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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya üzerinde ekilebilir tarım alanı gün geçtikçe azalmaktadır. Dünya yüzeyinin 

%80’i sudan oluşurken %20’si karadan oluşmaktadır. 149 milyon m2 kara alanının da yalnızca 

27 milyon m2’si ekilebilir niteliktedir. Hızla artan dünya nüfusuna karşın 2050 yılında gıda 

ihtiyacını karşılamak için 3,2 ila 8,5 milyon km2 tarım alanına daha ihtiyaç duyulacağı tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle endüstriyel tarım ihtiyaç haline gelmiştir. 

Topraksız tarım, hem ekilebilir alan ihtiyacı olmadan gıda yetiştirebileceğimiz hem de 

geleneksel tarıma oranla %90 su tasarrufu sağlayabileceğimiz bir sistemdir. Topraksız tarım 

sistemleri, su kültürü ve katı ortam kültürü olarak ayrılabileceği gibi her iki sistemin de yatay 

ve dikey olarak kullanımı mümkündür. 

Katlı topraksız tarım sayesinde istenilen sayı kadar kat çıkılarak birim kare alanda üretilen 

ürün miktarını arttırmak mümkündür. Ancak çıkılan her kat, bir alt katta yer alan bitkiye gölge 

oluşturmakta ve güneş ışınlarından faydalanmasını engellemektedir. Aynı zamanda güneşin 

doğuşundan batışına kadar geçen süre içerisinde, güneşin konumuna bağlı olarak sistemin bir 

kısmı gölgede kalırken yalnızca diğer kısmı güneşten faydalanabilmektedir. Bu sebeple 

ürünlerin verimliliği azalmaktadır. 

Geliştirmek istediğimiz sistem sayesinde, su kültüründe katlı topraksız tarım mantığı ile 

hareket ederek her katta bulunan bitkinin güneş ışınlarından maksimum derecede faydalanması 

hedeflenmektedir. Aynı zamanda sistem otomasyon teknolojileri ile akıllı hale getirilerek iş 

gücünün azaltılması, kullanılacak yapay zeka uygulamaları ile bitki büyümelerinin analiz 

edilerek hasat zamanlarının tahmin edilmesi planlanmaktadır. 

 

Proje Tasarımı ve Montaj İşlemleri 

 

 
Şekil 1 Sisteme İlişkin Tasarım Çalışmaları 

 Sistemin, Şekil 1’de paylaşılan görseller doğrultusunda 5m2 alana kurulması 

planlanmıştır. Sistemin yatay uzunluğu 200cm, dikey uzunluğu 200cm ve derinliği 125cm 

olarak belirlenmiştir.216cm uzunluğunda olan plastik borular ise 26cm aralıklarlardan oluşan 6 

adet 5,5cm çapında deliklerden oluşmaktadır. 
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Şekil 2 Zemin Düzleme İşlemleri 

Sistemin montaj işlemlerine başlamadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 

bizlere sağladığı alanda zemin düzeltme çalışmaları yapılmıştır. Daha sonrasında sistemin su 

ihtiyacını giderecek olan su tankeri toprağın altına gömülmek üzere gerekli kazı çalışmaları 

yapılmış ve sistemin bağlantıları tamamlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 3 Sistemin Montaj İşlemlerinin Tamamlanması 

 

Proje Yazılım İşlemleri 

 

 Projede Raspbery Pi 4(2gb) modeli kullanılması planlanmaktadır. İlgili modüle ulaşmak 

ve üzerinde görüntü işleme, bitki gelişim bilgileri ve görüntü alma gibi işlemleri yapabilmek  

için sisteme SSH bağlantısı ile bağlanılması planlanmaktadır. Raspberry’den elde edilecek 
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çıktıları mevcut arayüz ile bağlantı yapılan bilgisayara taşıyarak, bitki gelişimine ait işlemlerin 

performans olarak daha gelişmiş bilgisayarlar üzerinde yapılması planlanmaktadır. İlgili arayüz 

geliştirilmekte olup güncel durumu Şekil 4’de paylaşılmıştır. 

