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Irımtüzen nedir? 
“Irım” Göktürkçe içinden su akan toprak parçası 

anlamına gelmektedir. “Tüzen” ise “düzen” kelimesinin 

atası. Irımtüzen kapalı devre bir sistemde balık ve 

sebzelerin simbiyotik biçimde yetiştirilmesi işine 

verilen addır. Sebze yetiştirme süreklidir. Geleneksel 

tarımdan daha az su kullanılır. Zararlı tarım ilaçları, 

kimyasal gübreler kullanılamaz. Metrekare başına en 

fazla proteini üreten sistemdir. Sürdürülebilir biçimde 

yapılabilir ve her büyüklüğe ölçeklenebilir. Vejetaryen 

veya vegansanız, Koi veya Japon balıkları ile sebze 

yetiştirebilir ve hem gözünüzü hem de karnınızı 

doyurabilirsiniz. 

Irımtüzen Nasıl Çalışır? 
Basit anlatımla; biz balıkları besliyoruz, balıklar kaka 

yapıyor, sebzeler bu gübreyi kullanarak büyüyorlar ve 

suyu temizlemiş oluyorlar. 

 
Teknik olarak: 

▪ Balıklar solungaçları ve dışkıları ile amonyak 

üretirler. 

▪ Amonyak sebze yataklarındaki Nitrosomonas 

bakterileri yardımı ile nitrite dönüşür. 

▪ Nitrit Nitrospira bakterileri tarafından nitrata 

dönüşür. 

▪ Nitrat sebzeler tarafından azot kaynağı olarak 

kullanılır ve sistemden çıkmış olur. 

▪ Doğada ki azot döngüsünün aynısıdır. 

Sürekli üreten bir sistemdir ve döngü devam eder. O 

yüzden her zaman fide ihtiyacı vardır. 

Balıklar soğuk kanlı hayvanlar olduğu için dışkısı hemen 

kullanılabilir ve herhangi bir kontaminasyon tehlikesi 

yaratmaz. 

 

Gereken malzeme nedir? 
Büyükçe bir balık tankı. En az 1 ton su bulundurmalı. 

Hazır bir mini havuzunuz varsa o da olur. Biz genelde 

IBC denen içi HDPE dışı metal kafesli konteynerleri 

kullanıyoruz, bunların hacmi 1000 litreyi biraz geçiyor. 

 

Sebze yatağı olarak banyo küveti veya plastik, UV’ye 

dayanıklı ve ikiye kesilmiş varil kullanılabilir. Yalnız 

varillerin içinde zararlı madde taşınmamış olmasına ve 

küvetlerin sarı metal kısımlarının çıkartılmasına dikkat 

edin. Ben yine bir IBC’yi vertikal ikiye keserek sebze 

yataklarını yapıyorum. 

https://akuaponikturkiye.blogspot.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrosomonas
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrospira
https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6_MvCgPLMAhWCGaYKHbFsB4gQjRwIBw&url=https://www.123rf.com/stock-photo/yin_yang_symbol.html&psig=AFQjCNHwJsu39g_xh7M2WuhpvhcHQx8aNg&ust=1464154989152608
https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6_MvCgPLMAhWCGaYKHbFsB4gQjRwIBw&url=https://www.123rf.com/stock-photo/yin_yang_symbol.html&psig=AFQjCNHwJsu39g_xh7M2WuhpvhcHQx8aNg&ust=1464154989152608
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En az 25mm çapında muhtelif borular ve T, L gibi diğer 

bağlantı parçaları. Siyah sulama boruları uygundur ne 

de olsa basıncımız çok yüksek değil. 

Bir su terazisi. Tüm sistemin tam olarak yere paralel 

olması çok önemlidir. Filtre, su akışı ve sebze yetiştirme 

performansını belirleyen faktörlerden biri budur. 

Bir su pompası. Seramik şaftlı olmasına dikkat edin. Bir 

de yedek gerekiyor ki bozulursa hemen değiştirebilin. 

Sistemin kalbi pompa olduğu için, kalbi durursa 

balıkların hayatı da tehlikeye girer. 

 

Bir hava pompası. Sistemin büyüyeceğini düşünerek 

güçlü bir pompa alın. Minik akvaryum pompaları olmaz. 

Bir de yedek gerekiyor.  

