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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Projemiz birim alanda daha çok verim alabileceğimiz, uygun maliyetli, minimum kimyasal 

kullanımı gerçekleştirilen, dikey ve topraksız yeraltı serası(konteyner) sistemi ile 

sürdürülebilir tarıma girmektedir. 

Topraksız tarım yöntemiyle toprak kaynaklı hastalık ve haşerelerin oluşumunu engellemek 

ve dolayısıyla ilaçlamanın da kısmen önüne geçmek istenilmektedir.  

Seralardaki bitkilerin ihtiyacı olan besin ve vitaminler, arıtılmış atık sularla (yağmur suyu, 

alabalık tesis suyu vs.) sağlanacak olup, su bazlı hatlar vasıtasıyla konteyner içinde 

kullanılacaktır. Bu sayede su kalitesi artarken, gereksiz su tüketimi de azalacaktır. 

Minimum kimyasal kullanımı için azot ve fosfor bakımından zengin müsilajdan elde edilen 

gübreleri kullanarak hem sürdürülebilirliğe katkı sunmayı hem de maliyeti azaltmayı 

amaçlıyoruz.  

Sistem için gerekli olan enerji ihtiyacı güneş panelleri tarafından sağlanarak minimize 

edilecektir. Bu yüzden yerli ve milli teknolojilerle Türkiye’miz tarımını iyileştirmek için 

“Daha Güçlü Tarım Daha Güçlü Türkiye” diyoruz! 
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2. Problem / Sorun 

 

Günümüz Türkiye’si tarım faaliyetlerinin büyük bir kısmını geleneksel tarım olarak idame 

ettirmektedir. Teknolojik aletlerin cüzi kullanımı ve bilinçsiz tarım bugün bizleri tarımda 

insanı pek de memnun etmeyen, verimi az ve olumsuz sonuçlar doğuran bir noktaya 

getirmiştir. Bu sonuçlara örnek olarak şunları söyleyebiliriz; su israfı, ilaçlamadan mütevellit 

su kaynaklarının kirlenmesi, kuraklık, üretilen bitkilerde verimsizlik, toprak kaynaklı 

hastalıklar, gereğinden fazla birim alan kullanımı vs. 

Projemiz kapsamında bu sonuç/sorunlara yönelik çözümler bulmaya çalıştık. Öncelikle ele 

almak istediğimiz ve projemizde de ağırlık verdiğimiz konu günümüzdeki su 

kaynaklarımızın kirlilik oranının artması ve bu kaynakların tükenmesiyle ilgili oldu. 

Türkiye’de yapılan salma sulama yönteminde kullanılan suyun %20’si bitkiler tarafından 

kullanılırken geriye kalan %80 oranındaki su, topraktaki ve bitkilerdeki ilaçlara da temas 

ederek yer altı kaynaklarına kirlenmiş bir şekilde karışıyor veya buharlaşma yoluyla yağmur 

sularına dönüşüyor. 

Diğer değineceğimiz konu üretim için büyük arazilerde yatay ve geleneksel tarıma devam 

ederek birim alanda oldukça az ve verimsiz üretim yapmakta olduğumuzdur. Ülkemizde 

tarım arazilerinin kapladığı alan 1992-2017 yılları arasında 27,6 hektardan 23,4 hektara 

gerilerken, bu süre zarfında toplam 4 milyon hektar tarım alanı yani tüm tarım arazilerimizin 

%15’i kaybedilmiştir2.1. Bunların başlıca sebeplerine tarım alanlarını yanlış gübreleme ve 

sanayileşmeden ötürü verimini yitirmesi, kentleşme gibi örnekleri göstermek mümkündür. 

Buna istinaden yapılan çalışmalarla dikey tarımın 10 kata kadar daha verimli sonuçlar 

sunduğu kanıtlanmış olup bunun yanında %90 su tasarrufu ve kayda değer derecede de yer 

ve toprak tasarrufu sağladığı bilinmektedir2.2.  
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3. Çözüm 

Projemiz başlıca; su israfı , tarımda dışa bağlılık, yenilenemez iş ve enerji gücü, müsilaj ve 

tarımsal alan problemleri için çözümler sağlamaktadır. 

