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KOİ HAVUZU NEDİR? 

Genellikle koi göleti olarak da bilinen, biyolojik göletlere nazaran daha küçük ölçekli ve koi 
balıklarına özel tasarlanmış yapılardır(1). 
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KOİ BALIĞI - CYPRİNUS CARPİO 

 Sazangiller ailesine ait bir balık olup sazanlara nazaran daha evcil ve görsel olarak 
inanılmaz renkleri olan, son derece dayanıklı bir dosttur. Renkli sazan olarak da bilinir. Süs 
havuzları için ideal bir türdür (1).  
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KOİ BALIĞI - CYPRİNUS CARPİO 
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 Boyutları, renkleri ve desenleri ele alındığında 20 
farklı türünün olduğu söylenebilir.  

 Ana vatanı Çin ve Japonya’dır.  
 Güzel görünümlü, bakımı kolay ve uzun ömürlü 

olduğu için oldukça popülerdir.  
 Dünyanın her yerinde yapay havuzları ve doğal 

göletleri renklendirir (1). 
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 Japonlar koi balığının refahı, varlığı, huzuru, aşkı, başarılı bir kariyeri ve iyi şansı temsil 
ettiğine inanır.  

 Her bir koi balığı bunlardan biri ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin altın renkli koi varlık ve 
zenginliği, siyah renkli olanı başarılı kariyeri, beyaz renkli olanıysa huzuru temsil eder (1). 
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KOİ HAVUZU & KOİ GÖLETİ YAPIMI 

Koiler çok hareketli, çok hızlı üreyen ve çok hızlı büyüyen bir balık türüdür. Bu nedenle koi 
havuzlarının belirli şartları taşıması gerekmektedir (1).  
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Tavsiye edilen koi havuzu standartları: 

 

 İklim şartlarına göre değişkenlik gösterse de en az 80 cm derinliğe sahip olmalı, 

 Ani ısı değişimlerine ve donmalara karşı ısıtıcı sisteme sahip olmalı, 

 En az 8m² alana sahip olmalı (balık sayısına göre ve balık büyüklüğüne göre değişkenlik 
gösterebilir), 

 Suya hareket kazandırmak ve suyun oksijen seviyesinin artırılması için şelaleye sahip olmalı, 
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 Artık yem ve balık dışkılarının suyu kirletmemesi için rejenerasyon alanları oluşturularak su 
bitkilerine yer verilmeli, 

 UV filtre sistemleri ile su içerisindeki zararlı mikroorganizma ve bakterilerin temizlenmesi 
sağlanmalı, 

 Kötü koku, yosun ve su bulanıklığı oluşmaması için gereken yararlı bakteriler suya eklenmeli, 

 Balıkların kış uykusuna yatacakları kışlaklar oluşturulmalı, 

 Balıkların gizlenmek, yumurtlamak ya da güneş ışığından kaçabilecekleri gölgelikler inşa edilmeli, 
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 Yavru balıkların yetişkinlerden saklanarak büyüyebilmesi için çeşitli ebatlarda saklanma odacıkları 
oluşturulmalı, 

 Yüzeye düşen yaprak ve ölü bitki artıklarının sudan uzaklaştırılması için toplayıcı motorlar 
eklenmeli, 

 Zeminde çeşitli ebatlarda kaya ve çakıllar kullanılarak koiler için eşelenme ve oyun alanları 
oluşturulmalı, 

 Su temizliği için gölet dibinden çekilen su koi göleti için özel olarak üretilmiş biyolojik filtreler 
yardımıyla temizlenmeli, 

 Kullanılan tüm materyaller paslanmayan ve suya salınım yapmayan malzemelerden oluşmalıdır (1). 
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SU iSTEKLERİ:  

 İdeal su sıcaklığı olarak 22-24°C ‘dir. 

 Oksijen 5 ppm'den aşağı olmamalıdır.  

 Tuzlu sulardan hoşlanmazlar ise de % 0.1-0.3 tuzlulukta yaşayabilirler.  

 Amonyak 1 ppm'den daha az olmalıdır.  