Bu malzemenin yanında testere, L cetveli, pilli 

tornavida, çeşitli matkap ve vida uçları, çekiç, çivi gibi 

aletler de gerekiyor. 

Sirke içinde kaynamayan çakıl taşı. Yaklaşık 1cm 

çapında olsa iyi olur. Daha büyük veya küçük olması 

istenmiyor. Pişmiş kil topları da kullanılıyor fakat pahalı. 

Çakıl taşları ırımtüzende toprak görevi görecek ve aynı 

zamanda bakterilerin gelişmesi için alan sağlayacak. Bir 

avuç çakılı bir bardak sirkeye atın, eğer kabarcıklar 

çıkıyorsa ırımtüzende kullanmaya uygun bir çakıl 

değildir (içinde ki karbonattan dolayı sistemin 

asiditesini bozar). Kabarcık çıkmazsa uygundur. 

Kurulum 
Öncelikle balık tankının yerini belirleyin ve oturacağı 

yeri su terazisi ile ölçerek sıfırlayın. Eğer hazır 

havuzunuzu kullanacaksanız içini temizleyin ve 

pompanın oturacağı yere yaprakları tutması için bir 

kafes yapın. Havuzun etrafına sebze yatakları için 

sehpalar yapabilirsiniz tabii gene su terazisi ile sıfırlayın. 

Eğer eğim varsa, havuzun arkasına doğru teraslar kazın 

ve sebze yataklarını buralara oturtun. 

Her su pompasının suyu maksimum pompalayabileceği 

bir yükseklik vardır. Bu yüksekliğe dikkat edip sebze 

yataklarını öyle inşa edin. 

Sebze Yatakları- SY 
Sebze yataklarını plastik portatif inek yalaklarından 

yapabilirsiniz. En az 30cm derinliğinde ve 1 metrekare 

olması iyi bir biyo-filtre görevi görmesi için gerekli. 

İçinde çakıl ve su ile oldukça ağır olacağından yaptığınız 

sehpaların sarkmamasına dikkat edin. 

İmkânınız varsa sebze yataklarını cam elyafından da 

yaptırabilirsiniz. 

 

IBC konteynerini diklemesine ikiye kesip iki adet sebze 

yatağı yapmak mümkün. Metal kafesini de altına sehpa 

olarak koyuyoruz. Böylece bu sebze yataklarının her biri 

yaklaşık 320 litre kapasitede oluyor 

Sifonlar 
Sifonlar sebze yataklarında bulunuyor ve yer çekimiyle 

çalışıyor. Su belli bir seviyeye geldikten sonra 

sifonlayarak boşaltıyor. Sifon sistemi matematikçi 

Pisagor’un açgözlülük kadehinden esinlenerek 

yapılmış. Böylece sebze yatakları önce belli bir seviyeye 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_cup
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kadar su ile doluyor ve sonra hızlıca boşalarak çakılların 

ve köklerin oksijenlenmesini sağlıyor. 

Diğer bir yöntem ise sebze yatağında belli bir seviyeye 

kadar sürekli su bulundurmak. Bu durumda bir hava 

motoru şart oluyor ki suda ki eriyik oksijen değeri 

yüksek tutulabilsin. 

Filtre ve Tahliye Tankı 
Sebze yataklarının zamanla balık dışkısı ile dolmasını 

önlemek için bir filtre sistemi ile çökebilen atıklar 

sistemden Çökelti Filtresi- ÇF ile çıkartılıyor. Çökelti 

filtresi balık tankından bir Dip Süpürgesi- DS ile 

besleniyor. Böylece dipteki tortu balık tankından 

çıkıyor. 

 

Suda asılı duran atıklar ise Durağan Partikül Filtresi- 

DPF ile çıkartılıyor. Genelde çökelti filtresinin çıktısı DPF 

için girdi oluyor. 

Bu filtreler çakıl dolu sebze yataklarının bakım sıklığını 

uzatıyor. Sebze yatağına gitmeyen her dışkı bizim 

kârımız demek. 

 

Bu filtrelere rağmen zamanla sebze yatakları kalan kök 

parçaları ile dolabilir. Kırmızı kompost solucanlarını 

sebze yataklarına salarak ekstra mineralizasyon 

sağlayabilir ve bir miktar atıktan kurtulabilirsiniz. Daha 

önce bloğumda yazdığım yazılarda filtrelerin 

gereksizliğini savunmuş olsam da artık gerekli olduğunu 

biliyorum. 

