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1. Proje Özeti 

Günümüzde önemli tarım faaliyetlerinden biri olan seracılık ülkemizde fazlasıyla tercih 

edilmektedir. Projemizin ana hedefi modern tarım uygulamalarına katkı sağlayan, kenevirden 

üretildiği için sürdürülebilirliği ön planda tutan, tasarrufa ve bitki verimliliğini artırmaya 

yönelik bir ürün geliştirmektir. 

Sera mahsulünün büyümesi, üretimi ve kalitesi üzerinde etkisi olan nemin bitki 

büyümesini ve gelişmesini etkilediği uzun zamandır bilinmektedir. Bu önemli değişkenlerin 

optimum seviyelerden her sapması, ciddi üretim kayıplarına neden olabilir. Kenevirin yüksek 

nem çekme özelliği kullanılarak seradaki nem yoğuşmasının belirli miktarlarda önüne 

geçilmesiyle bitkinin zarar görmesi en aza indirgenecektir. Bitki için ideal nem değerlerinin 

sağlanmasıyla da verimliliğini artırıcı yönde bir etki hedeflenmektedir.                   

Günümüzde çok fazla tercih edilen kimyasal ilaçlamaların insan ile doğaya olan zararını 

engelleyerek ve yararlı organizmaları hasara uğratmayarak yaşam döngüsünü bozacak 

etmenlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Nonwoven yapıda olacak kumaş, kenevirin 

haşere uzaklaştırma özelliğinden yararlanarak bitkinin birçok yönden böceklerden korunumunu 

sağlamış olacaktır. Gerçekleştirilecek projemiz bitkiye zarar veren böceklerin uzak durması için 

kullanılan kimyasal ilaçlar ve tuzaklara bir alternatif olarak sunulacaktır. 

Projemizde bu sorunları en aza indirgemek için doğal elyaf olan kenevirden 

üreteceğimiz bitki örtüsünü hayata geçirerek, çevremize zararı olan maddelerin kullanımını 

azaltmayı hedefledik. Ayrıca kenevir bitkisinin UV ışınlarından koruma, anti-bakteriyellik gibi 

özellikleri sayesinde seralarda üretilecek bitkilerin kalitesini artırmaya yönelik bitki örtüsünü 

nonwoven kumaş teknolojisiyle hayata geçireceğiz.  

Projemizde kullanılan malzemelerin dışa bağımlı olmaması ile birlikte seracılık 

faaliyetlerine yenilik getirmesi, ülke ekonomisine ve tarım uygulamalarına katkıda bulunması 

hedeflenmektedir. 

 

2. Problem/Sorun 

 

Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak, gıda maddelerine olan talep de her geçen gün 

artış göstermektedir. İnsanlar çoğu zaman sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketmek 

istemektedirler. Bu artan gıda talebinin karşılanması, mevsimi dışında sebze ve meyve talebinin 

karşılanabilmesi için birim alandan yüksek verimin alındığı seracılık; tüm dünyada her geçen 

gün daha fazla önem kazanmaktadır. [1] 

İklimle ilgili çevre koşullarına tamamen veya kısmen bağlı kalmadan, gerektiğinde; 

sıcaklık, nem, ışık ve havalandırma gibi faktörler kontrol altında tutularak bütün yıl boyunca 

çeşitli kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek, bitkilerini saklamak, 

sergilemek amacıyla kullanılan seraların; fazla su tüketimi, plastik tüketimi gibi bazı 

dezavantajları da vardır. [2] 

Sera üretiminde kullanılan, üretimi arttırıcı materyallerden ve üretimde ortaya çıkan 

atıklar oldukça fazladır. Oluşan bu atıklar; gübre ve gübre poşetlerinden, ilaç ve ilaç 

kutularından, ısıtmadan, yabancı otlardan, budamadan veya sera örtü malzemesinden kaynaklı 

olabilmektedir. Plastik malzemelerin hafif, ucuz, kolay işlenebilir ve birçok kullanım alanına 
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sahip olmaları nedeniyle günümüzde sera üretiminde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

[2] 

Sera örtülerinde çok yaygın olarak kullanılan plastik ambalaj malzemesinin doğal 

koşullarda uzun süre parçalanmaması ve bozulmadan kalması bu kirliliğin her geçen gün 

artmasına neden gösterilmektedir. [3] Kullanılan plastik malzemenin güneş ışınlarını doğrudan 

geçirmesi güneşin zararlı UV ışınlarının da bitkiye doğrudan geçmesine yol açar. 

