedeniyle 

ekonomik kalkınmaya istenilen düzeyde katkı sağlayamadığı bir gerçektir (Yavuz, 
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2005; Özertan, 2013; TOBB, 2013; Doğan vd., 2015; TİM, 2016). Türkiye'de tarımın 

sorunları sosyolojik açıdan incelendiğinde, tarım toplumunun yaşlanması ve kırsal 

kesimdeki gençlerin tarım sektörünü gelir getiren ve kazançlı bir sektör olarak 

görmemesi en önemli sorunlardır. Bu durum aynı zamanda girişimci bir ortamın 

oluşmasını da engellemektedir. Genel anlamda Türkiye'nin nüfusu yaşlanmaktadır ve 

bu yaşlanmanın daha kırsal ve tarım sektörü vurduğu görülmektedir. Özellikle kırdan 

kente göç ve yeni kanunların Türkiye'de kırsal nüfusa getirdiği istatistiklerde 

meydana gelen değişiklikler (bkz. 2012 sonrası Metropolitan Yasası'nın etkisi), kırsal 

nüfusun hem oransal hem de sayısal olarak azaldığını göstermektedir. Kırsal göç 

nedeni ile gençlerin kırsal kesimde fazla kalmak istemedikleri ve bunun da tarımda 

nüfusun yaşlanmasına neden olduğu görülmektedir. Er (2013), genç nüfusun kırsal 

alanlarının dışında iş aramasının şu faktörlere bağlı olduğunu belirtmiştir: kırsal 

alanlarda işsizlik oranındaki hızlı artış, gençlerin işsizlik profilinin tam profili. Tarım 

gençler tarafından cazip bir istihdam alanı olarak görülmemektedir ve tarım dışı 

sektörlerin kırsal alanlarda istihdam potansiyeli düşüktür. Özellikle büyüyen 

hizmetler ve sanayi sektörü kırsal alanda düşük vasıflı genç nüfusu çekmekte ve 

tarımdaki genç nüfusu olumsuz etkilemektedir (Arlı vd., 2014). Türkiye nüfusunun 

yaklaşık yarısının 30 yaşın altında olması, gençlerin istihdam olanaklarının daha da 

artırılmasını ve sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Genç nüfus, kırsal kesimde 

yetersiz gelir, köylerde sınırlı sosyal imkanlar, parçalı veya kıt arazi ve kırsal kesimde 

alternatif iş olanaklarının olmaması gibi nedenlerle tarımdan uzaktır. Tarımdan 

uzaklaşan gençlik, beraberinde kırsal nüfusun yaşlanması ve azalması gibi sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Günümüzde tarımdaki hızlı tükenmenin gelecekte gıda 

üretimi açısından büyük sorunlara yol açacağı belirtilmektedir (Doğanay ve Alım, 

2011). Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ancak genç nüfus tarımda tutulduğunda 

sağlanabilir. Genç nüfusun tarımda kalmasını sağlamada, Girişimcilik ruhu yüksek 

gençlerin yetiştirilmesi ve tarımı girişimcilik açısından karlı ve girişimci hale 

getirmek için Genç Tarım-Girişimciliği önemlidir. Girişimciliği teşvik etmek ve 

sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma becerisine sahip girişimcilere 

dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik ve yaratıcılık performansını vurgulayarak 

bu sürece katkıda bulunmak dinamik bir genç nüfusu yaratmanın koşullarıdır. 

 

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


 

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

 

 

Yaş gruplarına göre işverenlerin sektörel dağılımına bakıldığında 2017 yılında 

yayınlanan TÜİK'in Türkiye'deki girişimcilik 2015 istatistiklerine göre (TÜİK, 

2017a); tarım sektöründe en yüksek oran % 15,7 iken tarım dışı sektörlerde ise % 18,2 

ile 35-39 yaş grubu yer almaktadır. Tarım sektöründeki işverenlerin %55,2'si ilkokul 

mezunu, %13,1'i ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi mezunu iken, tarım dışı sektörde 

çalışanların oranı %29,3, ilkokul mezunlarının oranı ise %29,3'dür. Eğitim, ortaokul 

ve meslek okulu mezunları %16.4'tür. Ayrıca, tarım dışı sektörde çalışanların % 15,5'i 

genel lise ve % 26,4'ü kolej veya fakülte mezunudur. 2014 yılına göre tarım 

sektöründe ilkokul mezunlarının payı 4,5 puan, tarım dışı sektörün payı 2,5 puan 

azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı ise tarım sektöründe 3,5 puan, 

tarım dışı sektörde 1,8 puan artmıştır. 

İstatistiklerden de görülebileceği üzere tarım sektöründe işveren olarak adlandırılan 

girişimcilerin çoğunu 50 yaş üstü girişimciler oluşturmaktadır. Mevcut bu sorunları 

çözmek amacıyla 2016 yılında "Ulusal Tarım Projesi" desteğine "Genç Çiftçi 

Projeleri Desteği (YFPS)" adlı bir politika aracı eklenmiştir. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 5 Nisan 2016 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile YFPS'ye destek vermeye başladı. Bildiriye 

göre, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, genç çiftçilerin girişimciliğinin 

desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynakları oluşturulması 

ve kırsal alanda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik 

projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu destek kapsamında 41 yaşın altındaki 

tarıma özgü kriterler sağlayan genç nüfusun tarımda kalması için proje bazlı destek 

başlamıştır. 2016 yılında ilk destek başlamış ve bu program ilk aşamada 3 yıl olarak 

planlanmıştır. Bu kapsamda proje konularında belirtilen destek kriterlerini karşılayan 

genç çiftçilere 30.000 TL hibe verilmektedir (Resmi Gazete, 2016). Genç çiftçileri 

tarımda tutmayı ve tarımla uğraşmayı amaçlayan bu proje, kırsal alanlarda tarımsal 

nüfusun yaşlanmasını önlemeyi amaçlayan önemli bir politika argümanıdır. Bu destek 

politikası, genç çiftçileri girişimciliğe teşvik etmek ve yeni iş kurmak isteyen genç 

çiftçileri desteklemek açısından da önemlidir. Tarım politikalarının Avrupa Birliği 

(AB) Genç Çiftçiler Projesi Destek Programı'na entegrasyonu açısından önemli 

olmakla birlikte oluşturulan bu yeni destek politikası, AB Genç Çiftçileri Destekleme 

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


 

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

 

Projesi ile yapısal farklılıklar göstermektedir. Girişimciliğinizin başarısını etkileyen 

birçok faktör vardır. Girişimcilik, sadece girişimcilerden oluşan, girişimcinin 

özelliklerine bağlı olarak gelişen tek boyutlu bir kavram değildir. Dolayısıyla, 

girişimcilik faaliyeti bağımlı bir değişken olarak düşünüldüğünde, aktör olarak 

bireyler ve gruplar da sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve diğer durumsal 

değişkenleri olan bağımsız değişkenlerdir. Genç tarım girişimciliği üzerine çalışma 

açısından eksiktir. Bu çalışma ile 2016 yılında uygulanan ve 2017 yılında 

uygulanmaya devam eden ve 2018 yılında hayata geçirilmesi beklenen YFPS'nin 

genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda YFPS tarafından desteklenen 

gençlerin girişimcilik anlamında değerlendirilmesi Türkiye İstatistik Bölge Birimleri 