Pompalar- P 
Su pompası: Günümüzde ilerleyen teknoloji ile düşük 

güçlü ve yüksek su pompalama kapasiteli pompalar 

online alışveriş sitelerinde rahatlıkla bulunabiliyor. 

Temel prensip olarak toplam su hacminizin 3000 litre 

üzerinde bir kapasiteye sahip olması gerekiyor. Yani su 

hacminiz 2000 litre ise pompanız saatte 5000 litre suyu 

pompalayacak kapasitede olmalı. 

 

Bir hava pompası da iyi bir yatırımdır. Eğer alabalık 

bakacaksanız şart. Ben sistemi ilerde büyütürüm diye 

80L/dakika büyük bir pompa aldım. Geceleri 

kapatıyorum. Çok gürültülü değil. Ayrıca irfan çayı ve 

diğer fermente gübreler için de çok işe yarıyor. 

 

Hangi Balık? 
Konunun en önemli püf noktası bu bence. Balık seçimi, 

satın alınması, taşınması vesaire. Başlangıç için yakın 

çevrenizde ki akarsu ve gölleri kontrol edin. Ne tür 

balıklar var ve bunların yediği şeyler neler. Birkaçını 

yakalayıp ırımtüzene koyarak nasıl davrandıklarını 

kontrol edin.  

 

Mümkünse iki tip balığı karıştırmayın. Örneğin tatlı su 

levreği sistemde ki diğer balıkları yiyebilir. Alabalık bile 

bulunduğu yeri koruyan bir balık fakat sayıları fazla 

olunca bu içgüdüleri kalmıyor. Sazan her türlü suda 

yaşar. Koi daha kaliteli suları tercih ediyor. Önce birkaç 

sazanla başlayıp sistemi öğrenmek ve sonra diğer 

balıklara da geçmek iyi olabilir. 

https://akuaponikturkiye.blogspot.com/
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Balık Yemi 
Ticari yemlerin dışında kendi üretebileceğiniz yemler 

de var. Ne olursa olsun ticari yeminiz bulunsun çünkü 

bu bir çeşit sigortadır. Kendi ürettiğiniz yemler bitince 

ticari yemi verirsiniz. Kendi üretebileceğiniz yemler ise, 

asker sineği larvası, un kurdu, azolla, su mercimeği, 

lepistes veya gambezi balıkları, su piresi, sirke kurdu 

gibi çeşitli canlı yemleri kendiniz yetiştirebilirsiniz. 

Bahçeden tesbih böceği, solucan, böcek larvaları da 

yem olarak zaman zaman kullanılabilir. Balığın tercih 

ettiği yemi bulmak için biraz uğraşmanız gerekiyor. 

 

Basit Yem Tarifi 
▪ Mısır kırığı 1 Kg 

▪ Buğday unu 1 Kg 

▪ Soya fasulyesi kırığı 6.7 Kg 

▪ Soya yağı 200 gram 

▪ Buğday kepeği 700 gram 

▪ Toz halinde vitamin ve mineral hapları 300 gram 

Hangi Sebzeler? 
İlk altı ay ırımtüzende geniş yapraklı bitkileri 

yetiştirmek gerekiyor. Sistemin olgunlaşması için bu 

gerekli. Pazı, marul, roka, hardal, tere gibi yeşillikler 

olur.  

 

6 aydan sonra patlıcan, domates, çilek olur. Ama biber 

güzel olmuyor, en acı biberler bile ırımtüzenden tatlı 

çıkıyor. Patlıcan da bazen oluyor bazen olmuyor. 

 

Kendi kovalarında olmak şartıyla yaban mersini, üzüm, 

ahududu, böğürtlen, bodur nektarin ve elmalar da 

olur. 

Balıksız Döngü 
Yeni kurulmuş bir ırımtüzen sisteminin olgunlaşıp 

nitrit/nitrat döngüsüne girmesi yaklaşık 4 ile 6 hafta 

alıyor. Sisteminizi kurduktan sonra sıvı gübrelerden 

verilebilir ya da bir bardak ürin eklenerek amonyak 

seven bakterilerin yerleşmesi sağlanır. Kaya tozu, 

kahve posası gibi doğal gübreler de eklenebilir. Fakat 

hayvan gübresi veya kimyasal gübrelerden eklemeyin. 
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Birkaç sazan yakalarsanız, bu sazanları da sistemi 

olgunlaştırmak için kullanabilirsiniz. 

pH, Amonyak, Nitrit, Nitrat 
Irımtüzen sisteminin sağlığını bu 4 önemli şeyi ölçerek 

anlıyoruz. Su kalitesi çok önemli olduğu için ben 

yağmur suyu kullanıyorum. Eğer musluk suyu 

kullanacaksanız önce bir gün boyunca kovada güneş 

görmesini sağlayın ve içinde ki kloru uçsun.  

