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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Topraklardaki heterotrof mikroorganizma faaliyetlerine karbon ve enerji kaynağı olarak hizmet 
eden toprağın organik maddesi, özellikle CO2 sera gazı salımını artırarak küresel ısınmayı 
hızlandırmaktadır. Mikroorganizmalar tarafından kolay değerlendirilemeyecek ancak 
toprakların organik madde miktarını artıracak toprak iyileştiricilere ihtiyaç bulunduğundan, C-
stabil bir materyal olan biyokömürlerin eldesi ve topraklarda kullanımı önem kazanmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda topraklara organik madde kaynağı olarak uygulanabileceği belirlenen 
kentsel stabilize arıtma çamurunun yararlı bir ham madde olarak ülkemiz ekonomisine 
kazandırılması önemlidir.  
Projemizde, bitkisel üretimin toprakların sera gazı salımlarını artırmadan gerçekleştirilebilmesi 
ve toprak sağlığının sürdürülebilmesi için toprakların organik madde miktarının artırılması 
amaçlanmıştır. Bunun için arıtma çamurundan elde edilen biyokömürün, bir toprak iyileştirici 
olarak kullanılması ve tarımsal kaynaklı sera gazı salımının azaltılmasındaki rolünün 
belirlenmesi hedeflenmiştir. 2020 yılında başlanılan ve halen sürdürülen tarla çalışmasında, 
arıtma çamuru, arıtma çamuru biyokömürü ve kimyasal gübre baklagil ve buğdaygil olarak 
seçilen iki yerli bitkiye uygulanmıştır. Organik materyallerin toprağa karıştırılmasının ardından 
yapılan tohum ekiminden bir hafta sonra başlanılan sera gazı ölçümleri, fotoakustik gaz ölçüm 
cihazıyla düzenli olarak yapılmıştır. 
Aday ülkeler arasında yer aldığımız Avrupa Birliği tarafından açıklanan Avrupa Yeşil 
Mutabakat Çağrısı ile 2030’a kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise 
net-sıfır karbon salım hedefine ulaşılması hedeflenmektedir. Projede elde ettiğimiz sonuçlar 
incelendiğinde, biyokömür uygulamasıyla tarım toprakları kaynaklı sera gazları salımında, 
büyük bir atık potansiyeline sahip kentsel arıtma çamuru uygulamasına kıyasla ortalama %30 
düzeyinde düşüş sağlanmış olması; bir taraftan tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlarken, 
diğer taraftan da Yeşil Mutabakat ile ilgili ülkemizin 2050 vizyonuna da katkıda bulunacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sera gazı salımı, arıtma çamuru biyokömürü, kentsel arıtma çamuru, 
sürdürülebilir verimlilik, küresel ısınma, gıda güvenliği.  

2. Problem/Sorun: 
Dünyamız bir taraftan küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle mücadele ederken, diğer taraftan 
küresel düzeyde ortaya çıkan açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile başa çıkmaya çalışmaktadır. 
Tarım sektörü, karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O) ve metan (CH4) gazları salımı ile küresel 
ısınmaya katkı yapan sektörlerin arasında bulunmaktadır. İnsan kaynaklı sera gazı salımlarının 
(2007–2016) yaklaşık %23’ü tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Dünya’da bir milyara yaklaşan açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele 
eden insan nüfusu dikkate alındığında, insanlığın ihtiyacı doğrultusunda üretilen gıdanın 
%95’ini karşılayan tarım topraklarının stratejik önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Topraklar, 
üretkenlik kapasiteleri ile orantılı olarak bitkisel üretimde kullanılmadıkları için bugün 
bozunma, çölleşme, verimsizleşme, tuzlulaşma, alkalileşme gibi problemlere çözüm 
aranmaktadır. Dahası erozyon, tek ürün kültürü ve toprakların mühürlenmesi sonucu tarımsal 
arazilerimizin miktarı da gün geçtikçe azalmaktadır. Bu nedenle tarım topraklarının bozulan 
sağlığını tesis edip sürdürülebilir kılarak, gıda güvenliği ve güvenirliğini ile çevresel ekosistemi 
korumak oldukça önem taşımaktadır. (Kayikcioglu ve Delibacak, 2018; Kayikcioglu vd., 2019) 
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Şekil 2.1 2020 Türkiye Meteorolojik Kuraklık Haritası (SPI metodu ile hesaplanan). 
A. 6 Aylık (Mayıs 2020 - Ekim 2020, B. 3 Aylık (Ağustos 2020 - Ekim 2020) (MGM, 2020). 