Sınıflandırması (İBBS2) kapsamında TR71 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, 

Nevşehir and Niğde illeri) YFPS’den yararlanan ve yararlanmayan 248 kişiye 

uygulanan bir anketle yapılmıştır. 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de girişimcilik daha 

fazla ilgi görmeye başlamış ve girişimciliğin bu refahı son yıllarda artarak devam 

etmiştir. Özellikle sanayi sektöründe girişimcilik kültürü ve ortamının oluşturulması 

için önemli adımlar atılmış ve destek verilmeye devam edilmiştir. Ancak tarım 

sektörü, diğer sektörlere göre çok önemli yapısal farklılıklar göstermektedir. Bu 

nedenle tarımsal girişimciliğin diğer girişimcilik faaliyetlerinden ayrı olarak 

değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Genç insanlara tarımsal 

girişimcilik kültürü aşılanmalıdır. Tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında 

özellikle kadınlar kilit rol oynamaktadır. Destek kapsamında bu olanaktan 

yararlanmak isteyerek sektörde ön plana çıkmak isteyen kadınlara pozitif ayrımcılık 

yapılmalıdır. Ancak çalışmada bu durumun istenildiği gibi yürümediği bir başka 

tespittir. Destekten yararlanan veya başvuruda bulunan genç kadın çiftçilerin çoğunun 

tarımsal üretimde sorumluluk almak yerine eşlerinin yanında yardımcı konumunda 

oldukları görülmüştür. Sonuç olarak YFSP'nin tarımda gençleri teşvik etmek için 

kırsal alana canlılık kattığı söylenebilir. Ancak, bu tür desteklerin ekonomik olarak 

sürdürülebilir işletmeler yaratmak için yeterli olmadığı da öne sürülebilir. Bu tür bir 

desteğin verilmesinden önce, kırsal alanlarda girişimci kültürlerin ve çevrenin 

oluşturulması özel bir öneme sahiptir. Tarımın optimizasyonunda üretim 

faktörlerinden biri olan girişimci ruhu geliştirilmeli, sektör bu konuda daha fazla 

desteklenmeli ve daha çok sayıda girişimci bireye destek verilmelidir. Küçük ve 

finanse edilmeyen işletmelerin sadece hibe destekleriyle destekleniyor olması, bu 
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destekleri sosyal yardım kapsamının dışına taşımayacaktır. Projeden yararlanan genç 

çiftçilerin deneyim, bilgi birikimi ve girişimci kültür eksikliği, projelerin 

sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Genç çiftçiler önce eğitilmeli, sonra 

desteklenmelidir. Yeni işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için finansal yönetim 

dahil iyi bir iş planına sahip olmalıdırlar. 

 

Tarımla İlgili Diğer İyi Uygulamalar: 

• AgCode: Bir bağcılık yönetimi şirketi olarak AgCode, şarap üreticilerinin 

üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak ve işgücünü yönetmek için hasat, tarla 

koşulları ve üzüm olgunluğu gibi değişkenlerin üreticiler tarafından 

izlenmesini sağlar. 

 

• BluWrap: Patentli bir oksijen yönetimi tekniği kullanan BluWrap, taze 

proteinin raf ömrünü uzatır; aynı zamanda taze protein tedarikçilerinin hava 

yoluyla değil deniz yoluyla taşınarak tasarruf etmelerini sağlar. 

 

• BrightFarms: Şehirlerde ve banliyölerin yakınında seralar inşa eden 

BrightFarms, aynı zamanda bu seraları işleten bir şirkettir. Yerel ve ulusal 

süpermarketlerle ortaklık yapan ve ürünlerinin tazeliğini en üst düzeye 

çıkarmak için çiftliklerini ve / veya seralarını bu pazarların yakınına 

yerleştiren Brightfarms'ın öz sermayesi 57,9 milyon dolar olarak tahmin 

edilmektedir. 

 

• Tarimsalpazarlama.com: Tülin Akın’ın girişimcilik hikayesi: 

Tarimsalpazarlama.com nasıl kuruldu? 

 “Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulunda Tarımsal Pazarlama 

okurken mesleğimle ilgili araştırma yapmak istedim ama internette hiçbir şey 

bulamadım. Çiftçilerin ürünlerini satma konusunda sorun yaşadıklarını biliyordum. 

Çiftçilerin neden interneti kullanmadığını merak ettim. Gelecekte herkesin interneti ve 

bilgisayarı kullanacağına inandım ve bu noktada bunu yapma kararını verdim. 

İnternet reklamıyla İzmir'de yaşayan yazılımcı Devrim Altınkurt'u buldum. Msnden ile 
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tanıştık ve ortak olduk. Sekiz ay sonra ilk kez yüz yüze görüştük. İş geliştirme 

konularında danışmanlık aldığımız Coşkun Yıldırım, ilk yıl şirkete ortak oldu. 

Çiftçilerin ürünlerini sattıklarına dair ücretsiz haberler yayınlayan bir site hayal 

ettim. O zamanlar bilgisayarım yoktu ve internet kafelerden güncelleme yapıyordum. 

İş modeline göre çiftçiler ürünlerini koyarlarsa, firmalar giriş için ödeme yapmayı 

ayarlamışlardı. Okulu bitirir bitirmez bu fikri hayata geçirmek için bir şirket kurdum 

ama çiftçiler kredi kartları olmadığı için sistemi kullanmadı ve şahsi borç alıp 

ürünlerini bedelsiz satmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine Harvest Card Anadolu 

Turları adlı projeyi Şekerbank'a verdik. Şekerbank, Türkiye'nin dört bir yanında 

dolaşan çiftçilere kredi kartını altı şoförle anlatma fırsatı sunmuştu. Kredi kartı 

normal kartlardan farklıydı. Örneğin, çiftçi hayvancılık yapıyorsa yem alabilir, kart; 

Çiftçinin ürettiği ona göre belirlenir. Örneğin tohum, gübre alabilirdi ama tarımla 

ilgisi olmayan hiçbir şey yoktu. Şekerbank ile projemiz altı yıl sürdü. 2012 yılına 

kadar her yıl iki ay Anadolu turu yaptık. Çiftçilerin ürünlerini 

tarimsalpazarlama.com'dan satabilmeleri için internete kolayca erişebilmeleri 

gerekiyordu. Bu konuda çocuklarından yardım almalarını istedik. Ardından projemiz 

Vodafone ile başladı. " 

Vodafone ile projenizi nasıl yaptınız? 

 “O zamanlar çiftçiler en çok cep telefonu kullanıyordu. Bu yüzden internete telefonla 

erişmeleri gerektiğini düşündüm. 2008 yılında işletmecilerle görüşmeye başladık. 

Çiftçiye özel bir hat almak ve kendisini mesajla bilgilendirmek için görüşmelere 

başladık ama bu süreç uzun sürdü. 2009 yılında Vodafonela kırsal su bilinci adı 

verilen bir eğitim programı gerçekleştirdik. Bu proje, Vodafone sosyal sorumluluk 

projesi olarak hayata geçirildi. Vodafone ile Vodafone Çiftçi Kulübünü kurduk. 

Böylelikle Vodafone'dan bilinçlendirme altyapısını aldık ve 

tarimsalpazarlama.com'da oluşturduğumuz bilgileri 2434 çiftçi bilgilendirme servisi 

ile çiftçilere ulaştırdık.” 

