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PET-TREE
Kullanılmış PET şişeler ile 
oluşturulmuş çevreci sistem
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Tasarım kavramı
Toplumda atık malzemelerin (5lt.

PET) yeniden kullanımını özendirmek 
yoluyla, damla sulama yöntemine uygun 
olarak bir dikey katmanlı, alternatif 
organik tarım ürünü yetiştirme sistemi 
olarak tasarlanmıştır. Dar alanda üst düzey 
verimliliği, daha az su tüketimini ve ilk 
yatırım maliyetini azaltırken, kolay kurulum 
ve kullanımı hedeflemektedir.  

Malzeme üretim yöntemi
Sistemde, çok katlı geometrik bir 

alternatif düzenek içinde yer alan yeni 
fideler için yarım pet şişelerden oluşan 
saksılar kullanılması düşünülmektedir. Bu 
şekilde doğanın geleceğini tehdit eden 
aşırı plastik tüketiminin düşürülmesine, 
toplumda kullanım bilincinin 
geliştirilmesine ve fabrikalardan salınan 
karbondioksit miktarının azalmasına katkı 
sağlanacaktır. Taşıyıcı gövdeyi oluşturan 
diğer plastik parçalar geri dönüşümlü 
plastik malzemeden öngörülmektedir. 
Koruyucu perde, selüloz asetat 
(CA)’ın ekstrüzyon yöntemiyle çekilip 
kaynaklanmasıyla üretilir. Ana taşıyıcı 

boruların ise; 1mm paslanmaz çelikten 
üretilmesi önerilmektedir.

Amaç ve hedef 
Su kaynaklarının giderek azaldığı, 

mevsimlerin değiştiği ve gelecek ile ilgili 
felaket senaryolarının arttığı bir dönemde, 
tarımda sulamanın verimli ve ekonomik 
uygulanması gerekliliği de giderek önem 
kazanmaktadır.

Önerilen tasarımla, su kaynaklarının 
tasarruflu kullanımı, sulama yaparken 
sarfedilen işgücü ve zamandan kazanım, 
daha az alanda daha fazla sebze 
yetiştirilmesi ile verimin arttırılması 
amaçlanmıştır. Üründe plastik atıklar, 
tanımlanan sistemin bir parçası olarak 
kurgulandığından, yeniden kullanılan 
plastik, doğaya zararlı olmak yerine doğaya 
hizmet etmektedir. Bireysel organik ürün 
yetiştirilmesi girişimi desteklenirken, 
gerek doğanın gerekse insan sağlığının 
korunması amaçlanmaktadır. Sistemin 
kolay kurulumu kadar, bitki yetiştirme 
süreçlerini kolaylaştırması ve giderek 
önemli bir sorun haline gelen ekonomik 
su kullanımı hedeflerinin yakalanacağı, 
bakım kolaylığı gibi günümüz maliyetlerini 

etkileyen işletme sorunlarına da yeni bir 
bakış getireceği düşünülmektedir.

İhtiyaç ve hedef kitle 
Tasarımda hedeflenen kullanıcı, hem 

kendi imkânlarıyla günlük sebze ihtiyacını 
karşılamak isteyen bireysel kullanıcılar, 
hem de küçük alanda kısıtlı ekonomik 
güçle üretimi hedefleyen kırsal kitledir. 
Endüstriyel alanlarda ise, dar alanlarda 
fide yetiştirmeyi kolaylaştıracağı ve küçük 
gövdeli sebze türlerinin de üretiminde 
kullanılabileceği ön görülmektedir. 
Daha büyük alanlarda daha fazla 
sebze yetiştirmek isteyen üreticiler için 
alternatif bir uygulama şekline imkân 
yaratmaktadır. Ayrıca giderek kullanım 
suyu sıkıntısı ile karşılaşan kırsal kullanıcıya 
yönelik ekonomik bir çözüm olarak 
kullanılabileceği düşünülmektedir. Ürün 
basit standart parçalar kullanılarak kolayca 
kurulmaktadır. Sistemin kullanım ve 
bakımı kolayca gerçekleştirilebilmekte, 
ürün yüksek oranda kendi devamlılığını 
sağlayabilmektedir. Suyu bünyesinde 
devir daim eden Pet - Tree; su, zaman ve 
işgücünden tasarruf ederek daha ucuza 
daha fazla üretim imkanı sağlamaktadır.
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Getirdiği yenilikler 
Tasarımda kurgulanan kaynak ve enerji 

kullanımı tasarrufu, ürünün verimliliğini 
sağlayan ana etmenler arasındadır. 
Sulama suyunun devir daimi ile zaman 
ve işgücünden tasarruf edilerek sebzelerin 
yeterli miktarda sulanması sağlanmakta, 
bunlara ek olarak, saksıların dikey bir 
geometrik dizin içinde yerleşimiyle, daha az 
alanda daha fazla üretim yapılabilmektedir. 
Sadece yetiştirilebilen ürün sayısı temel 
alınarak geleneksel sebze seraları ile 
kıyaslandığında,%75 bir artış yakalayan 
tasarım / ürün, kaynak kullanımı da göz 
önüne alındığında çevreye duyarlı bilinçli 
kullanıcıya etkin ve ekonomik üretim 
olanağı sunmaktadır. Üründeki su döngüsü 
su teknesine dökülen suyu pet şişelerdeki 
kanallardan geçerek en sistemin el altındaki 
pet kaplarda yeniden toplanması ve bu 
suyun tepsiye tekneye tekrar dökülerek 
sürecin yeniden tekrarlanması şeklindedir. 
Ayrıca koruyucu perde buharlaşan suyu 
sistemde tutarak su kaybını önlemekte ve 
ürünleri kuşlara ve potansiyel zararlılara 

