
1.Proje Özeti 

 

 Bu araştırmada, toprak olmadan mutfaktan çıkan evsel organik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak bitkilerin 

gelişmesi için uygun bir ortam oluşturmak amaçlanmıştır. İlk olarak pamuk içerisinde çimlendirilen marul, dereotu, 

mini pak choi, maydanoz, nane, turp ve reyhanın ortak olarak ihtiyaç duyduğu nitrat, fosfor, kalsiyum, potasyum, 

magnezyum, demir, mangan, bor, çinko, bakır ve molibden minerallerinin muz, patates, yumurta kabukları; nohut, 

salatalık, yeşil yapraklılar, çay posaları, kahve telveleri gibi meyve sebze atıklarından oluşturulan komposttan 

karşılanması sağlanmıştır. Kompostun içerisine inek gübresi ve toprak solucanları konularak kompostlaştırma işlemi 

hızlandırılmıştır. Komposttan açığa çıkan metan gazından ise elektrik enerjisi elde edilerek kurulan topraksız tarım 

sisteminin ışıklandırması yapılmıştır. Bu şekilde tam bir geri dönüşüm sağlanmıştır. Oluşturulan su sistemi sayesinde, 

bitkiler zaman ayarlı priz aracılığıyla belirli periyotlar arasında sulanmıştır. Böylece bitkiler için ideal olan pH 6.0 ve 

1.8 EC değerindeki ortam doğal yoldan oluşturulmaya çalışılmıştır. 

2. Problem / Sorun: 

Topraksız tarım, toprak ve su kaynakları yetersiz ülkelerin gıda açısından dışa bağımlılıktan kurtulmak istemesi, 

genelde ise artan nüfusun gıda gereksinimini karşılamak, su ve gübre açısından daha az bir kullanım ile daha yüksek 

verim almak amacıyla ortaya çıkmış, yetiştiricilerimizin üretim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayan, 

emekten, zamandan tasarruf sunan topraksız tarım, geleceğin tarım modeli olarak görülüyor. 

Günümüzde var olan topraksız tarım uygulamalarının bazılarının gözden kaçırdığı ve aslında üzerinde titizlikle 

çalışılırsa çok büyük ve geleceğe yatırım olacak projeleri ortaya çıkarabilecek bir konu var : Tam geri dönüşüm 

Projede üzerinde çalıştığımız bir konu da tam olarak bu aslında.  

 

 

 

3. Çözüm: 

Yaptığımız çeşitli çalışmalarda ev ortamında yaptığımız topraksız tarım düzeneğinde evsel organik mutfak atıklarından 

oluşturduğumuz komposttan bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli minerallerin elde edilebileceği, açığa çıkan biyogaz 

ile sistemin enerji ihtiyacının karşılanabileceği sonucuna ulaştık. 

Bu sayede hem evlerimizde bu tarz sistemler kurarak kendi bitkilerimizi yetiştirerek çoğu unsurdan tasarruf edebilecek 

hem de komposttan ortaya çıkan metan gazını enerjiye dönüştürerek bu topraksız tarım sisteminin enerji ihtiyacını 

karşılayarak tam geri dönüşümü sağlayabileceğiz.  

Görsel 1’de görüldüğü üzere bitkilerin yetişirken ihtiyacı olan mineral ve tuzlar şekildeki komposttan karşılanmıştır. 



Görsel 2’de ise kompost sonucu ortaya çıkan metan gazının kalorimetre bombası ile yanma ısısını ölçtükten sonra 

yaptığımız düzeneğin peltier modülü sayesinde oluşan sıcak-soğuk hava farklılığından ortaya çıkan elektrik enerjisiyle 

LED’in yanması için kurulan sistem gösterilmektedir. Böylece sistemin enerji ihtiyacı karşılanmıştır. 

 

                                                     Görsel 1                                                      Görsel 2 

 

4. Yöntem:  

Projedeki asıl amacımız tam geri dönüşüm olduğundan ev ortamında yapılabilecek prototip bir geri dönüşüm 

mekanizması yaptık. 19 litrelik bir kabın içerisine evlerde bulunan muz, yumurta, patates ve mandalina kabukları; 

nohut, salatalık, marul ve kabak gibi meyve ve sebze atıklarından bitkilerin beslenmesi için bir kompost oluşturduk. 

Bitkiler ihtiyacı olan mineralleri ve tuzu buradan karşıladı.  

Gözlem ve deney boyunca kompostu, bitkilerin büyümesinde önemli olan minerallerin bulunduğu atıklarda besledik. 

 Görselde görüldüğü gibi kompostlaştırma işleminin hızlandırılması için de hayvan gübresi ve toprak solucanları da 

kullandık.  

 



Kalorimetre bombasında metan gazının yakılması sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Teknolojinin biçimlendirdiği yeni gelecekte, verimsiz arazilerde tarım yapmanın nasıl mümkün olacağı araştırılırken 

bir yandan da topraksız tarım gibi yenilikler geliştiriliyor. Topraksız tarım modelleri, dünyanın dört bir yanında 

uygulanıyor ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından deneniyor. Ekinlerin besin ihtiyacının topraktan değil de su 

veya hava aracılığıyla karşılanmasına dayanan bu sistem, yenilikçi çiftçilerin de ilgisini çekiyor. 