Çiftçileri bilgilendirmeye başladığınızda içerik üretimi neydi?  

Mesela Konya'daki buğday üreticisine günde 7 mesaj gönderiyorduk. İçerik olarak 

borsada hava durumu, rüzgâr hızı, ilaçlama, buğday fiyatları ve olaylar anlatıldı. Bu 

sayede 800.000 aboneye ulaştık. Ayrıca bilgi için bir eğitim aracı düzenledik. Ayrıca 
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bilgi için bir eğitim aracı düzenledik. Vodafone Çiftçi Eğitim Kamyonu 3 yıldır 

yollarda. Çiftçilere bölgesel olarak nasıl verimli olacaklarını, teknolojiyi kullanarak 

ürünlerini nasıl satabileceklerini ve geliştirebileceklerini anlatıyor. Kamyon modifiye 

edilir, açıldığında eğitim salonu olur. Projelerimiz şu anda aktif. " 

Çiftçilerin dikkatini teknolojiye çekmek zor muydu?  

 “Yaptığımızın ötesinde bir şey yapmalıydık. Ama Tarimsalpazarl. Haberleşmeyi 

geliştirmenin yanı sıra, çiftçilerin bilinçlendirilmesi çok önemliydi. Çiftçiler için 

internet erişimi sınırlı olduğundan cep telefonları bizim için bir çıkış yolu oldu. 

Bunun üzerine akıllı telefonlar için Vodafone Çiftçi Rehberi'ni yayınladık. Ücretsiz 

olarak indirebileceğiniz mesaj servisinden daha detaylı bilgi alabileceğiniz bir format 

tasarladık. Çiftçinin bilgisayar bilmese bile rahatlıkla kullanabileceği yazılımlar 

ürettik. Biz buna Çiftçi Bilgisayar, Çiftçi Tablet adını verdik. Çiftçinin ihtiyaçlarını 

yönetebilecek sorunları ve hizmetleri, bilgileri ve yazılımları entegre ettik. Bu proje 

Intel tarafından desteklendi. " 

Bu platform çiftçiye nasıl fayda sağladı?  

"Bu platform, çiftçinin aradığı bilgiyi kolayca bulmasını sağlayan bir platformdu. 

Intel ile birlikte bu programın androidini de yaptık ve 8 yazılımını kazandık. 

Tarımsalpazarlama.com'u bir reklam ve iletişim sitesi olmaktan çıkarıp, bilgi veren ve 

kullanıcıların bilgilerini paylaşabilecekleri bir portal haline getirdik. Örneğin armut 

yetiştirmekten ihracat kurallarına kadar pek çok bilgi ile donattık. Çiftçinin kendi 

profili yaptık. Çiftçilerin ve ziraat mühendislerinin istedikleri bilgileri 

paylaşabilecekleri interaktif bir şekilde ortaya koyuyoruz. Günlük bilgiler, 

yönetmelikler, firmalarla iletişim, kitap gibi bulamadıkları ürünleri satmaya başladık. 

Çiftçiyi nasıl donatacağımızı düşündük. Bunları bilgiye ulaştırmak için kolay ve hızlı 

yöntemler bulmalıydık ve en yaygın kitle iletişim araçları televizyon olduğu için bir 

televizyon programı hazırladık. " 

Bunları yaparken herhangi bir yatırım yaptınız mı?  

 “Burslu çalışıyordum ve şirketin yapısı ve öğrenci olmam borç almama izin 

vermediği için sermaye veya hibe ile şirket kurmadım. Bir öğrenci ve kadın olarak çok 

ütopikti. Şu anda Ashoka, yurtdışındaki sosyal girişimcilerle işim hakkında bağlantı 
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kurmama izin veriyor ve o sırada neden kimsenin bana yatırım yapmadığını merak 

ediyordum. Ashoka ile tanışana kadar sosyal girişimci olduğumu bile bilmiyordum. 

Yatırımcılar yaptığım işi çok zor gördü ve buna yatırım yapmadı. Ashoka'ya kabul 

edildiğimde yalnız olmadığımı söyledim. Intel Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Direktörü 

Ayşegül İldeniz’in mentorluğunun devam etmesinin eşsiz bir şans olduğunu 

düşünüyorum. Mobil platformda M-spark isimli bir sosyal girişim organizasyonu olan 

Ferhan Cook'ta hem mentorum hem de çiftçinin kendisi ve ailesi için ortak projeler 

geliştiriyoruz. Ferhan Hanım beni en iyi anlayan kişidir. Bundan sonra yatırım 

almayı düşünüyoruz. Çünkü yapmak istediğimiz projeler var. Teknoköy planlıyorum 

Teknolojiyi kullanarak verimin arttığını göstermek istiyorum. ” 

Tarımsalpazarlama.com'u nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz?  

 “Şu anda sitede yaklaşık elli bin şirket var. Sitenin toplam üye sayısı yaklaşık 250 

bin. Site tamamen ücretsizdir. Sitede reklam ve sponsorluk alıyoruz. Reklam 

sponsorları çiftçileri ve siteyi güçlendirir ve tüm tarıma hizmet eder. Şu anda yaklaşık 

1 milyon çiftçiye ücretsiz hizmet veriyoruz. " 

Türkiye'nin tarımıyla ilgili geleceği nasıl görüyorsunuz?  

 “Bu yıl ve gelecek yıl zor olacak ama 2015'ten çok umutluyum. Devlet çiftçiye çok 

destek verdi. Çok cazip olduğu için tarımla ilgisi olmayanlar için sektöre girdi ama 

tarım zor bir iştir. Yurt dışından ithalat arttı, saman krizi çıktı. Bir süre sonra 

sistemin gerçek çiftçilere kalacağına inanıyorum. " 

Pazarlamada Türk çiftçisine katkınız nedir?  

“Sorunları tespit ettik ve çözdük. Alternatif pazarlar yarattık. Artık çiftçiler ürünün 

fiyatının farkında. Ürününü pazarlayabilirler ve ürününü eskisi gibi tek bir müşteriye 

satmak zorunda değiller. Birçok alıcıya ulaşabilirler. Bunlarla birlikte yaşam tarzı 

değişti. Kredi kartı ile kendi kendini yönetir hale geldi, böylece gelişti. Geçmişteki 

hibe ve teşviklerin farkında bile değildik, şimdi bunu cep telefonuna mesaj olarak 

gönderiyoruz. Şehirlerde bilgi sistemi hızla gelişirken, kırsal alandaki iletişim 

eksikliği bir uçurumdu. Çiftçinin teknolojiyi kullanmasını sağlayarak yaşam biçimini 

değiştirdik ve kolaylaştırdık. Örneğin, hayvancılık yapan çiftçi hava durumuna bakar 

ve yaylaya çıkıp çıkmamaya karar verir. Sel durumunda derelerin kapaklarını açarak 
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doğal afet uyarısı ile önlem alırlar. Bu sayede akşam saatlerinde ürünlerini 

saklasınlar diye mesajlarını gönderiyor, ihtiyati tedbirler almalarını sağlıyoruz. 

Yoksa ürünler donar. Donduklarında bir yıllık emek boşa gidiyor. Bunların hepsini 

ücretsiz yapıyoruz. Çiftçi adına pazarlık yapıyoruz. Biz onların iletişim kanalı gibiyiz. 