karşı korumaktadır. Ürünün yenilikçi 
sulama sistemi, su kaybına izin vermeden 
mevcut suyun sistem içerisindeki 
döngüsünü sağlamakta, böylece suyun 
efektif kullanımı gerçekleştirilmektedir. 
Sistem işleyişi şu şekildedir: Ürünün 
üst kısmındaki su teknesinde bulunan 
su, tekneden damlama yoluyla saksılara 
dağılarak sulama işlemini bütün saksılara 
uygulandıktan sonra, fazla su, saksıların 
altındaki kanallar aracılığıyla zeminde 

bulunan pet kaplarda birikir. Bu esnada, 
yağmur suyunu da biriktirilebilen su 
teknesine, pet kaplardaki suyun boşaltılması 
ile süreç yeniden tekrarlanırken, yapıyı 
çevreleyen koruyucu perde sayesinde suyun 
buharlaşarak kaybı, diğer bir deyişle nem 
kaybı önlenmektedir. Perdenin bir diğer 
işlevi ise, ürünleri kuşlara ve potansiyel 
zararlılara karşı korumaktır. Ürünün başlıca 
avantajı, saksıların dikey bir geometrik 
dizin içinde yerleşimiyle, daha az alanda 
daha fazla üretimin önünü açmasıdır. 
Sadece yetiştirilebilen ürün sayısı temel 
alınarak geleneksel sebze seraları ile 
kıyaslandığında, %75 bir artış yakalayan 
tasarım/ürün, kaynak kullanımı da göz 
önüne alındığında çevreye duyarlı bilinçli 
kullanıcıya etkin ve ekonomik üretim 
olanağı sunmaktadır.

Diğer
PET - TREE öncelikle bir sistem 

tasarımıdır. Kurgusu çevre sorunlarına 
sebep olan atık PET türevi malzemenin 
yeniden ve etkili bir şekilde kullanımı 
hedeflemesi, giderek küçülen tarım 
alanlarında verimliliği en üst düzeyde 
tutması ve su kullanımı konusunda toplum 
bilincini geliştiren “yenilikçi” bir alternatif 
çözüm önerisi olarak da dikkat çekicidir.
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Tasarım, uluslararası alanda en prestijli tasarım yarışmalarından biri 
olarak tanınan International Design Awards yarışmasında 2011 yılı 
içerisinde Kentsel Sürdürülebilir Tasarım ve Kırsal Sürdürülebilir 
Tasarım olmak üzere iki dalda birden ödüle lâyık görülmüş, aynı 
yıl içerisinde Çevre Oscarı olarak nitelendirilen Green Dot Awards 
yarışmasında da çevreci tasarımlar kategorisinde birincilik ödülü almıştır.



Günümüzde tarımda sulamanın verimli ve ekonomik uygulanması 
gerekliliği giderek önem kazanmaktadır. Saniyede 65 bin PET ürünün 
doğaya atıldığı bir dünya düzeninde tasarımcıların dünyanın sorunlarına 
nasıl baktığı ve toplumsal sorumluklar çerçevesinde etkin, yenilikçi, kolay 
kullanılabilen ürünler geliştirmesi gerekliliğini vurgulamak amacıyla Pet – 
Tree geliştirilmiştir. Minimum kaynak kullanımı ve daha az karbon salınımı 
ile maksimum verimliliği hedefleyen dikey bitki yetiştirme kiti Pet - Tree, 
bireysel organik ürün üretiminde, yetiştirici için etkin kaynak kullanımı 
sağlamasının yanında, ev kullanıcısına da kendi tarım ürününü pratik bir 
şekilde üretebilme imkanı tanımaktadır. Yenilikçi sulama döngüsü, çoklu 
katmanlarda dikey saksı dizilimi ve geri kazanılmış pet şişe kullanımı ile 
daha az zaman, enerji ve iş gücü kullanarak yüksek verim elde etmeyi 
sağlayan Pet - Tree, bunları estetik yapısıyla çözümleyerek sınırlı alanda 
daha çok sebze üretimine olanak sağlamaktadır. 

Pett-Tree is a vertical eco-plan-
ting system with re-used PETs. The 
design is made out of structural 
plastic pieces that forms a tree-like 
shape when filled with PET pots. 
System has a water circulation, 
which also collects rainwater while 
allowing drop irrigation. Allowing 
growing a wide range of plants in a 
small space, the design is a great 
solution for urban organic growers, 
while it is efficient in rural areas.

PET-TREE

BRIEF
summary

Vertical eco-
planting 
system with 
re-used pets
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Kısa tanıtım bilgisi
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