Sera ortamı, dışarıdaki ortamdan oldukça farklıdır. Genel olarak, radyasyon ve C02 

(kontrolsüz) seviyeleri daha düşükken, nem ve 

hava sıcaklığı artmaktadır. Bu değişikliklerin her 

birinin, sera mahsulünün büyümesi, üretimi ve 

kalitesi üzerinde kendi etkisi vardır ve bunlardan 

bazıları zararlıdır. 

Nemin bitki büyümesini ve gelişmesini 

etkilediği uzun zamandır bilinmektedir. [4] Bağıl 

nemi artırmanın ana etkisi; doğrudan fotosentez 

oranını etkilemekten ziyade, yaprak genişlemesini 

ve ardından büyüme oranını etkilediği görülür. 

[5]Yüksek nem ve düşük hava sirkülasyonu 

hastalıklara, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara 

neden olduğundan, özellikle sıcaklık ve bağıl nem 

değişkenleri üretimde önemli bir rol oynar. Bu önemli değişkenlerin optimum seviyelerden her 

sapması, ciddi üretim kayıplarına neden olabilir. [6] 

Seralarda, örtü malzemesinin yüzey 

sıcaklığının sera iç ortam sıcaklığından daha düşük 

olması durumunda örtü malzemesinde nem 

yoğunlaşması olur. [7] Yaprak yüzeylerinin üzerinde 

nem birikmesi, sera havasının yüksek bağıl nemi 

nedeniyle bitkinin yeterli transpirasyon 

yapamamasından, yaprak yüzey sıcaklığının havanın 

çiğlenme sıcaklığından daha düşük olmasından ve 

sera örtüsü iç yüzeyinde oluşan nemin bitkilerin 

üzerine damlamasından kaynaklanmaktadır. [8] Sera 

örtü malzemesinde oluşan nem yoğunlaşması örtü 

malzemesinin ömrünü azaltabileceği gibi, bitki 

yetiştiriciliği açısından değerlendirildiğinde de etkili 

olmaktadır. Sera örtü malzemesinde biriken nem 

bitkiler üzerine damlamakta, bitki yapraklarındaki su damlacıkları güneş ışığı etkisi ile 

yapraklarda yanmaya sebep olmakta bitkilerin mantar kaynaklı hastalıklara yakalanmasını 

hızlandırmakta ve bitkilerin büyüme, gelişme ve verimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. [7] 

Genel olarak, sağlıklı büyüme için sera havası bağıl neminin % 60–80 aralığında 

tutulması önerilir. Düşük nem, bitki büyümesini engelleyen, sap uzunluklarının ve yaprak 

boyutlarının azalmasına neden olur. Ayrıca, düşük bağıl nemde çok az mantar gelişir. Öte 

yandan, yüksek nem seviyeleri, özellikle geceleri yapraklarda yoğuşma olasılığını artırarak, 

Botrytis ve diğer mantar hastalıklarının gelişmesine neden olur. Yüksek nem seviyeleri, bitkiler 

Şekil 1 Aşırı nemin neden olduğu mantar 

hastalığı [25] 

Şekil 2 Nem kaybına uğradığı için formu 

bozulmuş bitkiler [25] 
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yapraklarındaki suyu buharlaştıramazlar, bu nedenle bor ve kalsiyum gibi besin maddelerinin 

alımı sınırlı olabilir. Dahası, sera örtüsündeki yoğuşma, seraya giren güneş ışınımını% 23'e 

kadar azaltabilir. [9] 

Öte yandan günümüz seralarında ısıtma ve soğutma gereksinimlerini karşılamak için 

çeşitli ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Bunlar, seranın içinden geçen boru ağlarından 

sağlanan sıcak su buharı veya sıcak hava ünitesi ısıtıcılarını kullanan radyasyon sistemleridir. 