Topraklı tarım sisteminde harcanan ve tüketilen sular geri dönüştürülemez sulama sistemleri  

ile sağlanmaktadır. Atık sulardan elde edilen sulama suyunun kullanımı  özellikle su ve toprak 

sıkıntısı yaşayan ülkelerde son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Projemizde ihtiyacımız olan su, 

atık  ve alabalık tesislerinden arıtılan sular ile temin edilecektir. Tekrar kullanılan suyun 

topraksız tarımda uygun şekilde yönetilmesi halinde arıtılan atık su, tarım sektöründeki su 

talebini karşılamak için etkili bir alternatif sağlayacaktır. Kullanacağımız arıtılmış sular sadece 

su tasarrufu ile kalmayıp, azot ve fosfor gibi bitki besin maddeleri bakımından zengin olması 

dolayısıyla da tarımsal kullanım sırasında gübre ihtiyacını önemli ölçüde azaltacaktır.¹ Atık su 

kaynakları uygulamalarıyla ve  yenilenebilir su sistemlerinin uygulanmasıyla, tarımda su 

verimliliği önemli ölçüde artırılacaktır.²  Dikey tarım sistemimizde su kanallarına 

yerleştireceğimiz arıtılmış sular, kanallar yolu ile her bitkinin köküne erişim sağlayacaktır. 

Konteyner içindeki her bitkinin ihtiyacı kadar su verilecek ve ihtiyaç fazlası olarak kalan sular, 

alt kanallar yoluyla tekrardan su tankerinde toplanacaktır. Toplanan bu sular bir dahaki 

sulamada kullanılacaktır. Kurulan bu sistem ile birlikte sudan %90 tasarruf elde edilecektir. 

Denize kıyısı olan  ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyük bir tehdit olarak görülen 

müsilajın³ toplandıktan sonra toprağa dökülerek su birikintileri meydana getirdiği 

kaydedilmiştir. Ağırlıklı olarak karbonhidratlardan oluşan deniz salyası içerisinde 

monosakkaritler gibi basit şekerlerden karmaşık yapılı polisakkaritlere dek farklı 

karbonhidratların yanı sıra azot ve fosfor bileşenleri de tespit edilmiştir. 

Yüksek organik madde içeriği nedeniyle salya, organik madde üzerinde çoğalan heterotrofik 

mikroorganizmalar ve canlılar için de zengin bir besin kaynağı özelliği taşımakta ve bu 

organizmaları çeken bir yaşam ve beslenme alanı oluşturmaktadır.4.1 

 Projemiz ile çevresel bir tehlike olarak görülen bu madde hem tarıma kazandırılacak hem de 

geri dönüşüm katkısı ile doğaya büyük bir yatırım yapılmış olacaktır. Topraklı tarımda bitkiler 

ihtiyaçları olan besin kaynaklarının bir kısmını topraktan almaktadır. Ekinlerin topraksız 

tarımda temel olarak ihtiyaç duyduğu azot ve fosfat 4  müsilaj içinde bol miktarda bulunan ve 

ayrıştırılan elementler ile sağlanacaktır. Bu elementler konteyner içine kurduğumuz kanallar ile 

bitki köklerine gerekli miktarda erişecektir. Böylelikle atık olarak görülen ve faydasının 

olmadığı düşünülen müsilaj tarıma fayda sağlayacak duruma gelecektir ve maliyet açısından 

düşünüldüğünde ise ekstra harcamalara sebebiyet vermeyecektir. 

