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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Balık havuzlarında birçok zararlı mikroorganizma yaşamaktadır. Bu mikroorganizmalar 

dezenfekte edilmediğinde balıklarda hastalık oluşumuna neden olurlar. Hastalıklar ise 

balıkların gelişimini, ömrünü ve bu balıkları tüketen insanların sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. Balık havuzlarında hastalık oluşumunu engellemek için bir takım 

dezenfeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır. Ancak balık havuzları için kullanılan bu 

dezenfeksiyon sistemleri çevresel etkiler, ekonomik etkiler ve verimlilik bakımından yetersiz 

kalmaktadır. Var olan bu dezenfeksiyon sistemlerine alternatif olarak ileri sürdüğümüz 

ultrasonik ses dalgaları ile dezenfeksiyon sistemi çevreye zarar vermemekte ve verimlilik 

bakımından yeterli olabilmektedir. Maliyet bakımından ise aynı amaçla çalışan diğer 

sistemlerden daha uygun maliyetlidir.  

 

2. Problem / Sorun 

 

Kültür balıkçılığında kullanılan sularda üreyen zararlı bakteriler balıkların yeterince 

büyüyememesine ve ömürlerinin kısa olmasına yol açmaktadır. Bu durum beraberinde 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Günümüzde sıklıkla kullanılan bakır iyonizasyonu ve 

başka su dezenfeksiyonu yöntemleri hem maliyetli hem de yeterli verimliliği 

sağlayamamaktadır. (Kaler, Antibakteriyel Malzeme ve Sistemlerin geliştirilmesi ve 

Dezenfeksiyon Uygulamaları, 2008)  Bu alanda özelikle Bakır iyonizasyonu ile su 

dezenfeksiyonunda kullanılan su havuzlarında, ağır metallerin artığı düşüncesiyle su tekrar 

havuza verilememektedir. Bu nedenle su tekrar kullanılamamakta ve diğer su kaynaklarına 

karışmaktadır, su kaynaklarına karıştırılmış olan bakır iyonları birikmesi halinde çevre 

kirliliği oluşturması olasılık dâhilindedir. (Yusuf Aktop, 2020)  Bu alanda; su tasarrufu, çevre 

kirliliği, balık ömrü ve büyümesi konularında iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

  

3. Çözüm 

Su titreşime maruz kaldığında, fiziksel bir etki olan kavitasyon sonucunda fiziksel değişimler 

oluşur. Suya ultrasonik enerji verilmeye devam edildiğinde gaz kabarcıkları kritik boyuta 

ulaşana denk genişlemeye devam eder. Gaz kabarcığı kritik boyuta ulaştığında patlar ya da 
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çöker. Bu olay sonucunda gaz kabarcığının bulunduğu bölgedeki organizmaların hücre zarını 

(membran) yırtar ve partikülleri (yağ, toz, kir) çarpışmaya veya onları ayrılmaya zorlayarak 

mekanik bir etki sonucu yok eder. Ultrasondun temel prensibi açığa çıkan yüksek enerjinin 

kullanılabilirliği üzerinedir. (Kaler, Ultrasonik sistemler ile suda staphylococcus aureus 

dezenfeksiyonu, 2011) 

 

 

Şekil 1 Kavitasyon Baloncuğunun Oluşumu. 

 

 

4. Yöntem 

Tüm dalgalar üretilme şekiline göre enerji taşırlar. Ses dalgaları mekanik dalga gurubuna 

girer. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır. Ultrasonik ses dalgarları katı, sıvı ve gaz 

ortamlarda yayılabilir. İlerlerken ortamda bulunana tanecikler ile yol etkileşime girerek 

fiziksel sonuçlara yol açarlar. Enerjilerini ortama aktarırlar ve sonunda sönümlenirler. 
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 Bu prensiplerden hareketle üretilen ultasonik ses dalgalarını kapalı mekanizasyonla çalışan 

kültür balıkçılığında kullanmayı hedefledik. Bu doğrultuda dezenfeksiyon amacıyla kullanılan 

frekans ayarlı ultrasonik ses cihazlarını amacımız doğrultusunda modifiye etmeyi 40 kHz - 

940 kHz aralığında seçilen frekansları uygun mikroorganizma kültürleri üzerinde uygulayarak 

organizmaların hücre duvarlarının yıkılmasını sağlamayı hedefledik. 

 

 

Şekil 2  404 ve 940 kHz frekanslı ultrasonik reaktör.  Görsel (Kaler, Ultrasonik sistemler ile suda 

staphylococcus aureus dezenfeksiyonu, 2011) makalesinden alınmıştır. 