[10] Sis ve sis sistemleri buharlaşan minik su damlacıkları üretir, böylece sera havasını soğutur 

ve nemlendirir. [11]Bu tür sistemler genellikle sera içindeki gerekli nem seviyelerini kontrol 

edemez ve koruyamaz. [10] 

Ayrıca yetiştirilen bitki türüne bağlı olarak sera içerisinde birçok farklı böcek ve akar 

çeşidi bulunabilmektedir. Bunların çoğu bitkiye büyük miktarlarda zarar verirken seranın yılın 

her döneminde belirli sıcaklık ve nem değerlerine sahip olması zararlıların kolayca yaşamını 

devam ettirmesine yol açmaktadır. Bu durum, böcek ve akarların diğer sera ve tarım alanlarına 

yayılması gibi kaçınılmaz durumlar oluşturur. 

Dünyada tarımsal üretimde meydana gelen ürün kayıplarının %11,2’sini zararlılar 

oluşturmaktadır. [12] Sera üreticileri ve çiftçiler bu durumla başa çıkabilmek için kimyasal ilaç 

kullanmaktadır. Pestisit içeren ve oldukça zararlı olan ilaçların kullanımı insan sağlığı ve 

çevreye olumsuz etkileri gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yoğun ve bilinçsiz 

bir şekilde kullanılmaları sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada pestisitin kendisi ya da 

dönüşüm ürünleri kalabilmektedir. Tarımda pestisit içeren böcek ilaç kullanımı %47’lik bir 

değerle başı çekmektedir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması halinde, üretim miktarında 

%60 hatta %100 kayıp olabilmektedir. [13] 

Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi çevre kirlenmesi ve insan 

sağlığı açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sorunlar aşağıda 

sıralanmıştır. 

• Pestisitler kanser, doğum anormallikleri, sinir sistemi zararları ve uzun dönemde oluşan 

yan etkilere neden olurlar, 

• Pestisitler ve parçalanma ürünleri toksik maddeleri içerirler, 

• Parçalanma ürünlerinden bazıları ana pestisitten daha toksik ve kalıcıdır, 

• Uygulanan pestisite ve uygulama koşullarına bağlı olarak, çevre kirliliğine neden 

olmaktadır, 

• Aşırı buharlaşabilenler soluduğumuz havayı kirletmektedir, 

• Aşırı kullanımı organizmalarda ilaca karşı direnç oluşturmakta, pestisit uygulaması 

başarısız olmaktadır, 

• Pestisit kalıntıları, topraktan su kaynaklarına geçerek su kirliliğine sebep olmakla 

birlikte insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktadır. 

• Hedef alınan ve alınmayan zararlıların doğal düşmanlarını ve faydalı organizmaları da 

öldürerek yeni salgınlar oluşturmaktadır. [12] 

Günümüzde gelinen nokta, kimyasal ilaçlar kullanılarak yapılan tarımın sürdürülebilir 

olmadığı ve tarımda alternatif yöntemlerin uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Sürdürülebilir tarım, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını, bozulan ekolojik 

dengenin yeniden tesisini, biyolojik çeşitliliğin devamını, kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının 
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sonlandırılmasını, olumsuz çevre koşullarını azaltıcı ve dünya nüfusunun sosyal ve ekonomik 

refahını geliştirecek sistem ve uygulamaları içermektedir. [7] 

 

3.Çözüm 

Kenevir lifinin fiziksel ve kimyasal 

özellikleri kullanılarak oluşturulacak bitki 

örtüsünün bitkilerin üzerine örtülerek 

problemlerin önüne geçmesi amaçlanmıştır. 

Kenevir lifinin yüksek nem çekme, böcek 

uzaklaştırma, anti-bakteriyellik, UV 

koruma özellikleri ön planda tutularak 

oluşturulacak bitki örtüsü nonwoven 

teknolojisi ile üretilecektir. Ayrıca sentetik 

esaslı plastiğin doğal bir alternatifi olan 

kenevir, çevreye verilen zararı biraz da olsa 

azaltacaktır. 