 

 
Şekil 4 Bitki Gelişiminin Takip Edileceği Arayüz 

 Paylaşılan arayüzün sol üst kısmında bulunan degerler arduino aracılığı ile ölçülmesi 

planlanmaktadır. Hali hazırda böyle bir durum söz konusu değildir, geliştirmeler devam 

etmektedir. Ekranda paylaşılan diğer özellikler çalışır durumdadır. Sağ üstte bulunan görüntü 

ise Raspberry pi 4’den alınacaktır. Sayfanın altında bulunan kısımdaki işlemler ise alınan 

Raspberry pi 4’den tespit edilen görüntünün alanına ilişkin veriler alınarak Regresyon yöntemi 

ile gelişim durumlarının tahmin edildiği bölümdür. Şekil 5’de tarafımızca eğitilmiş modelin 

görüntü işleme algoritmasının çıktıları mevcuttur.Arayüzün geliştirmeleri devam etmektedir. 
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Şekil 5 Görüntü İşleme Çıktıları 

 

 Kullanılacak Raspberry modüllerinin soğutma işlemlerini gerçekleştirmek ve açık 

alanda bulunan sistemin yanında korunmasını sağlamak için Şekil 6’da bulunan kutu 

tasarlanmıştır. Kutunun üretiminde 3D baskı yöntemi tercih edilmektedir. Baskı işlemleri henüz 

başlamamıştır. 

 

 
Şekil 6 Raspberry Modülleri Muhafaza Kutusu 
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2. Problem/Sorun:  

Projenin yapılmasını gerekli kılan sorunların belirlenmesinde, ikincil kaynaklardan elde 

edilen veriler ve firmalar ile yapılan yüz yüze görüşmeler doğrultusunda Balık Kılçığı 

yönteminden faydalanılmıştır. 

 

 
Şekil 7. Dikey Topraksız Tarım İçin Balık Kılçığı Yöntemi 

Yetiştirilen mahsullerin verimliliğini; mevsimsel farklılıklar, kullanılan besin eriği, 

süreç yönetimi, çevresel etkenler, sera içindeki ortam koşulları, güneş ışığı gibi faktörlerin 

etkilediği gözlemlenmiş ve alt nedenleri belirlenmiştir. Bu durumda yukarıda yer alan 

bilgilerden yola çıkarak problem tanımı aşağıda görüldüğü gibidir; 

 

Konu: Dikey topraksız tarım sistemlerinde çıkılan her kat, bir alt katta yer alan bitkiye gölge 

oluşturmakta ve güneş ışınlarından faydalanmasını engellemektedir. Aynı zamanda güneşin 

doğuşundan batışına kadar geçen süre içerisinde, güneşin konumuna bağlı olarak sistemin bir 

kısmı gölgede kalırken yalnızca diğer kısmı güneşten faydalanabilmektedir. Bu sebeple 

ürünlerin hasat edilme süreleri artmakta ve verimliliği azalmaktadır. Ortam koşullarının 

(sıcaklık, nem vb.) el verişsiz olmasından dolayı istenilen verim elde edilememektedir. Aynı 

zamanda süreç takibi düzenli yapılamadığından üretimde aksaklıklar meydana gelmektedir. 

 

Kapsam: Bitkinin fide olarak ekilmesinden, hasat edilmesine kadar geçen zaman. 

 

Amaç: Geliştirmek istediğimiz sistemde, ışık tüpü sayesinde bitkinin güneş ışınlarından 

maksimum derecede faydalanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda otomasyon sisteminin 

kurulmasıyla birlikte bitki gelişimi için gerekli ortam koşulları sağlanarak verimlilik 

arttırılacaktır. Ayrıca görüntü işleme modülünü kullanarak süreç takibinin kolaylaştırılmasının 

yanı sıra makine öğrenimi teknikleri neticesinde tahmini hasat zamanını elde etmek 

amaçlanmıştır. 
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            Güneş ışığının yetersizliğinin önüne geçmek adına son yıllarda yapılan çalışmalara 

bakıldığında, spektruma özgü yüksek verimli ışık yayan diyot (LED) gelişmesiyle birlikte 

bitkinin güneş ışığı ihtiyacı LED’ler sayesinde sağlanmaktadır. Bilgisayar destekli kontrol 

sistemleri sayesinde hassas miktarda bitki besin elementlerinin bitkiye iletilmesi ve izlenmesi 

aynı zamanda pH, sıcaklık, nem ve oksijen gibi parametrelerin kontrolünü de yapabilmektedir. 