3. Çözüm  

Tarım sektörü, karbondioksit (CO2), nitröz 
oksit (N2O) ve metan (CH4) gazları salımı ile 
küresel ısınmaya katkı yapan sektörlerin 
arasında bulunmaktadır. İnsan kaynaklı sera 
gazı salımlarının (2007–2016) yaklaşık %23’ü 
tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Ancak sağlıklı topraklar 
CO2 salımı açısından bir yutak rolü üstlenip, 
aerobik toprak ortamını destekleyerek CH4 ve 
N2O oluşumunu azaltmakta ve küresel 
ısınmayı hafifletici etki yapabilmektedirler. 
Toprak sağlığının tespiti, tesisi, ıslahı ve 
sürdürülebilirliği konularında en önemli 
parametre ise toprağın organik maddesidir. 
Ülkemiz tarımında gereksinimden fazla 
uygulanan kimyasal gübreler, hatalı toprak işleme, nöbetleşe ekim uygulamasının azlığı, 
erozyon vb. nedenler, tarım topraklarımızda bulunan organik madde miktarını azaltarak büyük 
bölümünde en az %3 düzeyinde olması gereken miktarı %1’in altına geriletmiştir (Kayikcioglu 
vd., 2020). Organik maddenin azlığı veya yokluğu toprak doğal yapısının bozulmasına ve 
sağlığını kaybetmesine neden olmaktadır. 
Projemizde bitkisel üretimin, toprakların sera gazı salımlarını artırmadan gerçekleştirilebilmesi, 
bunun yanında toprakların organik madde miktarını arttırarak toprak sağlığının 
sürdürülebilmesi ve tüm bu süreçlerin aynı zamanda çevre sağlığını tehdit edecek boyutlarda 
bulunan bir atığın değerlendirilmesiyle sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle tarımsal 
kaynaklı sera gazı salımının azaltılması için toprak iyileştiricilerin rolünün, “Biyokömür” 
örneği ile araştırılması, bu biyokömürün arıtma çamurundan elde edilmesi ve mevsim 
koşullarına ve bölgeye uygun baklagil ve buğdaygil olarak seçilen iki farklı yerli bitki türünün 
sera gazı salımları üzerine etkinliğinin ortaya konulması hedeflenmiştir (Macias & Camps 
Arbestain, 2010) (Akgül, 2017) (Günal vd., 2018) (Verheijen vd., 2010). 
 

 

Şekil 3.1 Biyokömürün Toprak özellikleri üzerine 
etkileri (Williams, 2020’den değiştirilerek). 
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Sonuçlarımız :  

Şekil 3.2’de verilen KIP grafiği incelendiğinde, arıtma çamuru uygulamasının özellikle fiğ 
vejetasyonu topraklarında en yüksek KIP oluşturduğu söylenebilir (P<0.05). Bunu, buğday 
topraklarındaki arıtma çamuru ile kimyasal gübre izlemiştir. KIP en düşük uygulama konuları 
ise buğday ve fiğ topraklarındaki biyokömür uygulamalardır. Arıtma çamurları, diğer benzer 
organik materyaller gibi tarım topraklarının organik madde içeriğini artırma için 
kullanılmaktadır. Ancak bir taraftan sürdürülebilir toprak verimliliğinin tesis edilmesi için çaba 
gösterilirken, diğer taraftan ise tarım topraklarının antropojenik SG salım potansiyeli 
arttırılmaktadır. Küresel iklim değişikliği ile mücadele, uygun kültürel işlemlerle tarım 
toprakları SG salımlarını azaltıcı etki yapabilir. Beş dönem SG salım değerleri üzerinden 
yapılan bu değerlendirmede, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine 
olumlu katkı yaptığı daha önceki çalışmalarda ortaya konulan biyokömür uygulamasının 
bunlara ek olarak aynı zamanda tarım topraklarının C-yutak fonksiyonunu da 
aktifleştirildiği belirlenmiştir. 
 