Projemiz yeraltı ortamında bulunması nedeniyle bitkilerin ve kanal sistemlerinin ihtiyaç 

duyduğu ışık konteyner içine eklenecek ledler ile sağlanacaktır. Konteynerlarda yetiştirilecek 

bitkilerin türüne göre ayarlanmış besin ve diğer gerekli bileşenler, sistem içine kurulan kanallar 

sayesinde bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak için köklere ulaştırılacaktır.Bu ledlerin harcayacağı 

enerji ise konteyner üzerine yerleştirilecek olan güneş sistemleri ile giderilecektir. Güneş 

panellerinden elde ettiğimiz enerji, seraların ışık ihtiyacının yanında sulama kanallarının 

çalışma ihtiyacı duyduğu enerjiyi de karşılayacaktır.Güneş enerjisinin %100 temiz, 

yenilenebilir bir enerji kaynağı olması sebebiyle de topraklı tarımda kullanılan enerjinin aksine 
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hem doğaya zarar verilmemiş olacak hem de tarımda enerji bağımlılığını ortadan kaldıracaktır. 

Çarpık kentleşmeler ile birlikte tarım arazilerinin kullanım alanı kısıtlanmaktadır. Projemiz ile 

başta tarım yapabilme sıkıntısı içinde olan bölgelerde, az alandan daha fazla verim alma anlayışı 

yerine ölü alanları tarıma katarak daha fazla verim ve üretim alma anlayışı getirilecektir. 

Kullanılmayan bölgelerde kuracağımız konteynerlar o alanı tarıma elverişli hale getirmemize 

olanak sağlayacaktır.Toprak şartı aranmadan yapılacak bu tarım ile özellikle tarımsal olarak 

dışa bağımlı yaşayan bölgelerin, besin arayışına ve verimsizliğine son verecektir. 

Çiftçinin gelirinin düşmesinin başlıca nedenleri arasında ilaç, mazot ve gübre fiyatlarının 

katlanması sıralanıyor. Projemizde kurulan seralarda böceklenme probleminin yaşanmıyor 

olması, çiftçinin ihtiyacı olan zirai ilaçlama maliyetlerini de ortadan kaldıracaktır. Her dönem 

kontrollü bir üretim ile yetiştirilen bitkiler söz konusu olduğu için hastalık ve zararlı madde 

riski oldukça azalacaktır. Kontrollü olan bu seralar yabancı ot problemine de sebebiyet 

vermeyecektir. Böylelikle kökten hastalık sıkıntısı artık yaşanmayacak ve bu hastalıklar için 

harcanan ilaç maliyetide olmayacaktır. Buda  tarım için daha fazla yatırım gerektirmeyerek 

üretimin artışını teşvik edecektir. 

 

 

4. Yöntem 

 

 Kontrollü çevre tarımı (CEA) 2.3 alanında geliştirdiğimiz projemizde donanımsal olarak iki 

ayrı ana sisteme yer veriyor olacağız. Bunlardan biri konteyner içindeki tarım sistemi öteki bu 

tarım alanını kontrol edebilmek için oluşturmuş olduğumuz kontrol sistemidir.  Tarım 

sistemimizde 2 bilindik ayrı tekniği; hydroponik ve aquaponiği bir arada kullanacağız. 

Böylelikle bitki üretimini topraksız ortamda ilaca ihtiyaç duymadan  ve balık tesislerinden elde 

ettiğimiz besin değeri zengin sularla gerçekleştireceğiz. Ancak kendi Ab-ı Hayat projemizde 

bunlarla yetinmeyip NFT sistemiyle konteyner içerisinde devir daimi gerçekleşen ve bitkilere 

gerekli besin ihtiyacını götüren  suya, Türkiye için son zamanlarda büyük tehdit oluşturmuş 

olan müsilajdan elde ettiğimiz ve aynı zamanda topraksız tarımda bitkinin ihtiyacı olan azot ve 

fosfatı de ekledik.2021 yılı ilk yarısında  bilim kuruluşları tarafından Marmara Denizinde 

belirgin biçimde gözlenen müsilajın deniz yüzeyinden uzaklaştırıldıktan sonra suyunun 

giderilmesinde koagülasyon ve santrifüj proseslerinin etkinliği incelenmiştir. Her iki prosese 

etki eden faktörler belirlenerek proses işletim şartları düşük maliyette yüksek katı çökelme oranı 

ve yüksek üst sıvı kalitesi sağlayacak biçimde optimize edilmiştir.4.1  Buradaki NFT 

tekniğinden kastımız tarım sistemimizdeki bitkilerin büyütülebilmesi için gerekli her aracı 

kapsamaktadır. Buna tarımın gerçekleştiği kanallar, su sistemi (besin çözeltili su, su tankı, su 

boruları vs.), ışıklandırma dahildir.  

