
 Kriter Soru Soru türü Cevap türü Kitle Yöntem 

DQG01 Genel Bu anketi doldurarak, yanıtlarımın kamuya 
açıklanmasını kabul ediyorum. Yanıtlarınız, adınızla 
veya kuruluşunuzun adıyla ilişkilendirilmeyecektir. 
Hayır'ı seçerseniz anket sonlandırılır ve bu anketi 
tamamlayamazsınız. 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG02 Genel İsim Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG03 Genel İş ismi Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG04 Genel Organizasyon ismi Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG05 Genel Üyelik türü Lütfen, göreceğiniz soruların, belirttiğiniz 
paydaş türüne bağlı olduğunu unutmayın. 
Organizasyonu en doğru şekilde tanımlayanı seçin. 
[Çiftlik (yapımcı);  
Çiftlik (üretici) birliği; 
Birincil işlemci (üretim ülkesi) veya bunların 
birlikleri; 
İkincil işlemci (tüccar) veya bunların birlikleri; 
Akademi/Araştırma;  
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu/Denetçi; 
İlgili vatandaş; 
Danışman; 
Yem değirmeni; 
Yem Tüccarı/Tedarikçisi; 
Yemek servisi/İkram hizmetleri veya bunların 
birlikleri; 
Devlet/Düzenleyici; 
Hükümetlerarası organizasyon; 
STK (Çevre); 
STK (Sosyal); 
STK (Çevresel ve Sosyal); 
Perakende/Marka veya bunlarla ilgili birlik; 
Sürdürülebilirlik şeması; 
(temsilcisi) etkilenen topluluk; 
(temsilcisi) tüketici(ler); 
Başka] 

Bilgi  Çoklu seçenekler tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG05SQ1/ 
DQG05SQ6 

Genel Su Ürünleri Koruma Konseyi (Gözetim Zinciri) 
sertifikasına sahibiz 

Bilgi Evet/Hayır Çiftlik; Çiftlik birlikleri; Yem fabrikası; Birincil 
işlemci (üretim ülkesi) veya onun ortaklığı; 
İkincil işlemci (tüccar) veya onun birleşmesi; 
--- 
Yem Tüccarı, Perakende/marka, Yemek 
Hizmeti/İkram Hizmetleri veya bunların 
birlikleri 

Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG05SQ2 Genel Biz bir [KOBİ (Küçük veya Orta Ölçekli İşletme) / 
Büyük üretici / Bilmiyorum / Söylememeyi tercih 
ederim] 

Bilgi Çoklu seçenekler Çiftlikler ve birlikler Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG05SQ3 Genel Çalışan Sayısı 
[0-9; 10-24; 25-99; 100-249; 250-499; 500 veya daha 
fazla / Bilmiyorum / Söylememeyi tercih ederim] 

Bilgi  Çoklu seçenekler Çiftlikler ve birlikler Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 



DQG05SQ4/ 
DQG05SQ8 

Genel Çiftliğinizde ne tür üretim sistemleri 
uyguluyorsunuz? / Ne tür üretim sistemlerini 
onaylıyorsunuz? 
[Su bazlı sistem: 
- Deniz kafesleri; 
- Askıya alınmış yumuşakça sistemi; 
- Göl veya rezervuarda su bazlı sistem; 
- Diğer su bazlı sistem; 

kara tabanlı sistem; 
geri dönüşüm sistemi; 
RAS; 
entegre tarım sistemi; 
TÜMÜ; 
Başka] 

Bilgi Çoklu seçenekler Çiftlikler ve birlikler; Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşları 

Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG05SQ5/ 
DQG05SQ7 

Genel Çiftliğinizde hangi türleri üretiyorsunuz? / Hangi 
türleri onaylıyorsunuz?  
[Su Ürünleri Koruma Konseyinin türlerinin listesi] 

Bilgi Çoklu seçenekler Çiftlikler ve birlikler; Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşları 

Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG05SQ9 Genel Ne hakkında danışıyorsunuz? Bilgi açık uçlu soru danışmanlar  

DQG06 Genel Organizasyonuz adına mı yanıt veriyorsunuz? Bilgi evet/hayır/geçerli değil tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG07 Genel Hangi ülkede yaşıyorsun? 
[ülkelerin listesi] 