Tablo 1. Uygulamaların dönemler bazında metan salımı (µL CH4 L-1) üzerine etkisi. 
a: 1. Dönem, 30 Aralık 2020 tarihli SG ölçüm dönemi; b: 2. Dönem, 6 Ocak 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; c: 3. 
Dönem, 20 Ocak 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; d: 4. Dönem, 24 Şubat 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; e: 5. 
Dönem, 24 Mart 2021 tarihli SG ölçüm dönemini; f: Tüm değerler üç ölçümün ortalaması olarak verilmiştir; g: 
Standart sapma; h: SSB+CF, stabilize arıtma çamuru biyokömürü ile kimyasal gübre uygulaması; i: CF, kimyasal 
gübre uygulaması; j: SS+CF, stabilize arıtma çamuru ile kimyasal gübre uygulaması. * Aynı harfle gösterilen 
ortalamalar Duncan testine göre birbirinden istatistiksel olarak farklı değildir (P<0.05). Küçük harfler aynı dönem 
içindeki farklı uygulamaların karşılaştırmasını vermektedir. satır ortalaması, aynı uygulamaya ait dönemler 
ortalamasını; sütun ortalaması, ise aynı döneme ait uygulamaların ortalamasını vermektedir.  

Şekil 3.2 Beş dönemde elde edilen veriler ile oluşturulan Küresel Isınma Potansiyeli grafiği.  
* Aynı harfle gösterilen ortalamalar Duncan testine göre birbirinden istatistiksel olarak farklı değildir 
(P<0.05). 
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Tablo 2. Uygulamaların dönemler bazında karbondioksit salımı (µL CO2 L-1) üzerine etkisi. 
a: 1. Dönem, 30 Aralık 2020 tarihli SG ölçüm dönemi; b: 2. Dönem, 6 Ocak 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; c: 3. 
Dönem, 20 Ocak 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; d: 4. Dönem, 24 Şubat 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; e: 5. 
Dönem, 24 Mart 2021 tarihli SG ölçüm dönemini; f: Tüm değerler üç ölçümün ortalaması olarak verilmiştir; g: 
Standart sapma; h: SSB+CF, stabilize arıtma çamuru biyokömürü ile kimyasal gübre uygulaması; i: CF, kimyasal 
gübre uygulaması; j: SS+CF, stabilize arıtma çamuru ile kimyasal gübre uygulaması. * Aynı harfle gösterilen 
ortalamalar Duncan testine göre birbirinden istatistiksel olarak farklı değildir (P<0.05). Küçük harfler aynı dönem 
içindeki farklı UYGULAMALARIN karşılaştırmasını vermektedir. SATIR ORTALAMASI, aynı uygulamaya ait 
dönemler ortalamasını; SÜTUN ORTALAMASI, ise aynı döneme ait uygulamaların ortalamasını vermektedir. 

 
Tablo 3. Uygulamaların dönemler bazında nitroz oksit salımı (µL N2O L-1) üzerine etkisi 
a: 1. Dönem, 30 Aralık 2020 tarihli SG ölçüm dönemi; b: 2. Dönem, 6 Ocak 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; c: 3. 
Dönem, 20 Ocak 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; d: 4. Dönem, 24 Şubat 2021 tarihli SG ölçüm dönemi; e: 5. 
Dönem, 24 Mart 2021 tarihli SG ölçüm dönemini; f: Tüm değerler üç ölçümün ortalaması olarak verilmiştir; g: 
Standart sapma; h: SSB+CF, stabilize arıtma çamuru biyokömürü ile kimyasal gübre uygulaması; i: CF, kimyasal 
gübre uygulaması; j: SS+CF, stabilize arıtma çamuru ile kimyasal gübre uygulaması. * Aynı harfle gösterilen 
ortalamalar Duncan testine göre birbirinden istatistiksel olarak farklı değildir (P<0.05). Küçük harfler aynı dönem 
içindeki farklı UYGULAMALARIN karşılaştırmasını vermektedir. SATIR ORTALAMASI, aynı uygulamaya ait 
dönemler ortalamasını; SÜTUN ORTALAMASI, ise aynı döneme ait uygulamaların ortalamasını vermektedir. 