Ancak bu durum teknolojik yetersizlik, döviz kurundaki artış vb. durumlardan dolayı oldukça 

yüksek kurulum maliyetlerine ve elektrik giderine sebebiyet vermektedir. Ayrıca tarım alanında 

faaliyet gösteren çiftçilerin okuryazarlık oranları ve teknoloji kullanım oranları göz önüne 

alındığında bu yöntemlerin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.  

 

3. Çözüm . 

           Problem için belirlenen çözüm önerisi, seranın çatısına yerleştirilecek ışık tüpleri 

sayesinde bitkilerin gün içerisinde güneş ışınlarından maksimum şekilde faydalanmasını 

sağlamaktadır. 

 

Işık tüpü sistemlerinin üç bileşeni vardır:  

 Genellikle saydam bir kubbeden oluşan dış toplayıcı ünitesi, ultraviyole ışınları 

dışarıda tutarken tüpün içine toz ve suyun girmesini engellemektedir.  

 Işık tüpünün kendisi iç içe geçen tüplerden oluşmaktadır.  

 Işığın iç mekana yayılmasını sağlayan bir aydınlatma aygıtı veya dağıtıcı ünite son 

parçayı oluşturmaktadır.  

 

Şekil 8. Işık Tüpü Çalışma Mantığı 

 

            Uygulanacak yöntem sayesinde hiçbir elektrik gideri olmaksızın güneş ışınlarının 

toplanarak bitkilere aktarılması ve otomasyon sistemi ile bitki için gerekli olan tüm şartların 

(pH, EC, sıcaklık, vb.) sağlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda görüntü işleme 

modülünden yararlanarak bitkilerin hasat edilmesi için gerekli sürenin hesaplanması 

amaçlanmıştır. 
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Şekil 9. Işık Tüpünün Kurulu Hali 

Görüntü işleme modülü sayesinde bitki (marul) sisteme tanıtılarak kamera ile tespit 

edilmesi sağlanmıştır. Bitkilerin gelişimleri sürekli olarak kayıt altında tutulmakta, yatay ve 

dikey eksende kaplamış olduğu alan takip edilmektedir. Bu bilgiler ışığında bitkinin hasat 

edilmesi için gerekli süre gerekli hesaplamalar sonucunda tahmin edilebilmektedir. 

 
Şekil 10. Görüntü İşleme Modülü 
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            Otomasyon sistemi için gerekli olan eklemeler şuanda mevcut değildir. Maddi destek 

alınması durumunda otomasyon sisteminin eklenmesi planlanmaktadır. Konuya ilave olarak 

yapılan görüntü işleme faliyetlerinde düşük FPS değerleri alınmaktadır. Kullanılan Raspberry 

pi 4 cihazının durum ile ilgili performansı yetersiz kalmaktadır. Uygun görülmesi halinde daha 

standart şartlarda çalışan modüller tercih edilecektir. 

 

4. Yöntem 

Işık tüpünün hayata geçirilmesinde optik alanından faydalanılmıştır. Kubbe şeklindeki 

fresnel lens sayesinde günün her anında sera çatısına vuran güneş ışınlarının toplanması 

sağlanmıştır. Toplanan bu güneş ışınları  %98 yansıtma özellikli alüminyum boru yardımı ile 

taşınmış ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, homojen ışık dağılımı sağlayan akrilik yansıtıcı 

lens ile marulların bulunduğu katlı sisteme iletilmiştir. 

  

Yapılan deney 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada ışık tüpü ve otomasyon sistemi  

yerleştirilmeden marulların gelişimleri (ağırlık) incelenmiştir. Güneş ışığının etkisini 

gözlemlemek adına arka bölüm daha az güneş alacak şekilde konumlandırılmıştır. Marullar fide 

olarak sisteme yerleştirildikten sonra yaklaşık 65 gün boyunca düzenli olarak besin eriği 

verilmiş ve marulların hasat edilebilir duruma gelmesi beklenmiştir. Şekil 11’de arka ve ön 

bölümde yer alan marulların hasat zamanı geldiğindeki ağırlıkları yer almaktadır. Ağırlıklar 

incelendiğinde ön bölümde yer alan marulların arka bölümdeki marullara oranla daha iyi 

gelişim gösterdikleri görülmektedir. Aynı zamanda katlar arasında farklılıklarda mevcuttur. 