Haftada 0.31 m'ye kadar 

büyüyebilir, bu da onu hızlı büyüyen kalitesi nedeniyle üretim için arzu edilen bir bitki haline 

getirir. Spesifik olarak, aseptik özellikleri, yüksek emiciliği, aşınmaya karşı dayanıklılığı, UV 

radyasyonuna karşı koruması ve alerjenik etkisi olmaması ile diğer liflerden ayrılırlar. [14] 

Kenevir liflerinin diğer arzu edilen özellikleri güç ve dayanıklılıktır (özellikle çürümeye karşı 

direnç) Kenevirin çevre dostu olduğuna dair en geçerli iddialar tarımsal biyositlerle (pestisitler, 

fungisitler, herbisitler) ilgilidir. Kenevirin zararlılara karşı son derece dirençli olduğu 

bilinmektedir, ancak saldıran organizmalara karşı bağışıklık derecesi, kenevir üzerinde 

uzmanlaşmış birkaç böcek ve mantar ile büyük ölçüde abartılmıştır. Ayrıca kenevir, yabani 

otlara nispeten dirençlidir ve bu nedenle genellikle daha az herbisit gerektirir. [15] Sentetik 

elyaf şu anda esas olarak yağ ve kimyasal hammaddelere dayanmaktadır. Bu nedenle, tekstil 

elyaf malzemesi sürdürülebilir kalkınma ve biyokütle kaynaklarının diğer endüstrilerle uyumlu 

bir şekilde geliştirilmesi doğrultusunda çevresel gerekliliklere uygun olarak "yenilenebilir, 

biyolojik olarak parçalanabilir, geri dönüştürülebilir" olma ihtiyacı ile karşı karşıyadır. [16] C. 

Sativa olarak bildiğimiz kenevir, organik tarım için son derece uygundur ve diğer birçok 

mahsulle karşılaştırıldığında dikkate değer ölçüde daha az “ekotoksiktir”. [15]Aynı zamanda 

uygun rotasyon, böcek mahsulünü ve sınırlı miktarda gübreyi, üretimi de azaltabilir. Maliyeti 

düşüktür. [16]  

Aşırı nem hem bitkinin bitkisel büyümesini hem de meyve kalitesini etkiler ve hastalık 

olasılığını artırır. Düşük buhar basıncı açığı, bitki terlemesinin azalması ile ilişkilidir; 

dehidrasyona, solmaya ve nekroza neden olur. [17] Seralarda nem değerlerinin belirli 

aralıklarda tutulması oldukça önemlidir. Fazla veya az nem bitkiye olumsuz yönde etki eder. 

Bu gibi durumların oluşmaması ve bitkinin daha kaliteli ortamda yetişmesi için düşünülen sera 

örtüsü, havadaki nemin istenilen özelliğe göre kontrollü şekilde bitkiye etki etmesine yardımcı 

olacaktır. 

Şekil 3 Sıralı bitkileri kapsayan bitki örtüsü tasarımı 
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Kullanılan çeşitli ısıtma sistemleri sera içindeki gerekli nem 

seviyelerini kontrol edemez ve koruyamaz. Çok işlevli olan bitki örtümüz, 

nem alma işlevini yerine getirmesiyle seranın nem değerlerini ayarlama 

konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Ayrıca örtüde toplanan nemin 

bitki üzerine damlaması büyük oranlarda engellenerek mantari hastalıkların 

önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

Kenevir böceklere ve parazitlere karşı dayanıklılığı ile bilinen çevre 

dostu, çok amaçlı bir üründür. Özellikle kenevir uçucu yağı, böcek ilacı 

özelliklerine sahip birkaç bileşik içerir. Haşere yönetimi programlarında ve 

gıda üretiminde potansiyel bir botanik akarisit olarak kenevir uçucu yağı 

kullanılabilir. [18] 

Kenevirin yüksek nem tutma ve haşere kovucu özellikleri 

kullanılarak yapılacak bitki örtüsü, tek bir bitki için ya da birçok bitkiyi koruma amaçlı alçak 

tünel biçiminde kullanılabilir. Tasarladığımız proje sera içerisinde bitkileri ayrıca korumak için 

tasarlanmış olsa da yazın açık tarlalarda benzer şekilde kullanılabilir. 