Bilgi Çoklu seçenekler tüm / belirli olmayan kitle  

DQG08 Genel Hangi bölge(ler)de faaliyet gösteriyorsunuz?  
[Afrika: 
Afrika (Orta) 
Afrika (Doğu) 
Afrika (Kuzey) 
Afrika (Güney) 
Afrika (Batı); 
Asya.  
Asya (Orta) 
Asya (Doğu) 
Asya (Güney) 
Asya (Güneydoğu) 
Asya (Batı); 
Amerika: 
Amerika (Orta) 
Amerika (Kuzey) 
Amerika (Güney); 
Avrupa:  
Avrupa (Balkanlar) 
Avrupa (Orta) 
Avrupa (Doğu) 
Avrupa (Kuzey) 
Avrupa (Güney) 
Avrupa (Batı); 
Okyanusya; 
Yalnızca önceki soruda belirttiğim ülkede] 

Bilgi Çoklu seçenekler tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

DQG09 Genel Bu kamu istişaresinden nasıl haberiniz oldu? Bilgi Çoklu seçenekler tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 



[a. Su Ürünleri Koruma Konseyinin haber 
bülteni - küresel ‘Su Ürünleri Koruma Konseyinin 
haberleri flaşı" veya "yerli Su Ürünleri Koruma 
Konseyinin haber bülteni’ 
b. Özellikle danışma hakkında Su Ürünleri 
Koruma Konseyinin e-postası (Mailchimp) 
c. Su Ürünleri Koruma Konseyinin e-
postalarının altındaki başlık 
d. Su Ürünleri Koruma Konseyinin Twitter 
hesabı 
е. Su Ürünleri Koruma Konseyinin Facebook 
hesabı 
f. Su Ürünleri Koruma Konseyinin LinkedIn 
hesabı 
g. Su Ürünleri Koruma Konseyinin İnternet 
sitesi 
h. Basın bülteni 
i. Su Ürünleri Koruma Konseyinin çalışanı ile 
kişisel iletişim 
j. Başka: 

DQG10 Genel Takip eden sorular için benimle iletişime geçilebilir Bilgi Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

P2C14aQ1 2.14a Elleçleme ve kesimin ayrı kriterlerde ele alındığı 
dikkate alındığında, 2.14a'dan rutin/günlük çiftçilikle 
ilgili herhangi bir refah yönü eksik mi? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket 

P2C14aQ1 2.14a Evet ise, hangisi? Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle   

P2C14aQ2 2.14a Balık sağlığı ve refahı eğitim ihtiyaçlarının gösterge 
2.14a.1 ile Ek xyz arasında yeterince kapsandığını 
kabul ediyor musunuz? 

Sözleşme likert ölçeği tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

P2C14aQ2 2.14a Anlaşmazlık varsa, neden? Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı, Deneme 

P2C14aQ3 2.14a Gösterge 2.14a.16 f) ila j) - Tüm balık türleri için bu 
izleme programlarını geliştirmenin ve uygulamanın 
gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? 

Fizibilite Evet/Hayır Çiftlik (üretici), Danışman, Akademi / 
Araştırma, Çiftlikler Derneği (üreticiler), 
Çevre STK'sı 

Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

P2C14aQ4 2.14a Gösterge 2.14a.16 f) ila j) - Su Ürünleri Koruma 
Konseyi tarafından önerilen minimum izleme 
frekanslarının çok sık/uygun/yeterince sık olmadığını 
düşünüyor musunuz? 

Fizibilite çoklu seçenekler Çiftlik (üretici), Danışman, Çiftçiler Birliği 
(üreticiler), Akademi / Araştırma, Çevre 
STK'sı 

Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14aQ4SQ1 2.14a Gösterge 2.14a.16 f) ila j) – Önceki sorulara 
verdiğiniz yanıt “uygun” değilse: Lütfen dört 
göstergenin (morfolojik puanlama, davranış, su 
kalitesi (aşağıdaki kullanım tablosu) ve ölüm oranı) 
her biri için doğru izleme sıklığının hangisi olacağını 
belirtin.  

Bilgi Açık uçlu soru Çiftlik (üretici), Danışman, Çiftçiler Birliği 
(üreticiler), Akademi / Araştırma, Çevre 
STK'sı 

Anket 



P2C14aQ5 2.14a “Tablo 1 ile ilgili olarak. Kültür sistemi tipine göre su 
kalitesi parametreleri ve bunların izlenme sıklığı”, 
eksik olan herhangi bir anahtar parametre var mı? 