 Nitrit 2 ppm ve nitrat da 50 ppm'den daha az olmalıdır. 6.5-8 pH derecelerinde rahat bir yaşam 
ortamı bulurlar.  

 Alkalilik 50-170 ppm arasında olabilir.  

 Su sertliği olarak istedikleri değerin 75- 150 ppm arası olduğu söylenebilir.  

 Genel olarak durgun sulardan hoşlanırlar. Bu nedenle bahçelere kurulan küçük havuzlarda 
devridaim ettirilerek suyu temizlenen bir ortamda rahatça yaşarlar (5). 
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BESİN:  

 Larva çıktıktan sonra ilk 24 saat kendi besin 
kesesi ile yeterli gıdayı sağlayacağından 
ilave yem vermeye gerek yoktur. Ancak 
bunu takip eden 3 aylık periyot süresince 
günde en az beş defa yemleme yapılması 
gerekir.  

 

 

 Hazırlanacak doğal yem karışımına yeşil 
algler de ilave edilmelidir. 

 

 

 Besin kesesi tükendikten sonraki 2. gün 
yeşil alglerce zenginleştirilmiş su; 3.gün 
rotifer veya yumurtadan henüz çıkmış 
artemia yavrusu. 4. ve 5. günler; kırmızı ve 
yeşil alglerle zenginleştirilmiş besi suyu ve 
ilave olarak haşlanmış yumurta sarısından 
yarım çay kaşığı suda ezilip verilmelidir (5). 
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BESİN:  

 İkinci Hafta; canlı yada dondurulmuş su piresi ince ince kıyılarak verilir ya da çok ince toz haline 
getirilmiş kuru yem ile temiz, güvenilir yerlerden temin edilen kıyılmış tubifex.  

 1.Ay: Larvaların boyu 2-2.5 cm. arasına ulaşır.  

 2.Ay: da 3-4 cm. boy uzunluğuna erişir. Bu dönemde larvalar ergin koiler için hazırlanan yemleri de 
almaya başlarlar. Bu yemler beslenme rejiminin 0/070'ini oluşturmalıdır. Kalan kısım ise 
dondurulmuş, ince kıyılmış tübifex ve su piresi olması önerilmektedir.  

 4. Ayda Yemleme günde 3 defaya indirilmelidir. Bu aydaki yavru boyu 8-10 cm. dolayındadır(5). 
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KOİ HAVUZU YAPIM AŞAMALARI 
Yer Belirleme; 

 Belirlediğiniz yer balıklarınız için güvenli, yürüdüğünüz yolu engellemeyen, temiz su kaynağına ve 
su giderine yakın bir yer olmalıdır. Bu sayede bakımı daha kolay olacaktır (2). 

 

 Mümkünse ağaç altı ve 24 saat güneş almayan bir bölge seçilmelidir ki sonbaharda yapraklar suya 
düşüp sudaki nitrat seviyesini yükseltmesin. Güneş ışınlarını gün boyunca alan bir havuzda yeşil su 
sorunu ortaya çıkacaktır bu da UV filtreye gereksinim duyulmasına sebep olacaktır ve masraflar 
artacaktır (4). 
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İşaretleme 

 Süs havuzunun kazılacağı yer hortumla, sprey boya ile, kireç tozuyla vs. belirlenir (3). 
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 Belirlenen alan yaklaşık 1.5 m derinliğinde kazılır (2).  

 Havuzun derinliği her yerinde 1.5 metre olmak zorunda değildir. Kenarları daha sığ 
yapılabilir. Bu sayede basamak basamak derinleşen ve kenarlarına sucul bitkilerin 
dikilebileceği bir havuz olur. Havuzun etrafına duvar örülmek zorunda da kalınmaz (2). 
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 İki kademeli şelale ve süs havuzu belirmeye başladı. Toz kireç işaretin daha kalıcı 
olmasını sağlar (3).  
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Zemin Kaplama 

 Bölge kazıldıktan sonra yapılması gereken vinil kaplama edinmektir. Bu kaplamanın 
temizliği ve montajı kolaydır.  