Yapılacak örtü sıralı bitkilerin üzerine konumlanacak, ince yapısı sayesinde ısı, hava ve 

ışık geçirgenliği istenilen şekilde ayarlanacaktır. Yetiştirilecek bitkinin boyutuna ve nem 

isteğine bağlı olarak çeşitli tasarımlar oluşturulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Yöntem 

 

4.1.Nonwoven Teknolojisi İle Kumaş Yapısının Oluşturulması 

 

4.1.1 Kenevir Liflerinin İşlenebilir Hale Gelmesi 

Kenevir lifleri üç yöntemle işlenmektedir. Lif demetlerinin çevreleyen kabuk matrisine 

ve odunsu çekirdeğe bağlandığı pektin ve lignin maddeleri bozundurulur. Kenevirdeki lignin 

seviyesi düşürülerek lifin yumuşaklığı artırılır. Bu, elyaf demetlerinin sapın geri kalanından 

mekanik olarak ayrılmasını kolaylaştıracaktır.  

Kenevir sapları, çürütülme işlemi için belli bir sıcaklık ve miktardaki termal suyun 

bulunduğu havuzda bekletilir. Saplar ortalama 5 gün bekletilerek liflerden belli bir oranda 

madde kaybı oluşması sağlanır. Daha sonrasında kenevir havuzdan çıkarılarak kurutmaya 

bırakılır. Öte yandan kenevirler çürütme öncesi ve sonrasında depolarda belli bir süre 

bekletilerek sapların %10 unun bozulmaya uğrayarak kaybolması sağlanır.  Elde edilen 

Şekil 4 Tek bitki için 

düşünülen örtü tasarımı 

Şekil 5Nonwoven kumaş kullanılan örtü 
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kenevirlerin kabuğun geri kalanından ve odunsu çekirdekten ayrılması için sıyırma işlemi 

yapılır.  

Çürütme işleminden sonra lifler sıcak hava kurutucu ile kurutulur. Kurutulan elyaf 

silindirler aracılığı ile yumuşatılır. Kenevir elyafı belli bir süre bekletilerek işlenebilecek hale 

gelmesi beklenir. [19] 

 

 

4.1.2 İğneleme Süreci 

 

Eğirme ve dokuma işlemlerini 

içermeden elyafları doğrudan bir kumaşa 

(veya keçeye) dönüştürme işlemleri, 

dokunmamış (nonwoven) işlemler olarak 

bilinir. Nonwoven teknolojisinde yaygın 

kullanılan yöntemlerden biri iğnelemedir. 

İğnelemede on binlerce dikenli iğne; 

lifleri birbirine kenetlemek, dokunmamış 

bir kumaş olarak bir arada tutmak ve 

liflerin küçük bir kısmını matın bir 

tarafından diğer tarafına sürmek için lif 

keçesinin kalınlığı boyunca zorlanır. 

Gevşek lifler taranır. Çok katmanlı ağlardan oluşan bir keçeye veya gevşek bir lif keçesine 

havayla serilir. Gevşek elyaf keçeler daha sonra tipik olarak iğneleme ile takviye keçeleri 

halinde birleştirilir. Hava ile serilmiş dokunmamış hasırlardaki lifler neredeyse rastgele 

yönlendirilir. Öte yandan, taraklama kısmen hizalanmış bir elyaf ağı üretir. [20] 

Üretilen ürün daha düşük üretim maliyetine, düşük kütle yoğunluğuna, gözenekliliğe, 

daha iyi emiciliğe, daha az sertliğe ve daha iyi ısı yalıtımına ve biyolojik olarak 

parçalanabilirliğe sahiptir. [21] Günümüzde, biyolojik olarak parçalanabilir ve sürdürülebilir 

yapıları nedeniyle, bu dokusuz kumaşların geliştirilmesinde bitkisel kaynaklı doğal lifler 

giderek daha fazla dikkate alınmaktadır. [22] 

 

4.2. Üretilen örtünün bitki üzerine konumlandırılması 

 

İstenen biçimde ve özelliklerde 

üretilen kumaş için uygun bir malzemeyle 

bir kalıp hazırlayıp bununla örtünün haşere 

koruyucu etkisini artırmayı ve örtünün bitki 

üzerine düşerek zarar görmesini 

engellemeyi planlamaktayız. 