Bir şirketin çiftçiye ulaşmasında da kilit rol oynuyoruz. Bizi seviyorlar çünkü biz her 

zaman fayda yarattık. Şimdi Tabir isimli, Tarımsal Bilişim ve İleri Teknoloji şirketini 

kurduk. " 

 

Hollanda Örneği  

 

Başarı Öyküleri 

Jeotermal yetiştiriciler 

Çiftçilerin işbirliği, yenilikçilik ve devlet fonlarından yararlanmasının birçok yolu 

vardır. Bir örnek, Hollanda bahçecilik alanı olan Koekoekspolder'daki bir grup sera 

yetiştiricisidir. Bu alan, doğal gaz tedariki nedeniyle yetiştiriciler için son derece 

caziptir. 2000'li yılların başında doğal gazın fiyatı yükseldiğinde, bölgedeki 

bahçıvanlar alternatif enerji kaynakları aramaya başladı. Koekoekspolder'ın jeotermal 

enerji sağlamak için kullanılabilecek doğal bir sıcak su kaynağına sahip olduğu 

keşfedildi. Jeotermal enerji, yeraltı kaynağı ile yüzeydeki bir ısı eşanjörü arasında su 

sirkülasyonunu içerir. Isı eşanjörü, seraları doğru sıcaklıkta tutan ikinci, ayrı bir su 

sirkülasyonu sağlar. Jeotermal enerji kavramının yararlı olduğu kanıtlanmıştır, ancak 

önemli miktarda sermaye, hükümetten maden çıkarma izni, uzman mühendisler ve 

kapsamlı saha ve fizibilite çalışmaları gerektirir. Başlangıçtan itibaren üç yetiştirici 

buna dahil oldu ve "Aardwarmtecluster" adlı bir kolektif oluşturdu. Planı, 

mühendislik bilgisini sağlayan bir danışmanlık firması olan Agriproject'in yardımıyla 

geliştirdiler. Bu üç üretici, projenin başlangıcından faaliyete geçene kadar projeyi 

finanse ederek hissedar oldu. O zamandan bu yana, yer üstü altyapıya yatırım yapan 

ve kendi seralarını su kaynağına bağlayan beş üretici daha katıldı. Yetiştiriciler, SDE 

+ veya "sürdürülebilir enerji geliştirme" programı kapsamında bir devlet 

sübvansiyonu aldı. 15 yıllık bir süre boyunca verilen bu sübvansiyon, kullanıcıları 

yeni ve geleneksel enerji arzı (bu durumda doğal gaz) arasındaki maliyet farkı için 
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yeni bir yenilenebilir enerji biçimi için tazmin etmektedir. Aardwarmtecluster, 

normalde erişemeyecekleri teknik yeniliklere ulaşan çiftçiler ve mühendislerin 

işbirliğinin en iyi örneğidir. 

 

Remeker Arazi Kooperatifi 

Van de Voort ailesi, on dokuzuncu yüzyıldan beri Lunteren'de kendi çayırlarında 

peynir üretmektedir. 1990'lardan beri, çevre dostu yöntemlere büyük yatırım yaptılar. 

Ürünleri, biyolojik olarak üretilmiş yüksek değerli bir Jersey peyniridir. 

Bölgelerindeki tüm çiftçiler biyolojik standartlarına uymuyordu ve aile topraklarını 

genişletmek istediler. Bu, yalnızca birkaç Hollanda süt çiftliğinin yaptığı gibi, 

ineklerini yalnızca otla beslemelerine olanak tanıyacaktı. Doğrudan çevredeki araziyi 

satın alacak sermayeye sahip olmadığından Remeker arazi kooperatifini kurdular. Bu, 

esasen bölgedeki çiftçilere, en başta Van de Voort ailesine arazi kiralayan bir yatırım 

fonudur. Onlardan kiralamak isteyen diğer çiftçiler, aynı biyolojik tarım standartlarına 

bağlıdır. Kooperatif 25.000 Euro sabit fiyatla vatandaş yatırımcılara “sertifika” verir. 

Bu yatırımcılar yılda % 1,5 getiri elde etmektedir. Sertifikalar farklı koşullar altında 

iade edilemez veya satın alınamaz; bu, düzenlemeyi şeffaf tutar. Van de Voort ailesi, 

yeni yatırımcıları çekmek amacıyla düzenli olarak arazilerinde turlar 

düzenlemektedir. 

Peynirin üretim döngüsü artık tamamen "kapalıdır". İnekler, çimler için tek gübreleme 

kaynağıdır ve ot, inekler için tek yem kaynağıdır. Bu, bu düzenlemenin sağladığı alan 

nedeniyle mümkündür. 
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Slovenya Örneği 

 

1. Pr Rešk Çiftliğinin Tanıtımı 

Šubičeva kmetija, yerel adı Pr Rešk'e göre, Poljanska vadisindeki Lom nad Volčo'da 

600 m yükseklikte yer almaktadır. Çiftlik, üç okul çağında çocuğu olan Petra ve Ana 

Šubic'in çok kuşaklı bir ailesidir. Onlara ek olarak, Peter'ın annesi de elinden 

geldiğince çiftlikte yaşamakta ve ona yardım etmektedir. Peter, eğitim almış bir 

makine mühendisidir. Çiftlik 8 hektarlık iyi bir ekilebilir araziyi kaplamaktadır. 

Ahırda ortalama 10 baş sığır ve et ürünleri olarak işledikleri 6-8 domuz 

bulunmaktadır. Peter'ın amcası zaten et işine dahil olmuştu ve ona çok şey öğreten ve 

geleneğin evde kaldığı konusunda onu etkileyen kişi oydu. Çiftlikte farklı hizmetler 

vardır. Çiftlikte sosis, salam, brzole, sosisli sandviç, pate, domuz yağı, kraker ve taze 

et satın alabilirsiniz. Yaz aylarında satış programlarına mangal ürünlerini de dahil 

ederler. Çiftlik, ürünlerini Gorenja vas'daki pazarda ayda bir kez sunarlar ve satışların 

çoğu, iyi düzenlenmiş bir satış alanına sahip olan çiftlik evinde gerçekleşir. İşletme 

sahibi doğal olarak pazarı genişletme olanaklarını düşünmektedir. Peter, çok fazla 

pratik bilgiye sahip olmasına rağmen, Tarımsal Danışmanlık Servisi tarafından bir 

grup et işleyicisi için düzenlenen eğitimlere katılmaya devam ediyor. Çiftlikteki et 

işlemeye yönelik yeni inşa edilen tesislerde, et işleyicileri ve diğer ilgili taraflar için 

bir dizi kurs düzenlenmiştir. Katılımcılara ayrıca, iyi üretim uygulamalarının bir 

örneği olarak işlenmesi amaçlanan tesisleri görme fırsatı verildi. 

