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Bilgi Edininiz... 
IMPAQT gelişim süreci ve sonuçları, toplum 
araştırmacıları, üreticiler, üretici birlikleri ve diğer 

paydaşlara açık olacaktır.

Projenin web sitesine mutlaka göz atınız ve IMPAQT’i 
sosyal ağlardan takip ediniz.
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IMPAQT NEDİR? 
IMPAQT; akuakültür üretim sistemlerinin tatlı 
su kaynakları, kıyı bölgeler ve açık denizlerde 
ekofonksiyonel olarak yoğunlaştırılmasını 
desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
Avrupa, Ufuk 2020 programı tarafından 
desteklenen bir projedir.

IMPAQT;, sürdürülebilir, entegre kültür balıkçılığı 
üretimi (IMTA) için çok amaçlı, çok algılayıcılı 
ve çok fonksiyonlu bir yönetim platformu 
geliştirmeyi amaçlar.

Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan birbirini 
bütünleyen toplam 21 ülke mensubu ortakların  
işbirliği ile IMTA’nın gerçekleştirilebilir bir 
yaklaşım olduğunu kabul ederek, daha doğa 
dostu, verimli ve yüksek performanslı bir 
yönetim sistemi ile uygulamanın yolunu inşa 
ederek Avrupa endüstrisinde bir paradigma 
değişikliği yaratmak için çalışıyorlar. 

IMTA KAVRAMI 
DOĞADAN 
ESİNLENMİŞTİR
Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı (IMTA) 
kültür balıkçılığının sürdürülebilir gelişimi 
için umut veren bir çözüm olarak kabul edilir. 
IMTA üreticileri, balıklar gibi gelişimleri için 
ayrıca yemlenmeye ihtiyaç duymayan ve 
onların organik ve inorganik materyallerden ve 
diğer türlerden kaynaklanan yan ürünlerden 
yararlanan “özümseyici” türleri bir araya 
getirerek bu türlerin canlı filtre rolünü 
oynamasını ve kendi büyüme performanslarını 
sürdürmesini sağlarlar. Besin maddelerini (veya 
atıkları) geri dönüşümünü sağlamak için doğal 
yetenekleri olan bu türler, balık çiftlikleri ve 
etraflarına yerleştirildiklerinde, üreticilerin üretim 
alanlarındaki çevresel kalite performanslarını 
geliştirmelerine yardımcı olurlarken kendileri de 
pazarlanabilir ticari değere sahip olduklarından 
ekstra ekonomik yararlar sağlarlar.  

IMTA kavramı, en daraltılmış anlamda, farklı 
beslenme seviyelerinin bir çiftlik veya işletmeye 
ait tek bir üretim alanına entegrasyonudur. 
Ancak, sucul ekosistemlerdeki beslenme 
seviyeleri, çok daha geniş ölçekli alansal 
yayılım gösterir. Kültür balıkçılığı, giderek 
daha organize bir alansal planlamaya 
yöneldikçe, IMTA sınırlı bir alanı optimize 
etmeyi gerçeğe dönüştürmenin yolu olacaktır.

NE YAPIYORUZ?  
Proje, Avrupa, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
kurulacak çeşitli pilot tesislerde geliştirilmekte 
ve IMTA için akıllı bir yönetim sistemi test 
edilmektedir. 
Çeşitli çiftlik bileşenlerinin çevre ile ekosistem 
düzeyinde nasıl etkileşimde bulunduğunu 
açıklayıcı ve net uzamsal bilgiler veren ileri bir 
IMTA modeli tasarlanmaktadır. Hem üreticiler, 
hem de yetkili otoriteler planlama kararlarında 
bu modeli kullanılabilecektir.

Çeşitli çiftlik bileşenlerinin çevre ile ekosistem 
düzeyinde nasıl etkileşimde bulunduğunu 
açıklayıcı ve net uzamsal bilgiler veren ileri bir 
IMTA modeli tasarlanmaktadır. Hem üreticiler, 
hem de yetkili otoriteler planlama kararlarında 
bu modeli kullanılabilecektir.

IMTA çiftliği ölçeğinde çalışan ve çözümleyicilik 
ve karar destek işlevlerine sahip, bir Entegre 
Yönetim Sistemide geliştirilmektedir.  Bu sistem, 
Hayvan refahı, üretim optimizasyonu, çevrenin 
korunması ve besin kalitesi değerlendirilmesi 
için geliştirilmiş operasyonel kararlar almayı 
mümkün kılacaktır.

YAYGIN ETKİMİZ 
NEDİR?

Yüksek kaliteli balık 
ve su ürünü

Uzun vadeli gıda             

Çevresel etkilerin 
minimizasyonu

AB kültür balıkçılığı 
endüstrisinin 

sürdürülebilirliği

Döngüsel ekonomi iş 
modeline geçiş

Güvenli AB pazarları

güvenliği 
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