Kullanılacak yapı sera özelliklerine 

ve bitki türlerine göre değişiklik 

gösterebilir. Yapının üst tarafının kubbe ya 

da çatı biçiminde tasarımı yapılarak 

örtüdeki nem aktarımının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Şekil 6 İğne delme makinesinin yapısı; (1) besleme silindiri, 

(2) iğne tahtası, (3) iğne, (4) sıyırma plakası, (5) haddeleme 

silindiri, (6) yatak plakası ve (7) ağ. [26] 

Şekil 7 Düşünülen bitki örtüsünün bitkilerin üzerine 

konumlandırılması 
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Sera üreticisinin tercihine göre tek bir bitkiyi koruma amaçlı ya da alçak tünel formunda 

tek sıra halinde, birçok bitkinin korunumunu sağlayabilecek bir yapı oluşturulabilir.   

Örtünün toprak ile tam bağlantı kurmasının önüne geçilerek çiftçinin rahatça bitki 

kontrolü yapması sağlanacaktır. 

 

4.3. Üretim Ve Uygulama Testleri 

 

Örtünün istenen özelliklere sahip olup olmadığı ile ilgili testler yapılacaktır.  

 

Üretilen örtü üzerinde kalınlık testi, kumaş kalınlığının korumaya etkisi, çekme 

dayanımı testi, hava geçirgenliği testi, kumaş sertlik testi, kumaşın sıvı emilim tayini, kumaşın 

ıslanmaya karşı direncinin tayini, kumaş gramajı tayini, kopma mukavemeti ve uzama tayini, 

kumaşın gerilme özellikleri tayini, kumaşın elastikliğinin tayini, kumaşın ısı iletim testi, 

kumaşın sızdırma tayini, kumaşın su geçirgenlik tayini, renk haslığı tayini ve de gerekli 

görülebilecek diğer testlere bakılarak kumaşın ortalama kullanım süresi hakkında bilgi 

edinilecektir. En ideal tasarım oluşturulana kadar yeni tasarım denemeleri sürdürülecektir. [23] 

Yapılacak testler kumaşın ışık geçirmesi, örtücülüğü, nem tutma oranları, dış etkenlere 

karşı dayanımı ve bitkilerin ihtiyaç duyabileceği özellikler hakkında bilgi edinebilmek üzerine 

seçilmiştir. Bu testler ile örtüye kullanım esnasında karşılaşabileceği sorunlar için yapay bir 

ortam hazırlanmış olacaktır. Çıkan sonuçlar ile değerlendirme yapılarak gerek görülen 

değişiklikler yapılacaktır. 

 Örtünün uzun vadeli etkilerini öngörebilmek için yapılabilecek testlerin çoğu 

yapılacaktır. Gerekli olan saha testleri projenin ileri aşamalarında yapılacaktır. 

 

Kumaşın üretimi ve uygulanacak testler Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 

Laboratuvarları ve de üniversite bünyesindeki İstanbul Tekstil Araştırmaları AR-GE ve 

İnovasyon Merkezi (İTAM) ‘nde gerçekleştirilecektir. 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sera bezlerinde nem yoğunlaşmasının önüne geçebilmek için daha çok sentetik lifler 

tercih edilirken biz son zamanlarda oldukça ilgi gören kenevir lifinin özelliklerini kullanmayı 

planlamaktayız. Sürdürülebilirliği ve ekotoksikliği gibi oldukça avantajı bulunan keneviri 

sentetik liflere doğal alternatif olarak sunmaktayız.  

Şu anki örtülerde sıcaklık ve ısı geçirgenliği üzerine çalışmalar yapılarak damla 

oluşumunun önüne geçilmesi amaçlanırken, biz bunlara ek olarak toprakta bulunan nemin 

buharlaşıp havaya karışmasını en aza indirecek yeni bir alternatif üretmeyi planlamaktayız. 

Bununla birlikte bitkinin damlama sonucu gördüğü zararın önüne geçmiş olacağız.  

Böcek ve akarları uzak tutmaya yardımcı olacak bu örtü hem fiziksel hem de kimyasal 

olarak zararlıların bitkiye ulaşmasını engelleyecektir. Son zamanlarda kullanılan kimyasal 

ilaçlamalara, böcek kapan ve tuzaklarına bir alternatif oluşturacaktır. Kimyasal ilaçlamaların 

azalması sağlanarak bitki, insan ve doğanın gördüğü zararın önüne geçilecektir.  