Ab-ı Hayat projemizdeki tarım dikey kanalların yan yana sıralanması ve bu kanalların üzerinde 

boşluklar açılarak üretilmesi/büyütülmesi istenen bitkinin dikimiyle gerçekleşir. Bitkilerin 

köklerinin salınacağı, kanalların iç kısmı ülkemizde kolay ulaşılabileceği düşünülerek mısır 

püskülü ile doldurulacaktır. Mısır püskülü burada suyun pH'ını bozmayacağı gibi köklerde 

zenginleştirilmiş suyun emilimini arttıracağı için tutucu madde(medium) olarak 
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kullanılacaktır(Agregat sistemi).  

Sistemimizde su kaynağımız alabalık tesislerinden elde ettiğimiz su olmakla birlikte buna 

ilaveten yağmur suyu ve arıtılmış atık sular olabilmektedir. Kullanılacak su, arıtılma ve 

temizlenme işlemlerinden sonra su tankında toplanacaktır. Bitkilerin ihtiyacı olan azot ve fosfat 

müsilajdan; nitrat, amonyak ve fosfor gibi elementler balıkların gübresinin ve artık yemlerin 

olduğu tesis suyundan; geriye kalan mineral ve vitaminler ise dışarıdan takviyeyle 

sağlanacaktır. Su tankından çıkan su, motor pompalarla bitkilere kanalların tepesinden 

verilecek ve akaçlama yöntemiyle aşağıda toplanarak yeniden su tankına geri dönecektir. Bu 

esnada kökler sudan gerekli besinleri aldığı gibi balıklar için zararlı olan maddeleri de alarak 

biofiltre görevi görmüş olacaktır. Aynı zamanda bitki kanallarımızdan(dikey borular) oluşan 

sıralar raylı sistemle hareket edebilecek ve hasat dönemi için hareket kabiliyeti rahat alan 

açılması mümkün olacaktır. Bunun haricinde bitkilerimiz konteynerde güneş ışığından 

faydalanamadığı için bu ihtiyaçlarını LED ışıklarla kontrol altına almış bulunduk. Sıralı 

kanallar arasına yerleştirilecek olan Ledler de aynı şekilde raylı sistem üzerinde hareket 

kabiliyetine sahip olacaklardır. 

Ayrıca sistemde kullanılacak olan  sensörler sayesinde, donanım kısmının teknolojik altyapıyla 

entegrasyonu sağlanması hedeflenmiştir. Sensörler sayesinde  bitkinin gelişimi için önemli olan 

faktörleri monitör edebilen sensörler önemli bir yer tutar. Bu sensörler su sıcaklığı, ortam 

sıcaklığı ve nemi, pH, EC, CO2 gibi parametreleri periyodik olarak toplamaktadır.  

Sahip olunan veriler ile öğrenme süreci hızlanıp sistemin önemli bir faktörü tamamlanacaktır . 

Bu nedenle sık ve çok sayıda ölçüm yapması sağlanan sensörlerden alınan veriler toplanıp 

kullanılacaktır. Bu veriler bulut alt sisteminin içinde kullanılacaktır. İlk aşamada piyasada çok 

kullanılan ve daha uygun maliyetli sensörler seçilmiştir. Bu sensörler için seçilen kontrol birimi 

olan Rasberry PI ile sisteme entegre edilmiştir. 
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Resim 1.a 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Karasal büyüklüğünün %30,8’ini4.1  oluşturan tarım Türkiye’de en önemli sektörlerden bir 

tanesidir. Ülke nüfusunun besin ihtiyacının  sağlaması, milli gelire ve istihdama katkı 

sağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, ihracata doğrudan ve dolaylı 

katkıda bulunması gibi nedenlerden dolayı tarım ekonomimizde vazgeçilmez bir sektördür. 