 

Ölçüm kitleri online alışveriş sitelerinde var. Eğer sazan 

kullanacaksanız test kitine çok gerek yok ama alabalık 

bakacaksanız gerek var. 

Tuz 
Sistemin sağlıklı olması içinde ki tuza da bağlı. Genelde 

balıkları basit parazitlerden korumak ve balığın dışında 

ki mukozayı sağlıklı tutmak için 1000 litreye 1 kilo 

olarak tuz ekliyoruz. Bu tuzun sistemdeki bakteri ve 

bitkiler üzerinde bir etkisi yok. Sadece kaya tuzu 

kullanın. 

 

Kaç Adet Balık? 
Hobi sistemlerinde su miktarı 2000 litreyi geçmiyorsa 

balık miktarını hesaplamak için sebze yataklarının 

hacmine bakıyoruz. Sebze yataklarınızın her 20-25 

litresi için bir adet 600-800 gram yetişkin, hasat 

edilebilir balık tutabilirsiniz.  

 

Metreküpe 15 kilo balığı da geçmeyin. Balıkların 

yaşamak ve büyümek için de alana ihtiyacı var. 

Eğer filtre sistemleriniz iyiyse ve suyun pH, amonyak, 

nitrit, nitrat değerlerini sık aralıklarla kontrol 

ediyorsanız, balık yoğunluğunu arttırabilirsiniz. 
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Ne Kadar Zaman Alır? 
Sistem döngüsü 4 ile 6 hafta alır. 

Ürin kullanıldığında bu 8 haftaya kadar çıkar. 

Alabalık yemin kalitesine göre 8-9 ayda büyür. 

Bu arada sebze üretimi durmaz.  

Balıkların hasadından sonra yeni balıklar gelene kadar 

sistemi sazanlarla döndürebilirsiniz. 

2 yılda bir sebze yataklarının temizlenmesi gerekir. 

Pompaları haftada bir kez çıkartıp fırçalamak 

gerekebilir. 

Sifonları sık aralıklarla kontrol edip büyüyen kökleri 

temizlemek gerekiyor. 

Koruma 
▪ Kuşlar ırımtüzeni çok seviyor. 

▪ Tırtıl ve böcekler olabilir, bunları doğal yollardan 

temizleyebiliriz. 

▪ Seranız yoksa kuş koruma ağı ile sebze yataklarının 

üstünü örtebilirsiniz. 

▪ Tırtıl ve afidler sarımsak ve sabun spreyleri ile 

kontrol edilebilir. 

▪ Bir böcek oteli kurarak yırtıcı böcekleri 

çekebilirsiniz. 

▪ Bir arı kovanı polenlemeyi hızlandırır. 

▪ Balık tankının üstünü sağlam bir kapakla kapatın ki 

çocuklar içine düşmesin. 

Irımtüzendeki Balığın Kalitesi 
▪ Doğal olarak balıkçıdan alınan balıktan daha fazla 

yağ var.  

▪ İyi bakıldıkları için mutlu bir hayatları oluyor. 

▪ Besin açısından daha zenginler. 

▪ Köle balıkçıların yakaladığı bir balık değil. 

▪ Doğa için yararlı, balık rezervlerinin gelişmesine 

katkı sağlar. 

▪ Ekolojik bir üretimdir ve çevreyi kirletmez.  

 

Irımtüzendeki Sebzenin Kalitesi 
▪ Bir refraktometre ile kaliteyi ölçebilirsiniz. 

▪ Ev yapımı yaprak gübreleri ile destekleyebilirsiniz. 

▪ Sadece atalık tohum kullanın. 

▪ Tüm tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerden uzak 

durun. 

▪ Bulabilirseniz kaya tozu veya kahve posası kullanın 

▪ Paslı çivilerle sisteme demir verilebilir. 