Proje Tanıtımı 

Çiftlik ihale 123’e başvurdu - çiftlikler için tamamlayıcı faaliyetlerle birlikte  tarım ve 

ormancılık ürünlerine katma değer. Onaylanan fonlar, bir et işleme tesisinin yeni 

inşası ve et işleme ve ürünlerin pazarlanması için ekipman satın alınması için 

tasarlanmıştı. Tarımsal Danışmanlık Hizmeti, yatırımcıya bir yatırım için tavsiye 

verme ve bir yatırım başvurusu hazırlama ve onaylanmış fonlar için bir talep 

hazırlama konusunda yardımcı olmuştur. "Kağıtlar, istekler - gerçekten çok şey vardı, 

en azından bana öyle geliyordu. Tarımsal Danışmanlık Hizmetinin yardımı 

olmasaydı, başarılı olmak zor olurdu" dedi Peter çiftçinin inşaat sırasında yardım için 

birkaç komşuyu arayıp beton karıştırıcıyı çalıştırdığı zamanları şakayla hatırlarken. 

Yatırım 2014 yılında tamamlandı. Bugün çiftlik, ev tariflerine göre yapay katkı 
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maddesi içermeyen ve hijyenik olarak düzenlenmiş odalarda yapılan bir dizi ev 

yapımı et ürünü sunmaktadır. Ürünlere ek olarak, ürünleri kesme ve kurutma gibi et 

işleme hizmetleri de sunmaktadırlar. Bir çiftliğe yapılan yatırım, gelir durumunda bir 

iyileşme, yeni bir iş yaratma olasılığı ve dolayısıyla çiftliğin uzun vadeli korunması 

anlamına gelir. Ancak, bu durum tür teklifler hala eksik olduğu yer için de büyük bir 

kazanımdır. Yatırımcı, yan faaliyetler için tesislere ek olarak, kendi parasıyla 20 baş 

hayvancılık için bir ahır inşa etmiştir (et işleme tesisinin genişletilmesi). 

2. Jernejc Çiftliğin Tanıtımı 

Yerel JERNEJC'ye göre Anže Legat çiftliği, Radovljica belediyesinde bulunmaktadır 

ve 9.21 hektar tarım arazisi ve 12 hektardan fazla orman içermektedir. Çiftlik eskiden 

Anže’nin büyükanne ve büyükbabasına aitti ve çoğunlukla süt üretimiyle 

uğraşıyorlardı. Genç bir çocuk olarak Anže çiftliğe her zaman yardım ederdi. Araziye 

olan sevgisi, onu 2006 yılında başarıyla tamamladığı tarım bilimini okumaya götürdü. 

Büyükanne ve büyükbabaların ölümünden sonra hayvancılık terk edilmeye başlandı. 

Genç girişimci, gençliğine rağmen cesurca pazara yönelik meyve üretimine 

odaklandı. Bilgi birikimi ve gayretiyle 2012 yılında amcasını ve annesini çiftliğin 

mülkiyetini kendisine devretmeye ikna etti. Tarımsal Danışmanlık Servisi'nin 

yardımıyla Genç Girişimci ihalesine başvurdu ve başarılı oldu. Şu anda, çiftlikte 5 

hektardan biraz fazla yoğun ve 0,1 hektarlık geniş ekim alanı bulunmaktadır. Meyve 

türleri arasında elma ağaçları, armut, ceviz, kiraz ve fındık da çiftlikte yer almaktadır. 

Meyvelerin pazarlanması ve satışında kamu kurumlarıyla işbirliği yapmakta - aynı 

zamanda Okul Meyvesi Programı projesine de katılmaktadır.  Aksi takdirde, meyve 

satışı toptan satış yoluyla yapılır ve bazıları doğrudan arka bahçede satılır. Çiftlik, 

uygun altyapı (modern soğuk hava deposu, depolama tesisleri) ile modern bir şekilde 

donatılmıştır. 2012 yılında, çiftlikte ek bir meyve işleme faaliyeti de kaydedildi. RDP 

2007-2013 döneminde, tüm meyve arazisine sahip çiftlik, tarımsal-çevre ödemeleri 

KOP programına, yani entegre meyve üretimi alt tedbirine dahil edildi. 
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Proje Tanıtımı 

Anže, küresel ısınma nedeniyle gelecekte yazlarda daha çok fırtına ve dolu yağışları 

olacağının farkındadır. Dört kişilik bir aile meyvecilikle geçinirken özellikle dolu 

yağışı, çiftliğine büyük ekonomik zarar verebilir ve dolayısıyla çiftliğinin varlığını 

tehlikeye atabilir. Anže, pazardaki yenilikleri sürekli olarak izler. Tarımsal 

Danışmanlık Servisi ile sürekli işbirliği yapmakta ve planlarının uygulanmasını 

kolaylaştırmak için Avrupa fonları edinme olanakları hakkında bilgi arar. İlk fırsat 

2012'de genç bir girişimcinin ihaleye başvurmasıyla, ikincisi ise 2013'te 121. tedbir 

için yayınlanmış bir ihale ile ortaya çıktı: Meyvecilik ve bağcılık alanında yatırımlar. 

Her iki ihalede de başarılı oldu. Hem birinci hem de ikinci rol, Kranj'daki Tarım ve 

Ormancılık Enstitüsü'nün Tarımsal Danışmanlık Departmanından tarım danışmanları 

tarafından hazırlandı. Karşı akım şebekesine yatırım yaparak, 5 hektardan biraz fazla 

olan toplamın 1,75 hektarını kapladı. İşin çoğunu kendisi yaptı. Amcası ve arkadaşları 

bu konuda ona yardım etti. Ağ ve kurulum için harici bir yüklenici tuttu. 

 

Proje Amaçları   

Yatırımın temel ve en önemli amacı iklim değişikliğine başarılı bir şekilde uyum 

sağlamaktır. Vurgu, esas olarak meyvenin kalitesi üzerinedir. Karşı akım ağlarına 

yatırım yapılarak dolu hasarı nedeniyle değişen doğurganlık olasılığı azaltıldı. Ayrıca 

karşı akım ağları ile kapladığı meyve bahçesinin çalışmasıyla dolu ile geçen yıllar 

içinde pazar payını artırırken aynı zamanda sigorta şirketlerinden bağımsız hale geldi. 

Ayrıca değerlendirilemeyen ancak maliyetleri düşürme yönünde son derece önemli 

olan daha düşük fırsat maliyetlerini de hesaba katmak gerekmektedir. Bunlar, hasat 

sonrası manipülasyonun daha düşük maliyetleri (meyve toplama yok) ve hasarlı 

meyve durumunda pazarı kaybetme şansının daha düşük olmasıdır. 

 

Çiftliğin Vizyonu 

Çiftliğe yapılan yatırımın olumlu sonuçları, genç taşıyıcıyı, meyve bahçelerinin tüm 

alanını karşı akımlı ağlarla kaplamak istediği için yatırıma devam etmeye motive 

etmektedir. Bu, dolu yağışı ve meyve yanıklarına karşı korumanın yanı sıra virüs ve 
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bakteri bulaştıran böceklere karşı da koruma sağlayacaktır. Gelecek için planlar, esas 

olarak genç sahibine uzun vadede çiftlikte en az iki istikrarlı iş sağlamayı 

hedeflemektedir, bu da onun ve ailesinin normal yaşamasını sağlayacaktır. Anže, 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetinin profesyonel yardımı ve Avrupa Birliği'nin tarım ve 

kırsal kalkınma için sağladığı fonlar olmadan, çiftliğin sürekli gelişmesinin, uygun 

şekilde yeniden yönlendirilmesinin ve ürün ve ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesinin 

bu kadar hızlı olmayacağının farkındadır. 