Türkiye’de tarım arazilerinin mevcut sorunları çok çeşitlilik göstermektedir. Bu sorunlar 

arasında yer alan eğim, drenaj, taşlılık, tuzluluk ve alkalilik, toprak derinliği ve kısmen de olsa 

erozyon gibi sorunlar daha çok toprağın yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Projemizde 

geliştirmiş olduğumuz dikey ve topraksız tarım sistemi ile toprağın yapısal özelliğinden 

kaynaklanan birçok soruna çözüm bularak üretimde verimi artırmayı hedefliyoruz.6 

Güneş enerjisinin dönüştürülmesi sırasında herhangi bir gaz salımı ya da atık bırakımı 

yapmayan güneş panelleri doğa dostu olması sebebiyle çevreye duyarlıdır. Aynı zamanda 

yüksek mazot ve elektrik kullanan enerji sistemlerine oranla daha düşük maliyet sunmaktadır. 

Geliştirmiş olduğumuz projede günümüz tarım ve ticaretinde girdi maliyetlerini düşürmek ve 

süreci daha verimli hale getirmek amacıyla güneş enerjisi sistemleri kullanılmaktadır.6.4 
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Projemizi diğer projelerden ayıran en büyük özelliği yer altı konteyner sistemi ile minimum yer 

kullanarak maximum verim eldesidir. Konteynerler yaşam alanlarına yakın ve verimsiz 

topraklarda kurulabildikleri için tarımın her yerde yapılabilmesine olanak sunmaktadır.  

 Küresel iklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda yaşanan kurak sezonlar, su tasarrufunun 

önemini bir kez daha gösterdi. Suyu en çok tüketen sektör olarak tarım sektöründe yapılacak az 

bir tasarruf dahi büyük önem taşıyor. Sulama suyunun ilaçlarla karışıp yeraltı sularına sızması 

veya buharlaşması bu krizi tetiklemektedir. Bu yüzden tarla içi sulama yöntemlerinin su 

tasarrufu sağlanacak şekilde uygulanması gerekmektedir. Geliştirdiğimiz proje kapsamında 

tarım alanında kullanılan su miktarını azaltmayı hedeflemekteyiz. Bunun için atık sulara 

(alabalık tesisi, yağmur suyu vs.) arıtma işlemi uygulayarak tarımda yapılan su israfının önüne 

geçebilmek istenilmektedir. Bu işlem ardından suyu dikey ve topraksız sera sistemimize 

vererek suyun içeride devirdaimi sağlanacaktır. Bu işlem ile Türkiye’de tarım için kullanılan 

%73’lük5.1 suyun oranını azaltıp daha az maliyet ile sürdürülebilirlik kazandırmak istiyoruz. 

6.3 

 Akdeniz Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucunda müsilajın azot ve fosfor içerdiği 

bununla birlikte gübre olarak da kullanılabileceği açıklandı. 

Biz de projemizde toprağın özelliklerini iyileştirmesi ve tarımdaki verimi artırması sebebiyle 

gübre olarak müsilajı kullanmayı hedefliyoruz.6.2 

 Su tasarrufu, dikey ve topraksız tarım, gübre olarak müsilaj kullanımı ve yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımı üzerine yapılan çalışmalara ve projelere baktığımızda projemizde olan 

maddelerin hepsini aynı anda içeren bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bu yönde multidisipliner bir yapı sergileyip tarımda minimum gelir ile maksimum verim elde 

etmeyi amaçlamaktayız. Bu yönleriyle inovatif bir projedir. 
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6. Uygulanabilirlik 

 

Projemiz şu an kullanılmakta olan topraksız tarım teknolojisine farklı bir yorum katan müsilaj 

ve enerjiden tasarruf özellikleri ile hayata geçirilme ve uygulanabilirlik açısından herhangi bir 

risk teşkil etmemektedir. 