 
Projemizde tarım toprakları kaynaklı sera gazları salımı, büyük bir atık potansiyeline sahip 
stabilize kentsel arıtma çamuru uygulaması ile kentsel artıma çamuru biyokömürü 
uygulamasına göre %8,5-48 arasında ortalama %30 düzeyinde artış göstermiştir. Proje 
kapsamında, ayrıca, bitki türü farklılıklarının SG salımı üzerine bir etkisinin olup olmadığının 
araştırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede proje kapsamında ölçümü yapılan üç sera gazının 
ortalama salımları, SSB uygulaması ile karşılaştırıldığında, SS uygulaması ile fiğ topraklarında 
ortalama %25.6 daha fazla meydana gelirken, bu oran buğday topraklarında ortalama %36 
düzeyinde belirlenmiştir. Dolayısıyla fiğ köklerinden salgılanan biyomoleküllerin özellikle 
azotça zengin olması, biyokömürün ayrışmasını hızlandırdığı ve bu sayede iki organik materyal 
arasındaki SG salım miktarları açısından farklılığın daraldığı söylenebilir. 
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4. Yöntem 

19.12.2020 tarihinde deneme alanı arazi 
hazırlığı yapılmıştır. Bu amaçla ilk etapta 
arazi yüzeyindeki otlar kökleriyle birlikte el 
ile temizlenerek arazi dışında atılmıştır. 
Bunun yapılma nedeni ise otların arazi 
yüzeyinde eşit ve homojen dağılmamış 
olmaları nedeniyle deneme toprakları farklı 
farklı düzeylerde etkileme potansiyellerinin 
bulunmasıdır. Araziden uzaklaştırılmamaları 
durumunda bağımsız değişkenlerimiz olan 
arıtma çamuru biyokömürünün ve arıtma 
çamurunun faydaları tam ve net olarak 
anlaşılamayabilirdi. Diğer bir ifade ile 
kontrollü deney yapılmamış olurdu. Ardından 0-12 cm aralığında toprağı işleyen (yüzeysel 
işleme yapan) bahçe tipi çapa makinesi yardımıyla tüm arazi işlendi. Bunun yapılmasındaki 
amaç ise sertleşen toprak yüzeyini tohum yatağına hazırlamaktır.  

22.12.2020 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve 
Üretim Çiftliği arazisinde bir tarla denemesi kurulmuştur. Emiralem boğazından denize doğru 
bir yelpaze şeklinde uzanan ve Gediz nehri, yan dereler ve yüzey akışlarla taşınıp biriken 
kuvaterner yaşlı pekişmemiş alluvium ana özdeklerinin oluşturduğu Menemen ovasında yer 
alan tarla denemesi; 38°58′00.60″ – 38°57′94.06″ kuzey enlemi; 27°02′35.24″ – 27°02′38.35″ 
doğu boylamı arasında yer almıştır. Deneme kurulmadan önce arazi üzerinde parselasyon 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. 30 cm uzunluğundaki tahtalar yardımıyla uzun kenarı 2 metre, 
kısa kenarı 1 metre olacak şekilde 2 m2 yüzey alanına sahip parseller belirlendi. Üç uygulama 
konusu ve iki farklı bitki çeşidi için gerekli toplam altı parsel oluşturuldu. Parseller arasındaki 
potansiyel kontaminasyonu önleyebilmek için 1 metre boşluk bırakıldı. Deneme parseller ilk 
olarak tırmık kullanılarak düzleştirilip havalandırıldı. Parseller hazırlandıktan hazırlandıktan 
sonra elle ekim işlemlerine geçildi. Bölgemizde üreticiler tarafından kullanılan serpme ekim 
tohum miktarı uygulanmıştır. Kullandığımız de buğdaygiller familyasından yerli buğday bitkisi 
(Triticum aestivum var. Kayra) 250 kg tohum/ha (25 g tohum/m2) ve baklagiller familyasından 
yerli ve milli fiğ bitkisi (Vicia sativa var. Alper) 120 kg tohum/ha (15 g tohum/m2) dozunda el 
ile serpme şeklinde ekilmiştir. Pozitif kontrol olarak üretici koşullarını yansıtacak 15-15-15 
kimyasal gübre uygulaması 500 kg/ha (50 g/m2) dozunda yapılmıştır. Arıtma çamurunun 
uygulama dozu yapılan literatür çalışmasından belirlenmiş olup, arıtma çamuru biyokömürü de 
arıtma çamuru ile aynı dozda uygulandı. Kayıkçıoğlu ve ark. (2019) yaptıkları bir çalışmada, 
kentsel arıtma çamurunun 20 Mg/ha.y düzeyinde uygulanmasının bitkisel üretimi optimum 
düzeyde desteklediği, 30 Mg/ha.y dozunun ise toprakların mikrobiyal aktivitesini en çok 
desteklediğini saptamışlardır. Buradan yola çıkılarak projemizde 25 Mg/ha.y dozu 
uygulanmıştır. 
Şekil 4.1’de gösterildiği gibi ilk üç parsel fiğ bitkisi için organize edilirken, diğer üç parsel ise 
buğday bitkisi için kullanılmıştır. Yukarıda verilen elle ekime uygun olan dozlar 2m2 parseller 