3. Gašperlin Çiftliğinin Tanıtımı  

Çiftliğin genç sahibi Klemen Gašperlin, ebeveynleri ve kız kardeşi ile birlikte, iki 

yerde arazi içeren bir çiftlikte çiftçilik yapmaktadır. Ova tarımsal hayvancılıkta süt 

üretimi yapılan kısım, Šenčur Belediyesi, Luže'de bulunmaktadır. Bu konumda 27 

hektardan fazla tarla ve çayır ekilir. Çiftliğin ikinci yeri, Železniki belediyesindeki 

Zgornje Danje'de bulunmaktadır. Zgornje Danje'de koyun ve keçilerin ilkbahardan 

sonbaharın sonlarına kadar otladığı çayırlar veya otlaklar yer alır. Zgornje Danje'deki 

toplam otlak alanı 35,5 hektardır. Çiftlik tarafından kullanılan toplam tarım arazisi 

alanı 62,72 hektardır. Tarım arazilerinin dağılımına göre çiftlik, tarım için sınırlı 

faktörlerin bulunduğu alana aittir. Küçükbaş hayvanların otlatılması sürü otlatma 

sistemine göre yapılır. Çiftlikte ortalama olarak yaklaşık 200 koyun ve 20 keçi vardır. 

Kışın, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Luže'deki ahırda koyun besliyorlar. Çiftlik 

her zaman süt üretimi ile uğraşmıştır. 1987 yılında yapılan eski ahırda bağlı 

hayvancılık yapılıyordu. 1987 yılında yapılan eski ahırda bağlı hayvancılık 

yapılıyordu. Son 15 yılda, hayvan stoklarını sürekli arttırmaktadırlar, böylece şu anda 

110 baş sığır, yani 60 süt ineği vardır ve geri kalanlar sürüyü yeniden oluşturacak 

genç sığırlardır. Tüm hayvan türlerini sayarsak, çiftlikte toplamda yaklaşık 85 LU 

yetiştirilmektedir. Sığır yemi hem çayırlarda hem de 18,5 hektar tarlada üretilir. 

Tarlalarda yaklaşık 9 hektar silajlık mısır ve 2,5 hektar arpa yetiştirilmektedir. 

Çiftlikte ek gelir, yılda 15 besi domuzu yetiştirilerek sağlanmaktadır. Domuzlar 

geleneksel şekilde yetiştirilir, bu nedenle yemleri için 0,2 hektar patates yetiştirirler. 

RDP 2007-2013'te, Zgornje Danje'de bulunan tüm tarım arazilerinin bulunduğu 

çiftlik, tarım-çevre ödemeleri KOP programına, yani evcil hayvanların sürdürülebilir 

yetiştirilmesi alt ölçüsü REJ ile dahil edilmiştir. Klemen Gašperlin, çocukluğundan 
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beri çiftlikte çalışmaktadır. BTŠ Naklo Ziraat Lisesi'nden mezun olmuş ve 2013 

yılında çiftliğin sahibi olmuştur.  

 

Proje Tanıtımı 

Ahırın yetersiz kapasitesi nedeniyle eski ahırda stok artırılması artık mümkün 

olmuyordu. Hayvanların hareket ettirmek için çok az yeri vardı ve eski ahır yetersiz 

havalandırılmıştı. Sağım 4 ünitede bir süt kanalı yardımıyla gerçekleşti, besleme elle 

yapılıyordu, bu nedenle iş görevleri oldukça zaman alıcı ve yavaştı. 2013 yılında 

Klemen Gašperlin, 121 numaralı tedbir için ihale için başvuruda bulundu (Yeni 

zorluklar alanındaki yatırımlar - hayvancılık). Başvuru AAMRD tarafından onaylandı. 

Yatırımın konusu, ücretsiz menzilli sisteme göre 86 süt ineği ve 62 baş genç sığır için 

yeni bir ahır inşaatı, ahırın altında bir gübre çukuru, ilgili tüm iç ve mobil ekipman, 

peyzajlı bahçe ve bazı tarımsal makine ve ekipmanların satın alınmasıydı. 121 

numaralı tedbir için başvuru, Kranj Tarım ve Ormancılık Enstitüsü Tarımsal 

Danışmanlık Dairesi danışmanları tarafından hazırlanmıştır. Yatırımın inşası veya 

uygulaması boyunca, mülk sahibi bir tarla tarım danışmanı ve hayvancılıkta bir 

uzman ve tarım ekonomisi uzmanının yardımına yöneldi. İnşaatın karmaşıklığından 

dolayı, inşaat sırasında yatırımcı ile müteahhitler arasındaki iletişimde de önemli 

sorunlar yaşandı. Bunun nedeni, inşaat işlerinin daha yüksek fiyatları ve müteahhit 

veya inşaat ve zanaat işlerinin alt yüklenicileri tarafından gösterilen ek maliyetlerdir. 

Bu nedenle çiftlik, yardım için KGZS'deki yasal hizmete de yöneldi. KGZS'deki 

hukuki hizmet, yatırımcı ile müteahhit arasındaki iletişimin yeniden başlamasına ve 

dolayısıyla yatırımın 2015 baharında tamamlanmasına çok yardımcı oldu. Çiftlik 

ayrıca Nisan 2015'te yeni bina için kullanım izni aldı. KGZ Kranj çalışanlarının 

yardımıyla AAMRD tarafından onaylanan fonların ödenmesi için bir talep hazırlandı. 

Yatırım çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Çiftliğin sahibi Klemen Gašperlin, 

yatırımın seyri hakkında şunları söyledi: “Çiftliğimizde yeni bir ahır inşa etme projesi, 

süt üretim teknolojisini geliştirmek açısından ileriye doğru büyük bir adımdı. 

Ahırdaki üç robot işimizi çok daha kolay hale getiriyor ve gelecekte sütün kalitesinin 

artmasına ve süt miktarının artmasına kesinlikle yardımcı olacak. AAMRD için bir 

başvuru hazırlamak, inşaatın kendisi, kullanım izni almak ve ödeme için bir talep 
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göndermek yoluyla inşaat dokümantasyonunun elde edilmesinden yatırımın seyri son 

derece zorlu bir işti. Tarım danışmanları bana çok yardımcı oldu, ancak maalesef 

müteahhitlerle sonunda başarılı bir şekilde çözdüğümüz sorunlar vardı. Başarılı bir 

şekilde tamamlanan bir proje, çiftliğimin daha başarılı bir şekilde çiftçilik ve gelişimi 

için bana iyi bir temel sağlıyor. 

 

Proje Amaçları  

Yatırımın ana ve en önemli amacı, yeni teknolojilerin ve üretim iyileştirmelerinin 

getirilmesi, hijyenin iyileştirilmesi ve tarımsal işletmede gelirin istikrarının 

sağlanmasıdır. Yeni ahır, süt inekleri ve genç sığırlar için uygun büyüklükte yataklara 

sahip serbest dolaşan hayvanlardır ve ahırın hava girişi de daha iyidir. Sağım, bir 

sağım robotu ile gerçekleşir. Ahırda ayrıca ızgaraları temizlemek için küçük bir robot 

ve kontrol masası üzerinde yemi hareket ettirmek için bir robot bulunur. Yeni 

karıştırma ve yönlendirme treyleri, sığırlar için daha optimum yemek hazırlığı sağlar. 

İyi bakımlı bir avlu, ahır dışında hazırlık sırasında yem kontaminasyonunun 

önlenmesini sağlar. 