Projede vücut bulacak olan konteynerler İstanbul, Ankara, İzmir gibi yüksek nüfuslu şehirlerde 

dahi kullanıp çok işlevli ve inovatif bir proje olacağı düşünülmektedir. Ayrıca projede 

kullanılan teknoloji daha minimalist hale getirilip küçük değişiklikler ile farklı ortamlara(askeri 

üs, nükleer santral gibi) entegrasyonu sağlanabilir. 

Projede kullanılacak olan teknolojik sistemin enerjisini sağlayacak olan güneş panelleri ile hem 

enerjiden tasarruf edip hem de uygulanabilirlik açısından kolaylık sağlanacaktır. 

Bu sistem sayesinde elde edilen ürünün değeri, uygulanma aşamasındaki maliyetin altında           

kalmayacağı gibi sistem daha uygulanabilir olacaktır. Projenin tüm özellikleri ürünün hayata   

geçirilme oranını artırıp, uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Akuaponik sisteme en uygun 

bitkiler arasında, marul, domates, salatalık, kabak, lahana, ıspanak, çilek, su teresi, fesleğen, 

kişniş otu, maydanoz, sarımsak, nane, dereotu, roka, pazı, fasulye ve bezelye sayılıyor. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Yapmış olduğumuz piyasa araştırmalarında planlamış olduğumuz Ab-ı Hayat projemizin 

toplam maaliyeti (88860 tl) olarak hesaplanmıştır. 

Prototipte yapmayı düşündüğümüz bitki tarım alanımız için total maaliyetin 1/5'ini kullanmanın 

yeterli olacağı kanaatine varılmıştır. 

Projenin hayata geçmesine kadar ki sürede döviz kurlarının sabit olmaması sebebiyle maaliyette 

değişiklikler olması muhtemeldir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Projemizin hedef kullanıcılarını 3 sınıfa ayırabiliriz: 
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1. Bu proje dış iklimden bağımsızlığı ve sistemin ihtiyaca göre büyüklüğünün 

değiştirilmesi sayesinde her türlü kişi ve alana uyum sağlamaktadır. 

2. Projemiz özellikle verimsiz tarım arazilerinde ve iklimi gereği tarıma elverişli olmayan 

bölgelerde tarımı mümkün kılmayı hedeflemektedir. Çöl ve çorak iklim tiplerinde ya da 

Güneydoğu Anadolu bölgemiz gibi tarımda suya en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde 

kurulacak bu sistem sayesinde tarımda iklime ve dış faktörlere bağlılık azalarak üretimde 

süreklilik sağlanacaktır. Üretimdeki dalgalanmaların önüne geçilecektir. 

3. Nüfusa oranla tarım arazilerinin sınırlı olduğu bölge ve ülkelerde projemiz 

uygulanarak birim kareden maksimum verimi elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Hollanda, 

Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail gibi gelişmiş ve balıkçılığın da yaygın olduğu bu 

ülkelerde balıkçılık ile tarımın birleştirilmesi tarım yapılabilecek arazi miktarını büyük 

ölçüde arttıracaktır. Ülkemizde ise İstanbul gibi neredeyse tarım arazisine hiç yer olmayan 

bölgelerde insanlarımız tarım yapabilecektir. 

 

 

9. Riskler 

Projemizde özellikle müsilaj kaynaklı gübre tedarik sürecinde oluşabilecek aksaklıklar 

sebebiyle gerekli belediyelerin deniz hizmetleriyle iletişime geçilebilir. 

Temin edeceğimiz yurtdışı kaynaklı malzemelerin tedarik sürecindeki oluşabilecek aksaklıklar 

için gerekli zaman planlaması yapılarak gecikmelerin önüne geçilebilir. 

 

 



 

13 
 
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

0-2= Düşük  

3= Orta 

4-5= Yüksek 
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Risk No Olasılık Etki Risk Sonucu 

1 1 1 1 (Düşük) 

2 2 1 1 (Düşük) 

3 1 1 1(Düşük) 

4 3 2 3(Orta) 

5 2 3 2(Düşük) 

6 2 2 2(Düşük) 
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