 

Şekil 4.1 Parsellere yapılan tohum ekim 
işlemlerinin kronolojik sırayla tamamlanması. 



7 
 

   
 

için belirlenmiştir. Projede hedeflenen amaçların gözlemlenmesi için: 1 numaralı parsele 30 g 
fiğ tohumu, 100 g kimyasal gübre, 5 kg arıtma çamuru; 2 numaralı parsele 30 g fiğ tohumu, 
100 g kimyasal gübre, 3 numaralı parsele 30 g fiğ tohumu, 100 g kimyasal gübre, 5 kg 
biyokömür toprak üzerine serpildi. 4. parsele 50 g buğday tohumu, 100 g kimyasal gübre, 5 kg 
arıtma çamuru; 5. parsele 30 g buğday tohumu, 100 g kimyasal gübre ve son parsele ise 50 g 
buğday tohumu, 100 gram kimyasal gübre ile 5 kg biyokömür serpilmiştir. Deneyin kontrollü 

bir deney olması amacıyla ve toprağa serpilen maddelerin homojen dağılması adına tüm 
parseller tırmıkla karıştırılmıştır. Parsel yüzeyine hafif bir kuvvet uygulayarak tohumların 
toprak ile iyice teması sağlanmıştır. Tohumların çimlenme kapasitelerini artırabilmek amacıyla 
yapılan bu uygulamanın bir diğer hedefi ise tohumların kuşlar tarafından tüketilmelerini 
engellemektir. 
Topraktan salınan sera gazlarının yani CO2, CH4, N2O ve NO'nun ölçümü için yaygın olarak 
kullanılan “Chamber” bazlı analiz yapılmıştır. Kısaca; zemin yüzeyine bir kutu veya silindir 
yerleştirilir, böylece taban kesiti zemine açılır. Yayılan gazlar, bölme üst boşluğunda birikir. 
Karışım oranının değişimi çeşitli gaz sensörleri ile analiz edilebilir (Oertel,2016).  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Fidel vd., 2019 yılında yaptıkları çalışmada, biyokömürün topraklardan çıkan CO2 ve N2O 
salımlarına etkisini araştırmışlardır. Araştırmalarını, 3 farklı sıcaklık ve 3 farklı nem 
seviyelerinde laboratuvarda ve 4 farklı ekin türüyle arazide olmak üzere 2 farklı ortamda 
gerçekleştirmişlerdir. Sonuçta, biyokömürün N2O salımlarına; laboratuvarda belirli sıcaklık ve 
nem seviyeleri altında, arazide ise yalnızca mısır bitkisinde etki ettiğini gözlemlediler. Ancak 
biyokömürün N2O salımları üzerindeki etkisinin sadece arazi ortamında kayda değer ölçüde 
olduğu ve toplam CO2 salımları üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucuna varmışlardır.  