 

 

Şekil 3 Düşük frekanslı ultrasonik reaktör. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatürde ultrasonik ses dalgaları ile sudaki bir takım mikroorganizmaların dezenfeksiyonu 

üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Ancak balıklar için zararlı mikroorganizmalar üzerine 

yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bizim projemiz kapalı mekanizasyon ile 

işleyen balık çiftliklerinin dezenfeksiyon problemine çözüm olarak daha önce sunulamamış 

bir yöntemdir. Bu yöntemle seçtiğimiz “Amyloodinium ocellatum” bakterisinin levrek ve 

çipura balıkları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı gerekirse bu etkileri tamamen yok 

etmeyi planladık. 

 

Projemizde; balık havuzundan filtrelenerek santrifüj su pompasıyla alınan su, transducer 

yüksek frekans ses cihazıyla arıtıldıktan sonra, arıtma esnasında oluşan 30-90 santigrat 

derecedeki suyun dinlenme havuzunda yeterli süre bekletilerek uygun koşşular sağlandığında 

havuza tekrar verilmesi sağalanmaktadır. Transducer düşük frekanslı ses dalgalarını istenilen 

frekansa çıkaran bir alettir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Projemiz Adana ve Hatay illerindeki il ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı su ürünleri 

biriminin denetiminde ticari balıkçılık faaliyetlerinde bulunan kişilere tanıtım toplantıları 

yapılarak proje detayları anlatılacaktır. Projemizin ticari bir ürün olarak balık ömrü ve 

büyüklüğünü artıracağı bu nedenle uzun vadede mali kayıpların önüne geçileceği gibi 

ekonomik olarak avantaj sağlanacağı belirtilecektir.  

Projemiz ticari balıkçılıkta yaşanan sorunlara yeni bir çözüm önerisi getirmesi ve henüz 

denenmemiş olması sebebiyle olası olumsuz riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler 

9. Bölümde belirtilen olasılık ve etki matrisi üzerinde gösteriştir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Ürün adı / İşlevi  Fiyat (TL) 

Ultrasonik Temizleyici 30-80 °C Ayarlanabilir 85.000,00 

Santrifüj Pompa 380V 500 l/dk 54 mss 15.000,00 

3 Kw  Solar Paket Sistem (3000w/gün)                                         20.000,00 

Arıtılmış su dinlenme havuzu (metreküp birim fiyat) 2.000,00 

PE100 Sulama Kangal Boru Siyah 16 Atü 100 Metre               10.000,00 

 

 

İş Paketi Adı  

Proje süresi, Ay 

Şubat   Mart Nisan Mayıs 

Proje fikrinin ortaya çıkması 

 

    

Problem tespiti ve çözüm önerileri  

 

    

Proje ön değerlendirme raporu hazırlanması 

ve başvuru yapılması 

    

Ön değerlendirme sonucunda projenin 

iyileştirilmesi 

    

Proje prototip çalışması 

 

    

Proje detay raporu hazırlanması ve teslim 

edilmesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Kapalı sistem mekanizasyonu ile kültür balıkçılığı yapan çiftliklere yönelik bir projedir. 

 

9. Riskler 

Dezenfeksiyonda kullanılacak ses frekans aralığı doğru ayarlanmadığı durumlarda 

dezenfeksiyon oranında düşüş görülmesi olasıdır. Bunun yanında frekansın bakteriyi 

öldürmek için yetersiz kaldığı durumlarda bir arada bulunan kolonilerin birbirinden ayrılması 

sonucunda bakteri sayısın arttığı gözlemlenebilir.  Bu sonuç kısa süreli olarak 

dezenfeksiyonun amacına ters düşse de bir sonraki sonraki dezenfeksiyon aşaması için 

bakterilerin daha korunaksız hale gelmesine neden olur. (Kaler, Ultrasonik sistemler ile suda 

staphylococcus aureus dezenfeksiyonu, 2011) 

 

ETKİ DERECELENDİRME PUAN 

ÇOK HAFİF Yararlı bakterilerin faaliyetlerinin yavaşlaması 1 

HAFİF Balıkların strese girip üreme hızlarının yavaşlama olasılığı 2 

ORTA Balık gelişim hızın yavaşlaması 3 

12-
17.04.22

• Ön elemeyi geçen takımların açıklanması

01-
07.07.22

• Prototip için ürün temini 

• Prototipin hazırlanması

08-
15.07.22

• Kontrollü deneylerin gerçekleştirlemsi 

29-
31.07.22

•Projenin sergilenmesi ordu
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CİDDİ Hastalık oluşması ya da yeni hastalık türlerinin ortaya çıkması 4 

ÇOK CİDDİ Balık popülasyonunda azalma, balık ölümü gerçekleşmesi 5 

 

OLASILIK PUAN 

Neredeyse Mümkün Değil ( 2 yılda bir) 1 

Az Olasılıkla (Yılda Bir Kez) 2 

Olasılık Dahilinde (Yılda birkaç defa) 3 

Yüksek Olasılık (Haftada Bir) 4 

Kaçınılmaz (Her Gün) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Etki  

  Puan 1 2 3 4 5 

 O
la

sı
lık

 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

 Olması olası 

 Belirsiz 

 Olması olası değil 
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