Bunun nedeni güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak üst kattaki marulların daha alt katta 

olanlara gölge yapmasıdır. Sonuçlar analiz edildiğinde marulların güneş ışınlarından eşit oranda 

faydalanamadığı görülmüştür. Dolayısıyla tespit edilen problemin sonuçları ortaya 

koyulmuştur. 
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Şekil 11. Deneyin İlk Aşamasında Marulların Ağırlıkları 

Deneyin ikinci aşamasında ise arka bölüm yine daha az ışık alacak şekilde 

konumlandırılırken,  ön bölüme ışık tüpü yerleştirilerek katlar arasında meydana gelen gramaj 

farklılıklarının önüne geçilmesi planlanmaktadır. İkinci aşama henüz sonuca ulaşmamış olup 

uygulama devam etmektedir.  

 

Analiz kısmında faydalanılan bir diğer nokta, görüntü işleme çalışmasıdır. Bu çalışma 

sayesinde gelişim değerleri ortaya koyulacak ve bu değerler üzerinde bitkini hangi şartlarda 

gelişim oranlarının yüksek olduğu gözlemlenebilecektir. Çalışmaya sistemin otomasyon 

modülü de eklendiği zaman elde edilen çıktılar daha fazla olacak dolayısıyla bitki gelişminin 

sağlanabileceği en verimli şartlara uygun ortamın hazırlanması konusunda net bilgiler elde 

edilecektir. Otomasyon sisteminin, belirli eşik değerlerinin sağlanması durumunda bazı 

modüllerin çalıştırılması ile besleme ve dengeleme işlemleri yaparak uygun değer aralıklarının 

dışına çıkılması engelleme işlemlerinin yaptırılması beklenmektedir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin yenilikçi kısımında kullanılan algoritmalar ve doğal kaynaklardan faydalanma 

durumu ön plana çıkmaktadır. Ayrıca elde bulunan imkanlardan faydalanarak sistemin tahta bir 

iskeletin üzerine kurulmasına dikkat çekilmek istenmektedir. Ürünleştirme çabalarında 

beklenilen neticeler alındığı takdirde  bu durum gerekli ölçülerdeki demir profiller üzerine 

kurulacaktır. Kullanılacak modüllerin muhafaza edileceği koruma kutuları tarafımızca 

geliştirilmiştir. İlgili resimler Şekil 1 ve Şekil 6 da görülmektedir. Sistemin yönetileceği arayüz 
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yine tarafımızca geliştirilip otomasyon sisteminin entegre edilmesi ile birlikte fonksiyonel 

kullanımlarının da eklenmesi beklenmektedir. Arayzüze ait görsel Şekil 4’de görülmektedir. 

Sistemin bir diğer özelliği olan uzaktan görüntü alabilme işlemide bu arayüz üzerinden 

gerçekleştirilebilecek fakat derin öğrenme ile gerçekleşen görüntü işleme faliyetleri Raspberry 

pi 4 içerisinde gerçekleştirilecektir. Mevcut arayüz üzerinden işlenen görüntülerin çıktıları 

alınabilecek ve hasat zamanları tahmin edilebilecektir. 

Dünya çapında benzer çalışmaların yüksek maliyetler kullanılarak yapıldığı 

gözlemlenmektedir. Bu teknolojilerde yapay ışıklandırma kullanarak büyük maliyetlere 

katlanılmaktadır. Katlı kullanım sistemlerinde çeşitli yaklaşımlar ve döner mekanizmalı 

sistemlerinde varlığı araştırmalar neticesinde tespit edilen bulgular arasındadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

   Projenin uygulanabilirliği konusunda epey bir yol tamamlamış durumdayız. Hali 

hazırda ilk hasat yapılmış ikinci bir hasat içinde süreç devam etmektedir. Mevcut durumda iş 

yükünün ortadan kaldırılması planlanmaktadır fakat gerekli sistemlerin henüz 

kurulamamasından dolayı sistemden iş gücünü henüz kaldırabildiğimiz söylenememektedir. 

Otomasyon sistemleri ile bu durumun önüne geçilecektir. Mevcut durumda ürünleştirme 

çalışmasının büyük kısmı tamamlanmış haldedir. İlk hasat dönemine ait görsel Şekil 11’de 

görüntülenmektedir. 

 

 

 
Şekil 12. Fide Boyutları 
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Şekil 13. Deneyin İlk Aşamasında Marulların Ağırlıkları 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Şekil 14. Proje Planlaması 
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Şekil 15. Mevcut Durumda Harcanan Bütçe 

5𝑚2 bir alan için yapılacak prototip 8 bin tl tutarında bir maliyet gerektirmektedir. 