Ülkemizde de kentsel nüfusunun artışı, birçok çevre sorununu da beraberinde getirmiştir. 
Kentsel atık su arıtma tesislerinden ortaya çıkan arıtma çamurları da büyük bir çevresel problem 
yaratmaktadır. Arıtma çamurlarının tarım topraklarında organik madde kaynağı olarak 
kullanılarak toprakların verimliliği artırmaya dönük çalışmalar bulunmaktadır. (Kayikcioglu ve 
Delibacak, 2018; Kayikcioglu vd., 2019). Ancak arıtma çamurlarının toprakların sera gazları 
salımları üzerine dönük ülkesel ölçekte bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Şekil 4.2 Tarla Desenindeki Parsellerin Şematik Gösterimi. 
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6. Uygulanabilirlik  

Tarımda sürdürülebilir verimliliğin sağlanmasının en önemli bileşeni ise toprak organik 
maddesinin devamının sağlanabilmesidir. Bu nedenle, organik madde miktarı düşük olan 
özellikle Akdeniz iklimi etkisi altındaki tarım topraklarımıza, kullanılabilecek organik atıkların 
döndürülmesi hayati öneme sahiptir. Bu açıdan kentsel arıtma çamurları da yüksek organik 
madde ve bitki besin elementi yükü ile bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel 
arıtma çamurlarının, stabilize edildikten sonra tarım topraklarında kullanılabilirliğine dair 
yapılan birçok bilimsel araştırma mevcuttur. Ülkemizde gerçekleştirilen tüm bu araştırmalar, 
uygulamalar ve elbette ki yürütülen bu proje de stabilize artıma çamurlarının tarım 
topraklarında kullanılabilirliğini düzenleyen “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta 
Kullanılmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarih ve 27661 sayılı Resmi Gazete)” kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. 
Proje kapsamında kullanılan organik madde kaynaklarından birisi olan arıtma çamuru yanında, 
toprakların küresel iklim değişikliğine destek verecek özelliğini azaltmaya yönelik artıma 
çamuru biyokömürü de kullanılmıştır ki bu materyal çalışmanın inovatif yönünü 
oluşturmaktadır. Hem toprakların sürdürülebilir verimliliği destekleyecek ve hem de tarımsal 
kaynaklı topraktan sera gazı salımını azaltarak küresel iklim değişikliğine azaltıcı etki yapacak 
olan bu materyalin, proje sonuçlarımıza göre ticarileşme potansiyeli bulunmaktadır. 
Projemizde kullanılan arıtma çamurları, genel olarak, olumlu özelliklerinin yanı sıra patojen 
mikroorganizma içeriği, ağır metal konsantrasyonu ve tuzluluk miktarı parametreleri açısından 
da bazı olumsuz özellikleri de taşıyabilmektedir. O nedenle ilgili yönetmelikte belirtilen şartlara 
haiz olan artıma çamurları kullanılarak bu sorun da aşılabilmektedir. Projemizde kullanılan 
arıtma çamuru, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan ve 
yönetmelikte belirtilen tüm şartları sağlayan arıtma çamuru kullanılmıştır.  
 
Gelecekte Uygulanabilecek Faaliyetler: 
1- Arıtma çamuru biyokömürü kullanımı ile elde ettiğimiz olumlu sonuçların etkili ve kalıcı 

olabilmesi için projenin mümkün olduğunca geniş kitleler tarafından uygulanması büyük 
önem taşımaktadır. Bunun için tarım ile ilgilenenlerin arıtma çamuru biyokömürü hakkında 
bilgilendirilmesi ve kullanımı yönünde teşvik edilmesi planlanmaktadır. 

2- Kentsel stabilize arıtma çamurundan, arıtma çamuru biyokömürü üretimi için gerekli olan 
piroliz makinesinin şehir belediyeleri tarafından karşılanması önerilmektedir. 

3- Projemizdeki biyokömürü, kentsel stabilize arıtma çamurundan elde ettik. Farklı atıkların 
biyokömüre dönüştürülmesiyle etkili bir atık değerlendirme çalışması yapılabilir. 

4- Biz çalışmalarımızı bulunduğumuz bölgenin iklim şartlarına uygun olan fiğ ve buğday 
bitkileri üzerinde yaptık. Yaptığımız ölçümlerin başka iklimlere uygun bitkiler kullanılarak 
tekrarlanmasının, arıtma çamuru biyokömürü kullanımının yaygınlaştırılması ve 
sürdürülebilirliği açısından olumlu olacağı düşünülmektedir.  

5- Yürütülecek yeni faaliyetlerle ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve sürdürülebilir 
kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin maliyet hesabı yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir. 

Ürün Maliyet (TL) Miktar Toplam  

Arıtma çamuru İzmir BB atık değerlendirme 
tesisinden ücretsiz olarak temin 
edilmiştir. 