Ayrıca yapılan tuzak ve kapanların daha sonrasında çiftçiler tarafından kontrol edilip 

temizlenmesi fazladan iş gücüne, zaman harcanmasına ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. 
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Bizim projemizde bu tarz bir durumla uğraşılmasına gerek olmamakla birlikte kimyasal 

ilaçlamaların ve tuzakların kullanımının en aza indirgenmesi ile yararlı organizmaların 

ölümünün önüne geçilerek yaşam döngüsünün bozulması engellenecektir.  

Plastiğin çevreye verdiği zararı en aza indirgemek amacıyla, plastiğin doğal bir 

alternatifi olan kenevir elyafı kullanılarak örtünün üretilmesi planlanmaktadır. Tamamıyla 

doğal liflerden üretilecek olan bitki örtüsü, biyobozunur özelliklere sahip olduğundan kullanım 

sonrasında üreticiler tarafından atılmasına gerek kalmayacaktır. Bırakılan örtü çözünerek 

toprak için gübre görevi görebilecek ve kuraklaşan topraklarımıza yardımcı olarak uzun vadeli 

verimler elde edilmiş olacaktır.  

Kenevirin UV koruma özelliği sayesinde güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının 

filtrelenerek bitkiye verilen zararın azaltılması sağlanacaktır. 

 Yüksek nem çekme özelliği sayesinde üretilmek istenen bitkinin uygun nem koşullarına 

ulaşmasını sağlayacak, fazla nemin bitkide yaratacağı olumsuzlukların önüne geçecek ve 

bitkinin daha az kimyasaldan etkilenerek kaliteli büyümesini sağlayacaktır. 

 

6.Uygulanabilirlik 

 

Projemizin hayata geçirilmesi için temel mühendislik ve proje yönetimi adımları 

uygulanacaktır. Gerekirse çiftçilerle ve üreticilerle görüşülerek istenen özellikler belirlenip 

prototip üretimi yapılacaktır. 

Sektördeki büyük bir açığı kapatacağını planladığımız, üreticilerin karşılaştığı 

problemlere yönelik geliştirdiğimiz yenilikçi ve uygulanabilir bu çözüm, uygun maliyet ve bu 

ek maliyetin getirdiği faydalar düşünüldüğünde birçok avantaj sağlayacaktır. Prototip 

aşamasında kullanılacak malzeme ve tasarımlar piyasada yaygın olarak mevcut olan ürünler ve 

son zamanlarda devletimizce oldukça desteklenen kenevir ile gerçekleştirilecektir. Prototipin 

üretim aşamasında malzeme tedarik ve üretim tekniklerinin dışa bağımlı olmaması, diğer 

projelere göre kısmen kolay ve ulaşılabilir olmasından ötürü üretime geçiş en hızlı şekilde 

olacaktır. 

 Fonksiyonel testler yapılacak ve test sonuçlarına bağlı olarak gerek görülmesi halinde 

iyileştirme çalışmaları uygulanacak bitki örtüsü, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin kullanımına 

hazır hale getirilecektir.  

Örtümüzün yerel pazarda talebinin artmasının ardından küresel pazara açılmasını 

hedeflemekteyiz. Talep gören ürünümüzün ihracata yapacağı yardımla ülke ekonomisine 

önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Tüm bu özellikler projenin çıkaracağı ürünün uygulanabilir olduğunu göstermektedir 
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7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 
 

 Literatür 

Taraması 

Malzeme 

Temini 

Elyaf 

için 

Kimyasal 

İşlemler 

Lif 

Tarama 

Süreci 

Nonwoven 

Yapı 

Oluştuma 

Destek 

Yapısını 

Oluşturma 

Prototipin 

Toparlanması 

ve Seçilmesi 

Verimlilik 

ve 

Uygunluk 

Testleri 

Sonuç 

Değerlendir

mesi 

Başlangıç 15.04.2021 26.04.2021 7.05.2021 23.05.2021 29.05.2021 3.06.2021 19.06.2021 30.06.2021 21.07.2021 

Aralık 10 10 15 5 10 15 10 20 15 

 

 

Kullanılacak Malzemeler 

 