Çiftliğin Vizyonu 

Önümüzdeki yıllarda, genç taşıyıcı çiftlikte üretilen süt miktarını önemli ölçüde 

artırmak istiyor. Bunu, süt inekleri stokunu artırarak ve her bir süt ineği başına üretimi 

sürekli artırarak başaracaktır. Yem üretimi alanında yonca ve ot yonca karışımlarının 

üretimini artırmayı ve böylelikle protein bileşenleri satın alma maliyetini kısmen 

düşürmeyi amaçlamaktadır. Gelecek için planlar, esas olarak uzun vadede en az iki 

istikrarlı iş sağlama yönünde ilerliyor, bu da onun ve ailesinin normal bir şekilde 

yaşamasını sağlayacaktır.  

4. Gogala Çiftliğinin Tanıtımı 

Yerel "Gogala" ya göre Kogovšek çiftliği, Triglav Milli Parkı'nın kalbinde, Zgornja 

Radovna'da yer almaktadır. Damjan, annesi ve babasıyla birlikte 29 hektarlık bir 

çiftliğin 22.64 hektarını orman, 6.34 hektarını ise çayırlık alanların hakim olduğu 

tarım arazisini ekip biçmektedir. Olumsuz iklim koşulları nedeniyle sadece evde 

kullanmak için sebze yetiştirirler. Emziren inek ve domuz da yetiştiriyorlar. 2015'teki 
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yük sadece 0,63 LU / ha idi. Şu anda stoklarını artırmayı planlamıyorlar, çünkü 

kuraklıkla ilgili giderek daha fazla sorun yaşıyorlar ve sonuç olarak olumsuz hava 

koşulları nedeniyle düşük otlak verimi yaşıyorlar. Yukarıdakilere ek olarak, tarım 

arazisi su koruma alanı içindedir, bu da gübrelemenin buna göre uyarlanması 

anlamına gelir. 2007-2013 programlama döneminde, tüm tarım arazilerinin bulunduğu 

çiftlik, KOP'un çevresel ödemeleri programına, yani evcil hayvanların sürdürülebilir 

yetiştirilmesi ölçüsü kapsamında dahil edildi. Çiftlikte otlatma hakimdir. İlkbahar ve 

sonbaharda kendi topraklarında otlanırlar ve yazın sığırlar ortak merada bulunur. 

Pavla'nın annesi aynı zamanda otlak topluluğunun başkanıdır. Çiftlik, yem hasadı, 

ormancılık makineleri ve ekipmanları için bir makine hattına sahiptir. Damjan, 

mesleği gereği mekanik bir teknikerdir ve düzenli olarak çiftlik dışında çalıştırılır. İşe 

ek olarak çiftlikteki ek gelir de ilave odun işleme faaliyeti ile katkıda bulunur. 2012 

yılında Damjan çiftliği annesi Pavla'dan devraldı. Eğitimini Tarımsal Danışmanlık 

Servisi tarafından düzenlenen Hayvancılık Yetiştiricisi programının bir parçası olarak 

tamamladı ve bir hayvancılık yetiştiricisi için ulusal bir mesleki yeterlilik kazandı. 

Ayrıca FADN muhasebesini de yönetmektedir. 

Proje Tanımı 

2012 yılında Damjan Kogovšek 112 - Genç Girişimci ihalesine başvurdu. Başvuru 

AAMRD tarafından onaylandı. Genç alıcı tarafından 5 yıllık bir süre boyunca 

belirlenen ana hedef, mevcut ek binanın ve ahırın iç kısmının yenilenmesiydi. Dış 

bina ve ahırın yukarısındaki yem deposunun bir kısmında yatırım ve bakım 

çalışmaları yaptı. Çatıyı değiştirdi ve yağmur suyunun drenajı ile ilgili bir problemin 

olduğu ahırın arkasında su düzenleme çalışması yaptı. Ek olarak, yıldız tırmık ve 

döner biçme makinesi makineleri güncelledi. Ahırın yatırım bakımı 2016 yılında 

gerçekleştirilecektir. Damjan, ebeveynleri tarafından kurulan tarla tarım danışmanı ile 

mükemmel işbirliğini sürdürürken, Kamu Tarım Danışmanlığı Servisi tarafından ihale 

başvurusunun hazırlanmasına yardımcı olmuştur. Uygulamanın hazırlanmasına ve 

yatırımın uygulanmasına yardımcı olmanın yanı sıra, tarım politikasının uygulanması, 

su koruma alanlarında çiftçilik, yaban hayatına zarar verme ve teknolojik danışmanlık 

konularında da tavsiyelerde bulunur. 
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Proje Amaçları 

Projenin temel amacına yatırımlar ile ulaşılacaktır. Projenin sonuçları, çiftliğin dış 

cephesi ve makinelerin modernizasyonu şeklinde şimdiden gösterilmektedir.  

Çiftliğin Vizyonu 

Zgornja Radovna'daki çiftçilik koşulları göz önüne alındığında, genç mal sahibi 

gelecekte tarımdan elde edilen gelirin çiftlikte en az bir iş için yeterli olacağını 

beklememektedir. Yine de çiftliğin dışında çalışacaktır. Bununla birlikte, çiftliği en 

azından şu anki boyutta yetiştirmek için uzun vadeli bir hedef belirledi. Çiftlik, birkaç 

yüzyıl önce olduğu gibi "yaşayacaktır". 

5. Kvačnik Çiftliğinin Tanıtımı 

Dovje'de, ünlü Jakob Aljaž'ın çalıştığı yerde, yerel pr "Kvančnik" e göre bir Klinars 

çiftliği vardır. Genç sahibi Matjaž, ailesi ve ebeveynleri ile birlikte 61 hektarlık orman 

olan 75 hektarlık bir çiftlik işletmektedir. Olumsuz iklim koşulları nedeniyle (uzun ve 

sert kışlar), kalıcı otlaklar tarım arazisinin en büyük bölümünü temsil eder. 

Yüzölçümü 17 hektardır. Evin yanındaki ev bahçesinde kendi ihtiyaçları için sebze 

yetiştiriyorlar. 2007-2013 programlama döneminde, tüm tarım arazilerinin bulunduğu 

çiftlik, Organik Tarım alt ölçüsü olan KOP çevresel ödemeler programına dahil 

edilmiştir. Tarım arazisinin bir kısmı Triglav Milli Parkı'nda bulunmaktadır bu 

nedenle 2015'te organik tarım planına ek olarak KOPOP-HAB da katılmıştır. Ahırda 

süt inekleri yetiştirmenin yanı sıra 3 kısrak da bulunmaktadır. Yetiştirme sistemi 

buzağılar için 12 sehpa ve sandıkla bağlı üreme şeklindedir. Çiftliğe dağlarda otlatma 

hakimdir. Otlatma Mayıs'ta başlar ve Eylül'de sona erer. Genç taşıyıcı, bir zanaatı ve 

çiftlikte kendi iş ve iş yeri olan karısı gibi düzenli olarak çiftlik dışında istihdam 

edilmektedir. Matjaž çiftliği annesinden devraldı. Eğitimini kışın Tarımsal 

Danışmanlık Servisi tarafından düzenlenen Hayvancılık Islahçı programı kapsamında 

tamamladı. Yukarıdakilere ek olarak, Matjaž sürekli olarak yenilikleri izler ve 

Tarımsal Danışmanlık Servisi tarafından düzenlenen ve yürütülen eğitimlere düzenli 

olarak katılır. 
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Proje Tanıtımı 

2012 yılında Matjaž, başvuruyu hazırlayan Tarımsal Danışmanlık Servisi'nin 

yardımıyla 112 - Genç Girişimci tedbir kapsamında ihaleye başvurdu ve başarılı oldu. 