Çeşitli algoritmaların çalışmasında performans düşüklüğü olması sebebiyle Nvidia Jetson Tx2 

Module 8 gb kullanımının problemi çözeceği uygun görülmüştür. Prototip için otomasyon 

sisteminde kullanılacak diğer malzemeler aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Talep Edilen Malzelemer Fiyat 

Nvidia Jetson Tx2 Module 8gb 5000 tl 

Arduino Uno 25 tl 

Otomasyon Modülleri 250 tl 

12 V Soğutucu Fan 4 adet 50 tl 

Nvidia Tx2 Soğutucu 19V 6A 400 tl 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   Projenin hedef kitlesi başta Türk çifçileri olmak üzere kapalı ve açık alanlarda kendi 

bitkisel ürünlerini üretmek isteyen veya hobi amaçlı tarımla ilgilenmek isteyen kullanıcıları 

kapsamaktadır. 
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9. Riskler 

Projenin olumsuz yönleri teknolojik faliyetlerin yoğunluluğun fazla olmasından 

kaynaklı olarak hedef kitlenin bu sistemi kullanabilmesi için teknolojik bilgi gelişmişliği 

gerektirmektedir. Yarışma kapsamında olmayıp sistemin gelecek çalışmalarında mobil 

uygulamalar ile sistemin yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bu durum ve mevcut durumda çalışan 

teknolojik faliyetlerin yönetilebilmesi sistemin devamlılığını sağlayacaktır. Hali hazırda 

gerçekleşebilecek en büyük problem teknolojik gelişmeyi kontrol edememek olacaktır. Bu 

noktada amaç sistemin kullanılabilirliğini kullanıcılara değil sistemde çalışacak algoritmaların 

gelişmişliğine bırakmak olacaktır. Bu durumda kullanılacak kurtarıcı yazılımlar sayesinde B 

planları devreye girerek sistem yeniden başlatma gibi faliyetlere başvurarak olası iletişim 

kesikliklerinde sistemin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Yarışma kapsamında 

bazı çalışmaların ürünleşebileceği kanıtlanmıştır. Ürün olarak sunulma açısında kapsamlı 

çalışmalar gerektirmektedir. 

Duruma ilave olarak açık alanda çalışacak elektronik sistemlerin korunması önemli olan bir 

diğer noktadır.  

 

Zaman Planlaması Faaliyet Açıklamları : 

 

 Topraksız tarım sistemlerinin araştırılması ve literatür taraması, kurulum 

faliyetleri gerçekleştirilmeden önce konu hakkında bilgi sahibi olmak için 

gerçekleştirilen araştırma faliyetlerini kapsar. 

 4K seracılık ve orman fakültesi ile görüşme, konu hakkında profesyonel ekiplerden 

bilgi alma ve okul içinde kurulacak sera için izin işlemlerinin gerçekleştirilmesini 

kapsar. 

 Sera tasarımı ve malzeme araştırması, kurulacak sera sistemine ait tasarım 

faliyetlerini kapsamaktadır. 

 Arayüz geliştirme işlemleri, SSH bağlantısı ile Raspberry’e bağlanarak veri alma 

video kaydı başlatma vb. işlemlerin yapılmasının sağlanacağı algoritmaların yazılması 

ve arayüz tasarım faliyetlerini kapsar. 

 Görüntü işleme algoritmalarının çalıştırılması, bu noktada kendi modelimizi 

eğiterek marulların tespit edilmesi ve tespit edilen marulların boyutları konusunda bilgi 

verecek bir metin dosyası oluşturması işlemi yapılmaktadır. Buradan elde edilen bilgiler 

ile makine öğrenmesi algoritmalarından Lineer Regresyon modeli kullanarak belirli 

boyutlara yaklaşma durumuna göre hasat zamanı tahminin edileceği algoritmayı 

kapsamaktadır. 

 Hasat ve analiz işlemleri, ortalama bitki boyutları ve ağırlıkları konusunda bilgi alma 

ve ortaya atılmış olan güneş ışınlarının  etki durumu hipotezinin doğruluğunun 

gerçekleştirmesi faliyetini kapsamaktadır. 