10 kg - 

Arıtma çamuru 
biyokömürü 

5 (TL/kg) 10 kg 50 TL 

Kimyasal gübre 1 (TL/kg) 600 gr 60 kr. 

Fiğ tohumu 1 (TL/kg) 90 gr 9 kr. 

Buğday tohumu 1 (TL/kg) 150 gr 1,5 kr. 

Alan belirleme tahtaları 
(30x5 cm) 

0,25 (TL/adet) 24 adet 6 TL 

GASERA one pulse 
fotoakustik gaz ölçüm 
cihazı 

Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde bulunan cihazdan 
faydalanılmıştır. 

 - 

Toplam Maliyet (TL): 56,71 TL 

 

İşin Tanımı Aylar   
 Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 

Literatür Taraması X X X X X   
Online Görüşmelerle 
Arazi Çalışmalarına 

Hazırlık 

 
X X X X 

  

Tarla Denemelerinin 
Yapılması 

 X X X X X  

Verilerin Toplanması ve 
Sonuçların Analizi 

 X X X X X X 

Proje Raporu Yazımı   X X X X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz; temelde tarımla uğraşan, toprağı işleyen herkese hitap etmektedir. Çünkü tarım 
topraklarında bitki verimliliğini arttırmak için genel olarak kimyasal gübre kullanılmaktadır. 
Fakat bu yöntem toprak sağlığını olumsuz etkilemekte ve ekonomik açıdan yüksek maliyetli 
olmaktadır. Biz ise bu sorunu bir toprak iyileştirici olan biyokömürle çözmeyi amaçladık. 
Çünkü tarım topraklarında biyokömür uygulanmasının; toprak organik madde içeriğini 
arttırmak, topraktan elde edilecek mahsullerde 2 kat kadar daha fazla mahsul elde etmek, bitki 
sağlığını arttırmak ve en önemlisi de -atmosfere salınan sera gazlarının 1/3’ünü oluşturan- 
tarımsal sera gazlarını azaltmak gibi birçok pozitif etkisi bulunmaktadır. 

9. Riskler 

Olası Risk: Açık alanda yürütülen denemenin iklim, hayvan vb. dış etkenler nedeniyle sekteye 
uğraması. 
B Planı: Açık alan denemelerinde iklim kaynaklı sorunlar her zaman görülebilmektedir. Bu 
durumun çalışmamızda oluşması durumunda saksı denemesi çeklinde denemeye sera 
koşullarında devam edilecektir. Hayvan zararının önlenebilmesi amacıyla deneme alanının 
etrafı çit ile çevrilmiştir.  
 
Olası Risk: Organik materyal dozunun test bitkisi üzerine olumsuz etki etmesi 
B Planı: Projemizde kullanılan materyal ile daha önce yapılan çalışmalar detaylı bir literatür 
taramasına tabi tutulmuş ve uygulama dozu buna göre belirlenmiştir. Dolayısıyla bu risk ile 
ilgili herhangi bir sorunun oluşması beklenmemektedir. 
 
Olası Risk: Sera gazı ölçümü yapılan cihazın arıza yapması 
B Planı: Toprak yüzeyinde oluşturulacak chamber (odacık) yardımıyla şırınga içine gazlar 
alınarak, Ege Üniversitesi EGEMATAL Laboratuvarlarında bulunan GS-MS cihazında 
kromotografik olarak konsantrasyon belirlenmesi yapılacaktır.  
 
Olası Risk: İklim koşulları nedeniyle test bitkilerinin ekim zamanlarının gecikmesi 
B Planı: Küresel iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkabilecek yağışlı periyodun gecikmesi 
sonucu planlanan ekim zamanının kaçırılması ürünlerin gelişmelerine izin vermeyecek düzeyde 
olursa, sulama faaliyet ile ekim yapılacaktır. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Ecem UZUNOĞLU 
 
Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 
Ecem UZUNOĞLU Projeden sorumlu 

öğrenci 
İzmir Özel Çakabey 
Lisesi 

 Arazi çalışmaları ve denemeler 
tarafınca yapılmıştır. 

Nisan Bader EMRE Projeden sorumlu 
öğrenci 

İzmir Özel Çakabey 
Lisesi 

Arazi çalışmaları ve denemeler 
tarafınca yapılmıştır. 
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