 Maliyeti diğer havuz kaplamalarına ve seramiğe göre daha avantajlıdır, 

 Derz araları olmadığı için bakteri ve yosun barındırmayacaktır (2).  
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 Sık sık tıkanacağı göz önünde bulundurulursa havuzun dibinde su giderine ihtiyaç 
olmayacaktır .  

 Sonraki adımda tek parça siyah vinil kaplamayı, çift kat halinde havuzun tabanına 
serilmeli ve kenarlarından dışarıya taşırılmalıdır. İçine su dolduğunda biraz 
büzüleceğinden kenarlarda yeterince pay bırakıldığına emin olunmalıdır (2).  
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Havuz Suyu Filtrasyonu 

 Filtre kapasitesinin havuz için yeterli olması gerekir. Kurulumu kolaydır.  

 Tek yapılması gereken onun için yeterli büyüklükte bir çukur kazmak ve havuzla olan 
boru bağlantılarını yapmaktır (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şelale Filtresi 

 Uygun bir yer belirlenir, filtre yeterli yüksekliğe yerleştirilir, boru bağlantıları yapılır ve 
etrafı toprakla kapatılır.  

 Suyun filtreden havuza kayıpsız akması için araya vinil kaplama döşenir (2). 
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 Filtrelemeye yardımcı ve yosunlanmayı minimum seviyede tutmak için tatlı su midyesi 
kullanılabilir. 
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 Her şey hazır olduğunda havuz doldurulur, kaçak olmadığına ve filtrenin doğru 
çalıştığına emin olunur. 3-4 gün sonra herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünülüyorsa, 
havuzun kenarlarından taşan vinil kaplamanın üzerini kaya parçalarıyla örtülerek 
kapatılır (2). 

 Araları beton, köpük veya silikonla doldurulur (3). 
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 Balıklar havuza bırakılır. 
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 Davetsiz misafirlere karşı önlem 
almayı unutmayınız! 

23 

(13) 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

KAYNAKÇA 

1) https://www.biogolhavuz.com/koi-havuzu/, Haziran 2019 

2) http://www.akvaryum.market/koi-havuzu-nasil-yapilir/, Haziran 2019 

3) https://www.youtube.com/watch?v=GKcI4-8Iv0s, Haziran 2019  

4) http://www.agaclar.net/forum/peyzaj-bahce-duzenleme/35499.htm, Haziran 2019 

5) http://www.atillaalpbaz.com/?o=3&y=141, Haziran 2019 

 

 

Şekil 1: https://pixabay.com/tr/photos/s%C3%BCs-bal%C4%B1%C4%9F%C4%B1-koi-d%C3%ADszponty-bal%C4%B1k-2988242/, Haziran 
2019  

Şekil 2: https://www.biogolhavuz.com/koi-havuzu/, Haziran 2019 

Şekil 3: https://www.akvaryum.com/Forum/balik_etini_kara_hayvanlarindan_ayiran_ozellikler_k887206.asp, Haziran 2019 

Şekil 4: https://aylinakvaryumgalerisi.tr.gg/Sazangiller.htm, Haziran 2019 

Şekil 5: http://aquacalix.com/uygulamalar/koi-havuzu, Haziran 2019 

Şekil 6: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/1802440/, Haziran 2019 

Şekil 7: http://www.ahmbay.com/sms/komik-resimler.php?id=839&s=10, Haziran 2019 

Şekil 8: https://feng-shui.lovetoknow.com/What_Do_Koi_Fish_Symbolize, Haziran 2019 

Şekil 9: https://www.youtube.com/watch?v=GKcI4-8Iv0s, Haziran 2019 

Şekil 10: http://www.akvaryumportali.com/threads/koi-havuz-yap%C4%B1m%C4%B1.9557/, Haziran 2019 

Şekil 11: http://www.agaclar.net/forum/peyzaj-bahce-duzenleme/35499.htm, Haziran 2019 

Şekil 12: https://www.canlipetshop.com/index.php?route=product/product&product_id=91, Haziran 2019 

Şekil 13: pinterest.com.mx , Haziran 2019 

 

 

   

 

24 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 25 

BİZİ TAKİP ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ  

Peyzaj Mimarı Özlem GÜLEÇ 