 

NOT: Zaman çizelgesi şuana kadar olan çalışmaları kapsamaktadır. 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Mehmet Emin Saygılı 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Mehmet Emin SAYGILI Yazılım ve Mekanik 

Tasarım Geliştirme 

Karadeniz Teknik Üni. 

(Lisans) 

3 yıldan fazla teknik 

çizim ve yazılım 

faaliyetleri tecrübesi 

Enes Yılmaz Otomasyon Sistemleri, 

Proje Yönetimi ve Optik 

Tasarım 

Karadeniz Teknik Üni. 

(Lisans) 

Marmara Üniversitesi 

(Ön Lisans) 

Elektrik Elektronik 

alanında ön lisans 

tecrübesi ve 1 yıldan 

fazla proje yönetim 

tecrübesi 

Yusuf  Kukaroğlu Mekanik Entegrasyon, 

Sistem Kontrol ve 

Kurumsal Kordinatör 

Karadeniz Teknik Üni. 

(Lisans) 

Gazi Üniversitesi  

(Ön Lisans) 

Otomotiv Teknolojileri 

bölümünde ön lisans 

tecrübesi ve 2 yıldan 

fazla mekanik 

entegrasyon tecrübesi. 
 *Tüm üyeleri tabloya eklemeniz gerekmektedir. Tablo Örnektir. Farklı tasarımlar ile tablo oluşturabilirsiniz. 

Mehmet Emin Saygılı : Sistemin mekanik tasarımı ve kullanılacak tüm yazılımların ve 

algoritmaların geliştiricisidir. 

Enes Yılmaz : Proje yönetimi ve otomasyon sistemleri mimarisi hakkında çalışmalar 

yapmaktadır. Optik sisteminin tasarımcısı ve kurucusudur. 

Yusuf Kukaroğlu : Tüm mekanik sistemin  kurucusu ve kurumlarla iletişim kuran ve aynı 

zamanda sistemin günlük kontrollerini ve beslemesini yapan ekip üyesidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

11. Kaynaklar  

 Rosenzweig, C. ve Liverman, D., Predicted effects of climate change on agriculture: A 

comparison of temperate and tropical regions. Dalam Global Climate Change: 

Implications, Challenges, and Mitigation Measures. Dalam SK Majumder (Ed.) The 

Pennsylvania Academy of Sciences. Pennsylvania, (1992), 342-361. 

 Pearson, C. J., Regenerative, Semiclosed Systems: A Priority for Twenty-FirstCentury 

Agriculture. BioScience, 57(5), (2007), 409-418. doi: 10.1641/B570506 

 Van Os, E., Nutrient cleaning? the Dutch approach. Practical Hydroponics and 

Greenhouses, (1999), 7-9. 

 Bradley, P. ve Marulanda, C., SIMPLIFIED HYDROPONICS TO REDUCE GLOBAL 

HUNGER, (2001). 

 Pardossi, A., Incrocci, L., Salas, M. C. ve Gianquinto, G., Managing Mineral Nutrition 

in Soilless Culture Rooftop Urban Agriculture, (2017), (pp. 147-166): Springer. 

 Olympios, C., Overview of soilless culture: advantages, constraints and perspectives for 

its use in Mediterranean countries. Cahiers Options Méditerranéennes, (1999), 31(307- 

324), 2. 

 Urrestarazu, M., STATE OF THE ART AND NEW TRENDS OF SOILLESS 

CULTURE IN SPAIN AND IN EMERGING COUNTRIES, (2013). 

 Wackernagel, M., Rees, W., Our ecological footprint: reducing human impact on the 

earth: New Society Publishers, (1998). 

 Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R. ve Polasky, S., Agricultural 

sustainability and intensive production practices. Nature, (2002), 418, 671. doi: 

10.1038/nature01014 

 Popp, J., Pető, K. ve Nagy, J., Pesticide productivity and food security. A review. 

Agronomy for Sustainable Development, (2013), 33(1), 243-255. doi: 10.1007/s13593-

012- 0105-x 

 Seto, K. C. ve Ramankutty, N., Hidden linkages between urbanization and food systems. 

Science, (2016), 352(6288), 943-945. 



17 

 

 Kozai, T., Chun, C. ve Ohyama, K., Closed systems with lamps for commercial 

production of transplants using minimal resources. Paper presented at the XXVI 

International Horticultural Congress: Nursery Crops; Development, Evaluation, 

Production and Use 630, (2002). 

 