FİYAT 

10 kg Hidrojen Peroksit 300 ₺ 

1 kg Polivinil Alkol 100 ₺ 

1 kg Poliakrilat 135 ₺ 

1 kg Anyonik Yumuşatıcı 115 ₺ 

1 kg Katyonik Yumuşatıcı 100 ₺ 

1 kg Anyonik-Noniyonik Kasar Islatıcı 125 ₺ 

2,5 kg Bakır Nefanat 125 ₺ 

Kenevir hammaddesi 950 ₺ 

Yapı İskelet malzemeleri 300 ₺ 

TOPLAM 2250 ₺ 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Tarım Orman bakanlığının verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 31 milyon ton sebze 

üretilmiştir. Bu üretimin 23,2 milyon tonu açıkta, 7,8 milyon tonu örtüaltında üretilmiştir. 2019 

yılı sisteme kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 83 bin kişidir. [24] 

Hedef kitlemiz; tasarruf yapmak, çevreye verilecek en az zararla birim alandan 

alınabilecek kaliteli, en fazla mahsulü almak isteyen üreticilerimiz ve çiftçilerimiz olacaktır.  

10

10

15

5

10

15

10

20

15

4/15/2021 5/3/2021 5/21/2021 6/8/2021 6/26/2021 7/14/2021 8/1/2021

Literatür Taraması

Malzeme Temini

Elyaf için Kimyasal İşlemler

Lif Tarama Süreci

Nonwoven Yapı Oluştuma

Destek Yapısını Oluşturma

Prototipin Toparlanması ve Seçilmesi

Verimlilik ve Uygunluk Testleri

Sonuç Değerlendirmesi
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Hobi bahçelerinde de kullanılabilecek bu örtü mevsimsel kullanıma göre sera ve açık tarlalarda 

kullanılması ile birlikte farklı tipte üreticilere de hitap edebilecektir. 

 

9. Riskler 

 

Her projede olduğu gibi bizim projemizde de karşılaşılabilecek sorunlar bulunmaktadır.  

 

Risk No Riskler B planı 

1 Böcek ve akarlara karşı yeterli 

korunumunun sağlanamaması 

 

Kenevir lifinin haşere uzaklaştırıcı doğal etkisi yetersiz 

kalırsa veya bazı böceklere etki etmezse kumaş 

yapısından yararlanılarak böceklerin geçişi 

engellenecektir. 

 

2 Kumaşın nemi yeterince tutamayıp 

damlatması 

 

Oluşturduğumuz yapının üst tarafını kubbe ya da çatı 

biçiminde oluşturarak olası nem yoğunlaşmalarından 

kaynaklı damlaların yapının kenarlarına aktarımını 

sağlayarak bitki üzerine damlamasını engelleyen bir 

yapı oluşturulacaktır. 

3 Kenevirin çürümesi 

 

Organik ürünlerin fazla neme maruz kalması sonucu 

küflenme sorunu görülmektedir. Buna karşın kenevire 

uygun kimyasallar( bakır nefenat vb.) ile işlem 

uygulanacaktır 

 

4 Üretilecek örtünün kullanım süresi 

 

Üretilen örtü için literatür üzerinden bilgiler taranarak 

tahminlerin yürütülebilmesi dışında saha ortamında 

örtünün maruz kalacağı koşulların sonuçlarını tahmin 

edebilmek için gerekli görülen testler yapılacak, yapay 

koşullar üretilmiş olacaktır. Çıkan sonuçlar ile tahmini 

kullanım süresi bulunabilecektir. 

 

5 Düşünülen yapının kenevirle 

oluşturulamaması 

Üretilen örtüde sabit bir yapı elde edilememesi 

durumunda biyobozunur özellikli farklı doğal elyaflar 

kenevirle birlikte kullanılarak yapı yeniden 

oluşturulacaktır. 

 

 

Risk No  Olasılık   Etki  Risk puanlaması 

(1-9) 

 Düşük  

(1) 

Orta  

(2) 

Yüksek 

(3) 

Düşük 

(1) 

Orta 

(2) 

Yüksek 

(3) 

 

1  x  x   2 

2  x    x 6 

3 x    x  2 

4 x   x   1 

5  x  x   2 
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