Bilgi açık uçlu soru Akademi / Araştırma, Çiftlikler Derneği 
(üreticiler), Danışman, Çiftlik (üretici), Çevre 
STK'sı 

Anket, 1:1 toplantı 

P2C14aQ6 2.14a Standart metinden, aşağıda önerilen eylem 
mekanizması açık mı? (grafiğe bakın). 

Sözleşme Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Seminer 

P2C14aQ6 2.14a Değilse, lütfen nedenini açıklayınız? Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Seminer 

P2C14aQ7 2.14a Stoklama yoğunlukları için herhangi bir ölçü 
belirlenmemiştir, bunun yerine çiftçilerin sahadaki 
balık sağlığı ve refahı eğilimlerinin nerede yeterli 
olduğunu veya iyileştiğini değerlendirmelerine 
olanak tanıyan vekil göstergeler kullanılarak 
alternatif bir yaklaşım önerilmiştir. Üreticiler, çeşitli 
sağlık ve esenlik göstergelerini (su kalitesi, 
morfolojik, davranışsal, ölümlülük) izleyerek ve 
değerlendirerek, balıkların sağlığının ve refahının 
yeterli olup olmadığını belirleyebilir ve değilse, 
iyileştirme önlemleri geliştirmeli ve uygulamalıdır. 
Ayarlama stok yoğunluğu dikkate alınarak 
yapılmalıdır. Bu yaklaşıma katılıyor musunuz?   

Sözleşme likert ölçeği tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14aQ7SQ1 2.14a Anlaşmazlık içindeyseniz, lütfen nedenini açıklayınız? Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14aQ7SQ2 2.14a Anlaşmazlığa düşerseniz, aşağıdaki türler ve yaşam 
evreleri için hangi yoğunluk ölçütlerini belirlersiniz? 
Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurun (tabloya bakın) 

Bilgi açık uçlu soru Akademi / Araştırma, Çiftlikler Derneği 
(üreticiler), Danışman, Çiftlik (üretici) 

Anket, 1:1 toplantı, Deneme 

P2C14bQ1 2.14b Günlük çiftçilik ve kesimin ayrı kriterlerde ele alındığı 
dikkate alındığında, 2.14b'de eksik olan herhangi bir 
refah yönü olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen 
elleçleme operasyonlarının derecelendirme (aktif 
veya pasif), aşılama (daldırma veya enjeksiyon 
yoluyla), tedavilerin uygulanmasını (tedavi edici veya 
fiziksel) ve balığın kalabalıklaştırılmasını veya balığın 
yetiştirme suyundan çıkarılmasını içeren bir işlemi 
içerdiğini göz önünde bulundurun. 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket 

P2C14bQ1 2.14b Evet ise, lütfen açıklayınız? Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket 

P2C14bQ2 2.14b Gösterge 2.14b.1 e) - Balıkların hareket etmesi 
durumunda ağrı veya yaralanmaya neden olabilecek 
işlemler için anestezi gerekli midir? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer 



P2C14bQ3 2.14b Gösterge 2.14b.1 e) - Bu şartın uygulanmasının balık 
ölümlerine veya anestezi sürecinden kaynaklanan 
strese neden olduğunu düşünüyor musunuz? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer 

P2C14bQ4 2.14b Gösterge 2.14b.1 f) – Taşımaya uygunluk 
değerlendirmesi yapmak için elleçleme öncesinde 
makul bir süre olarak ne düşünürdünüz? Lütfen bir 
teklif ekleyin. 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14bQ5 2.14b Gösterge 2.14b.1 h) -Su Ürünleri Koruma Konseyi'nin 
su dışında belirli bir maksimum süre belirlemesi 
gerektiğini düşünüyor musunuz? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14bQ5SQ1 2.14b Gösterge 2.14b.1 h) - Evet ise: Lütfen tablo için bir 
öneride bulunun (tablolara bakın).  

Bilgi açık uçlu soru Akademi / Araştırma, Çiftlikler Derneği 
(üreticiler), Danışman, Çiftlik (üretici), Çevre 
STK'sı 

Anket, 1:1 toplantı 

P2C14bQ6 2.14b Gösterge 2.14b.1 i) - Su Ürünleri Koruma Konseyi'nin 
belirli bir minimum/maksimum açlık süresi 
belirlemesi gerektiğini düşünüyor musunuz? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14bQ6SQ1 2.14b Gösterge 2.14b.1 (i) - Evet ise: Lütfen tablo için bir 
öneride bulunun (tablolara bakın).  