Genç usta tarafından belirlenen ana hedef, ahırı organik tarıma uyarlamaktı. Bir 

hayvancılık uzmanının tavsiyesine dayanarak, uygun şekilde büyük bir serbest 

bırakma ile daha fazla bağlı yetiştirmeye karar verdi. 2013 yılında sığır ahırları ve at 

ağıllarının yenilenmesi için yatırım yaptı. 2014 yılında, standlarda ayaklı kauçuk ile 

sığır yetiştirme koşullarını iyileştirdi. Ahırı, organik tarım standartlarını karşılamadığı 

için yenilemeye karar verdi. Ahırın içine gübreyi çıkarmak için otomatik bardaklar 

yerleştirdi. Yukarıdakilere ek olarak, işini büyük ölçüde kolaylaştıran gübre yüklemek 

için bir ön yükleyiciye de yatırım yaptı. 

 

Proje Amaçları 

Projenin sonuçları halihazırda ahırın iç düzenlemesi ve hayvanlar için serbest bırakma 

şeklinde gösterilmektedir. Yatırım ile organik hayvancılığa uygulanan standartları 

yakalamıştır. Yukarıdakilere ek olarak, çiftlikte diğer çalışma koşulları da iyileşmiştir. 

Çiftliğin vizyonu. Genç çiftçinin vizyonu, çiftliği en azından mevcut seviyesinde 

tutmaktır. Mevcut istihdam koşullarının kötüleşmesi durumunda, çiftliğin daha da 

geliştirilmesi yoluyla gelir açısından tek bir işi kapsayacak koşullar yaratmayı 

düşünmektedir. Organik ilkelere göre tarım yaptıkları göz önüne alındığında, genç 

işletme organik hayvancılığın sonucunun daha yüksek bir sığır eti satış fiyatı olmasını 

istiyor. Uzun yıllardır, sorunları çözmek için birlikte çalıştıkları tarla tarım danışmanı 

ile başarılı bir şekilde işbirliği yapıyorlar. Matjaž, tarımsal ve kırsal kalkınma için 

Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonlar ve kamu tarım danışmanlığı hizmetinin 

profesyonel yardımı olmadan çiftliğin sürekli gelişmesinin, yeniden 

yönlendirilmesinin ve mahsullerinin kalitesinin yükseltilmesinin bu kadar hızlı 

olmayacağının farkındadır. 
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Sonuç 
 

Tarımsal girişimcilik her zaman ortak girişimcilikten tamamen farklı bir alan olarak 

ele alınmalıdır. Daha ziyade bunun bir dalı olarak veya ek gereksinimleri olan başka 

bir girişimcilik türü olarak nitelendirilebilir. Birbirlerine bağlı ve bağımlıdırlar. Bir 

çiftçi veya tarımda herhangi bir girişimci, önce genel girişimcilik bilgisine sahip 

olmalı ve ardından tarım sektöründe uzmanlaşmalıdır. Diğer tüm girişimciler gibi, 

yenilikçi olmaya ve mümkün olan en yüksek kârı elde etmeye çalışırlar. 

İlerleme ve rekabet gücü ile birlikte sosyal beceri geliştirme, her girişimcinin ulaşmak 

istediği bazı hedeflerdir çünkü bunlar, pazarda genişlemeleri ve yerleşmeleri için 

araçları olacaktır. Aynı şekilde tarım girişimcileri, özellikle böylesine riskli ve 

büyüyen bir sektörde rekabet ve sürekli ilerleme ile motive olurlar. Hava durumu ve 

hızlı teknolojik gelişmeler, tarımı ve bu alandaki profesyonelleri her zaman yeni iş 

fırsatları ve yeni taleplere uyum sağlamanın yollarını aramaya iten en önemli 

koşullardır. 

Yukarıda belirtilen gerçekler ve tarımın ulusal ekonomiler için hayati bir sektör olarak 

kabul edilmesi, birçok uzman ve kurumu tarımdan en iyi şekilde yararlanmaya 

yönelik politikalar geliştirmeye ve prosedürler uygulamaya yöneltmektedir. 

Politikalar ve çerçeveler, çiftçileri, toplumu, işletmeleri ve tüm Avrupa'yı bir araya 

getiren mükemmel bir tarımsal girişimcilik rehberi olabilir. 

Bu nedenle, dünya çapında tarım alanını geliştirmeyi amaçlayan birçok araştırma ve 

finansman programı oluşturulmuştur. Arazi ve hayvanlar, birçok profesyonelin daha 

gelişmiş araçlar, ilk materyalleri kullanmanın yeni yolları ve işlerini ve üretimlerini 

iyileştirme yöntemleriyle girişimciliği bir adım öteye taşımak için üzerinde çalıştığı 

ve deney yaptığı ortak temel zemindir. Bu alanın değeri küresel olarak tanınmaktadır 

ve daha fazla insan tarım ve yeni şubeleri aracılığıyla istihdam edilmektedir. Bu 

nedenle, birçok şekilde daha fazla bilgi elde edilebilir hale gelir, bu nedenle, giderek 

daha fazla insan bu paylaşılan bilgiden ve günümüzde sunulan olasılıklara bir fikir 

vermek için örnek olarak verilen tüm en iyi uygulamalardan faydalanabilir. 
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Günümüzde tarım, uluslararası bir meslek olarak kabul edilmektedir. İnsan nüfusunun 

2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu 

nedenle, çiftçiliğin ilerlemesi ve tüm nüfusun yiyecek ve giyecek talebini 

karşılamanın yollarını geliştirmesi gerekmektedir. Bu hedefler aracılığıyla, çiftçilik, 

çiftçilerden başlayarak alet üreticilerine veya ulaşım, çerçeve ve üretim alanlarında 

daha fazla iş pozisyonu yaratma fırsatı sunacaktır. Çiftçilikten tarıma geçiş, 

aşağıdakiler gibi çeşitli faydalar sağlamıştır: 

- İşçiler için daha az angarya 

 -Tarım dışı işletmeler için işçi çalıştırılması 

-Daha kaliteli gıda ve lifler 

- Daha geniş ürün seçimi 

- İyileştirilmiş beslenme 

Modern tarımın birkaç ekine büyük ölçüde bağlı olması engeller oluşturmakta ve 

hasat başarısızlıkları kapasitesi kadar çevre değişimleri için de kapasite yaratmaktadır. 

Yeni çiftçilik girişimleri hem yetersiz beslenme hem de obezite ile mücadele etmeyi 

amaçlamaktadır. Çiftçiler, gıda güvenliği ve güvenliğinin yanı sıra insan sağlığı için 

daha iyi ürün çeşitliliği yaratmak amacıyla yepyeni bitkiler için pazarlar geliştirmek 

için çalışmaktadır. Çiftçiler ve tarım girişimcileri sunduları hizmet ve ürünleri 

geliştirmek için çalışırlar.  
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