▪ Balıklar için çeşitli yemler kullanın. Tek tip yem 

sistemde mineral eksikliği de yapar. 

▪ Tohumlarınızdan tekrar büyütmek için toplayın. 

 

Hasat 
Balık hasadı 600 ile 800 gram arasındayken yapılıyor. 

Ben alabalık beslediğim için tüm balıkları bir kere de 

hasat etmem gerekiyor ve yorucu bir iş. Bu işin planlı 

yapılması gerekiyor. İhtiyacınız olan aletler 

Gereken araçlar: 

• Balıkların temizlenmesi için bir tezgâh. 

• Balık iç organları için genişçe bir kova. Bunlar 

sonradan balık gübresi olmak için toplanıyor. 

• Çok keskin birkaç bıçak ve masat. 

• Tartı 

• Sivri şiş veya sivriltilmiş tornavida (ikejime) 

• Çelik eldiven. 

• 4 kilo kadar ince kaya tuzu. 

• Vakum paketleme cihazı ve torbaları. 

• Kekik, limon, sarımsak, taze dere otu gibi baharatlar 

Tüm malzemeyi tezgâhın üzerinde hazırlayın. Vakum 

paketlemenin elektriğini kontrol edin. Bir arkadaşınız 

yardım ediyorsa daha iyi ve hızlı olur. Bir kişi balıkları 

yakalayıp tezgâha bırakırken diğer kişi de temizleyip 

vakumlar. 

İkejime Japonların uyguladığı, balığı en kısa zamanda 

öldürmeye yarayan bir yöntem. Balık strese girmeden 

öldüğünde kaslarında adenosine triphosphate (ATP) 

yüklenmesi ve akabinde laktik asit oluşması olmuyor ve 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ikejime
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balığın tadı değişmiyor. Verdiğim linkte çeşitli balıkların 

beyninin nerede olduğu verilmiş. 

 
Ayrıca balığın bir miktar kanının süzülmesi için asılması 

da etinin daha lezzetli olmasına neden oluyor. 10 

dakika yetiyor. 

• Balığı hızlıca yakalayıp ikejime yöntemiyle öldürün. 

• İç organlarını ve pullarını temizleyin. 

• Baş aşağı asarak kanının akmasını sağlayın. 10 

dakika yeter. 

• Hafif tuzlu ve buzlu suya (2 ölçek buz, 1 ölçek su) 

balıkları yatırın. 

• Balığı tartın ve ağırlığının %1 kadar tuzu içine ve 

dışına serpin. 

• Balığı vakum torbasına koyun ve diğer baharat ve 

sarımsak, limon isteğe göre ekleyin. 

• Vakumlayarak derin dondurucuya atın. 

Eğer imkânınız varsa tütsüleme metodu ile çok güzel bir 

ürün elde edebilirsiniz. 

Sözlük 
▪ SY: Çakıl dolu Sebze Yatağı 

▪ BT: Balık Tankı 

▪ TT: Tahliye Tankı 

▪ pH: Asidite birimi 

▪ EO: Eriyik Oksijen  

▪ DS: Dip Süpürgesi 

▪ DSK: Derin Su Kültürü- Raft 

▪ ÇF: Çökelti Filtresi 

▪ DPF: Durağan Partikül Filtresi 

▪ BAK: Besin Akıntı Kanalı 

▪ P: Pompa 

▪ HP: Hava Pompası 

Bitirirken 
▪ Okuyun, videoları seyredin ve planınızı iyi 

yapın. 

▪ Acele etmeden, iki kez ölçün, bir kez kesin. 

▪ BAK ve DSK ileri konulardır. SY ile deneyim 

kazandıktan sonra yapabilirsiniz

Kaynaklar 

Irımtüzen resim albümüm 

Su Kültürü Facebook Grubumuz 

Irımtüzen blogum 

Diğer yayınlarım için resimlere tıklayınız. 

 

 

       

https://goo.gl/photos/aQSejoqtjYMc5HGo6
https://www.facebook.com/groups/SuKulturu/
https://akuaponikturkiye.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCutYGxBkb3ZEBwQFBzCs7mw
http://artizanpeynirci.blogspot.com.au/p/artizan-sarkuteri-kitabm.html
http://artizanpeynirci.blogspot.com.au/p/hob.html
http://artizanpeynirci.blogspot.com.au/p/akuaponik-kitabm.html
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