Şimdiye kadar topraksız tarımla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın diğerlerinden farkı ise şudur: 

Normalde topraksız tarım uygulamalarında bitkiler, besin çözeltileriyle beslenmektedir. Bu çalışmada ise bitkiler, 

ihtiyacı olan mineralleri organik evsel bitkisel atıklardan oluşturulan komposttan karşılamaktadır. Oluşturulan su 

sistemi sayesinde, bitkiler zaman ayarlı priz aracılığıyla belirli periyotlar arasında sulanmıştır. Böylece bitkiler için 

ideal olan 6.0 pH ve 1.8 EC değerindeki ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca komposttan çıkan metan gazı 

elektrik enerjisine dönüştürülerek sistem LED ışıklar ile aydınlatılmıştır. Böylece tam geri dönüşüm sağlanmış, çevre 

ve insan sağlığı korunmuştur. Çalışmanın ekonomik kalkınmaya da olumlu etkileri olması hedeflenmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Yapılan çalışmada, evsel organik mutfak atıklarından oluşturulan komposttan bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli 

minerallerin elde edilebileceği, açığa çıkan biyogaz ile sistemin enerji ihtiyacının karşılanabileceği sonucuna 

varılmıştır. Bu çalışma daha büyük seralarda profesyonel bir şekilde geliştirilebilir. Bu tür projelerin daha fazla hayata 

geçirilebilmesiyle doğaya sağlanacak olan geri dönüşüm gibi olumlu etkilerin de artması beklenmektedir.  

 

7. Maliyeti 

Kurulan topraksız tarım setinin maliyeti 1.600 ₺ tutmuştur. Bu maliyetin içine, 

  6 adet 100 cm kullanıma hazır pvc boru,  

 1 adet taşıma sehpası,  

 1 adet EC ölçer, 

  1 adet pH ölçer, 

  1 adet 1 metre yüksekliğe su basma kapasiteli kafa motoru, 

  1 adet su tankı, 

  1 adet zamanlayıcı saat, 

  250 ml pH düşürücü ve  

 36 adet file saksı dahildir 

 

8. Proje fikrinin hedef kitlesi (Kullanıcılar) 

Bu proje sonucunda organik atıklardan oluşturulan komposttan bir topraksız tarım sisteminin enerji ihtiyacının 

karşılanabileceğinin yanı sıra komposttan elde edilen fosfor, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin 

suya karışımını sağlayarak bitkilerin gelişimi için gerekli besinlerin sağlanabileceğini kanıtlamış olmaktayız. Bu 

topraksız tarım sistemini oluştururken asıl hedefimiz geri dönüşüm anlayışını yaygınlaştırmak olduğu için sistemimizi 

her evin balkonunda bulunabilecek bir şekle getirmiş bulunmaktayız. Bu sebepten dolayı çevreye duyarlı her birey bu 



projemizden kendi evi kapsamında yararlanabilir. Projemizin gelecekte daha profesyonel ortamda geliştirilmesip ülke 

çapındaki topraksız tarım seralarında ve tesislerde kullanıma geçirilmesi durumunda daha geniş bir kitlenin de bu 

projeden yararlanabileceğini düşünmekteyiz. 

9.Riskler 

Proje sürecinde bitkilerin gelişiminin yakından takibi gerçekleşmemesi durumunda bitkilerin gelişiminde istenmeyen 

bazı engellerle karşılaşılabilir. Sistemde belirli süre aralıklarında pompalanmakta olan komposttan elde edilen sulu 

solüsyonun sürekli olarak pH ve EC değerlerinin ölçümleri gerçekleştirilmelidir ve ideal olan pH 6.0 ve 1.6-1.8 EC 

değerlerinde tutulmasına özen gösterilmelidir. Topraksız tarımda üretilen bitkiler yaşanan problemlere hızlı belirti 

gösterir, bunun sonucunda yapılacak müdahaleler de hızlı olmalıdır. EC değeri ortamdaki tuzluluğun bir göstergesidir, 

sistem içerisinde dolaşan sıvının EC değerinin bitkilerin ihtiyacından yüksek olma durumunda bitkiler suyu ememez 

ve kurur. Bu durumda sıvının su oranını arttırarak EC değerini düşürmek mümkündür.  

Kompost üretiminde de kompostlaştırma işlemi oluşabilecek engeller karşısında yakından takip edilmelidir. Bu süreç 

boyunca kompostun beslenmesi sağlanmalıdır ve kompostun oluşturulduğu kabın hava almamasını sağlamak 

önemlidir, aksi takdirde ortaya çıkan metan gazının patlaması mümkündür. Kompostun nemli tutulması da önemlidir, 

bunun için gerektiğinde kaba su eklenebilir.  
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