Bilgi açık uçlu soru Akademi / Araştırma, Çiftlikler Derneği 
(üreticiler), Danışman, Çiftlik (üretici), Çevre 
STK'sı 

Anket, 1:1 toplantı 

P2C14cQ1 2.14c Günlük çiftçilik ve elleçleme operasyonlarının ayrı 
kriterlerde ele alındığı dikkate alındığında, 2.14c'de 
eksik olan herhangi bir refah yönü olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket 

P2C14cQ1 2.14c Evet ise, lütfen açıklayınız? Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket 

P2C14cQ2 2.14c Gösterge 2.14c.1 – Önerilen izin verilen yöntemler 
listesinde (Tablo 1) herhangi bir şok yöntemi eksik 
mi? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14cQ2 2.14c Gösterge 2.14c.1 - Evet ise, lütfen aşağıdakilerden 
hangisi olduğunu açıklayın: 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14cQ3 2.14c Gösterge 2.14c.1 – Tablo 1'de önerilen geçiş 
dönemleri yeterli mi?  

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14cQ3 2.14c Gösterge 2.14c.1 - Hayır ise, lütfen alternatifler 
önerin:  

Fizibilite, Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14cQ4 2.14c Gösterge 2.14c.2 - Bilincin 1 saniyeden daha kısa 
sürede indüklenmesi gerektiği ifadesine katılıyor 
musunuz? 

Sözleşme likert ölçeği Akademi / Araştırma, Danışman, Çiftlik 
(üretici), Devlet/düzenleyici, Çiftlikler birliği 
(üreticiler), Çevre STK'sı, Birincil işleyiciler 
birliği (üretim ülkesi), Birincil işleyici (üretim 
ülkesi), Perakende/Marka veya bunların 
birliği 

Anket 

P2C14cQ5 2.14c Gösterge 2.14c.3 – %98'lik çarpıcı bir verimlilik 
yeterli mi?  

Onay Evet/Hayır Akademi / Araştırma, Çiftlik (üretici), 
Danışman, Çiftlikler birliği (üreticiler), 
Devlet/düzenleyici, Birincil işlemciler birliği 
(üretim ülkesi), Birincil işlemci (üretim 
ülkesi), Çevre STK'sı, Perakende/Marka veya 
bunların birliği 

Anket 



P2C14cQ5 2.14c Gösterge 2.14c.3 - Hayır ise, lütfen alternatif bir 
yüzde ve gerekçe önerin.  

Bilgi açık uçlu soru Akademi / Araştırma, Çiftlik (üretici), 
Danışman, Çiftlikler birliği (üreticiler), 
Devlet/düzenleyici, Birincil işlemciler birliği 
(üretim ülkesi), Birincil işlemci (üretim 
ülkesi), Çevre STK'sı, Perakende/Marka veya 
bunların birliği 

Anket 

P2C14cQ6 2.14c Gösterge 2.14c.4 – Önerilen yasaklanmış yöntemler 
listesinde eksik öldürme yöntemleri var mı? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14cQ6 2.14c Gösterge 2.14c.4 - Cevabınız evet ise, lütfen buraya 
belirtiniz ve gerekçesini belirtiniz: 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14cQ7 2.14c Gösterge 2.14c.4 - Önerilen yasaklanmış öldürme 
yöntemlerinden herhangi biri listeden çıkarılmalı 
mı? 

Onay Evet/Hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14cQ7 2.14c gösterge 2.14c.4 - Cevabınız evet ise, lütfen 
seçiminizin gerekçesini hangilerinin sağladığını 
belirtin: 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14cQ8 2.14c Gösterge 2.14c.3 ve 5 – %98'lik bir 
sersemletme/öldürme verimliliği yeterli mi?  

Onay Evet/Hayır Akademi / Araştırma, Çiftlikler birliği 
(üreticiler), Birincil işleyiciler birliği (üretim 
ülkesi), Danışman, Çiftlik (üretici), Birincil 
işleyici (üretim ülkesi), Devlet/düzenleyici, 
Çevre STK'sı, Perakende/Marka veya 
bunların birliği 

Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14cQ8 2.14c Gösterge 2.14c.3 ve 5 - Hayır ise, lütfen alternatif bir 
yüzde belirtin: 

Bilgi açık uçlu soru Akademi / Araştırma, Çiftçiler birliği 
(üreticiler), Birincil işleyiciler birliği (üretim 
ülkesi), Danışman, Çiftlik (üretici), 
Devlet/düzenleyici, Birincil işleyici (üretim 
ülkesi), Çevre STK'sı, Perakende/Marka veya 
bunların derneği 

Anket, Seminer, 1:1 toplantı 

P2C14cQ9 2.14c Aşağıdaki göstergenin dahil edilmesini uygun 
buluyor musunuz: UoC, kesim işlemi sırasında 
üretilen tüm kan suyunun tahliye edilmeden önce 
muhafaza edilmesini ve arıtılmasını sağlayacaktır. 
Tedavi, deşarjın veterinerlik veya çevresel risk 
içermemesini ve yerel mevzuata uygun olmasını 
sağlamalıdır. 

Onay Evet/ hayır tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2C14cQ9 2.14c Hayır ise, lütfen nedenini açıklayınız? Bilgi Açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, 1:1 toplantı 

P2CXGQ1 Genel (Kriter başına) Şimdi Kriterin hangi bölümü hakkında geri bildirimde 
bulunmak istersiniz? 

a) Kapsam/Uygulanabilirlik; b) Gerekçe; c) 
Niyet Beyanı; d) Gösterge(ler); e) Genel 
yorumlar 

Bilgi çoklu seçenekler tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

P2CXGQ2 Genel (Kriter başına) a) Lütfen bu Kriterin kapsamı ile ilgili yorumlarınızı 
aşağıya bırakın. 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

P2CXGQ3 Genel (Kriter başına) b) Lütfen bu Kriterin gerekçesi ile ilgili yorumlarınızı 
aşağıya bırakın. 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

P2CXGQ4 Genel (Kriter başına) c) Lütfen bu Kriterin niyet beyanı ile ilgili 
yorumlarınızı aşağıya bırakın. 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 



P2CXGQ5 Genel (Kriter başına) d) Lütfen yorum yapmak istediğiniz tüm Göstergeleri 
seçin. Mümkün olduğunda, lütfen geri bildiriminize 
önerilen yeni Gösterge dilini ekleyin. 
[tüm göstergeler listelenir ve ayrı ayrı seçilebilir] 

Bilgi çoklu seçenekler ve 
açık uçlu sorular 

tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

P2CXGQ6 Genel (Kriter başına) e) Lütfen genel yorumlarınızı aşağıya bırakın. Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

FGQ1 Son genel sorular Önerilen kriterler hakkında önceki bölümlerde 
ekleyemediğiniz başka genel yorumlarınız var mı?  
 

Bilgi açık uçlu soru tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

FGQ2 Son genel sorular Önerilen kriterler benim için anlaşılabilir. Sözleşme  Likert ölçeği tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

FGQ3 Son genel sorular Önerilen kriterler benim desteğim var. Onay Likert ölçeği tüm / belirli olmayan kitle Anket, Seminer, 1:1 toplantı, Deneme 

 

 

P2C14aQ5 

 

PARAMETRELE
R 

     KÜLTÜR SİSTEMİ TÜRÜ 

TEMİZ SU DENİZ SUYU 

göletler RAS 
Yüzenk
afes 

Akış 
Göletler/Lagünl
er 

RAS 
Net 
kafes 

Akış 

Sıcaklık         

Çözünmüş 
oksijen 

        

bulanıklık         

Karbon dioksit         

pH         

Tuzluluk         

Amonyak/nitrit/
nitrat 

        

Metals         

Su akışı/hızı         

Hidrojen sülfat         



 

P2C14aQ6 (yukarıda) 

 

Stoklama 
yoğunluğu 

Somon GB 
alabalık 

FW 
alabalık 

Levrek çipura Cılız Seriola Kobiya Tilapia Pangasius Yassı 
balık  

Tropikal 
Deniz 
Balıkları 

kuluçkahane                         

Yuva                         

Büyümek                         

 

P2C14bQ5SQ1: 

  Somon GB 
alabalık 

FW 
alabalık 

Levrek çipura Cılız Seriola Kobiya Tilapia Pangasius Yassı 
balık  

tropikal 
deniz 

Maksimum su çıkışı süresi 
(dakika) 

                        

 

P2C14bQ6SQ1: 

  Somon GB 
alabalık 

FW 
alabalık 

Levrek çipura Cılız Seriola Kobiya Tilapia Pangasius Yassı 
balık  

tropikal 
deniz 

Azami oruç (gün)                         

Asgari oruç (gün)                         

 


