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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın her alanında elektronik cihaz kullanımı artmaktadır. 

Bununla beraber teknolojik gelişmeler, insan hayatını kolaylaştırmakla beraber, elektriksel 

alana maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bu elektromanyetik alana aşırı maruz kalma, 

insanlarda baş ağrısı, yorgunluk, uyku düzensizliği, unutkanlık, karamsarlık gibi problemlere 

sebep olarak bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu sebeple projede, ülkemizde bolca yetişen 

ve  literatürde konu ile ilgili kalkan üretiminde kullanıldığına dair bilgiye rastlanmayan koyun 

otu bitkisinden köken alan, düşük maliyetli, sağlığa zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir 

polimer sentezlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan kontrollü deneylerde Elektromanyetik alan 

ölçer kullanılmış olup; bakır, çinko, koyun otu sapı, bakır ve koyun otu sapı(Resim-1), çinko 

ve koyun otu sapı olmak üzere 5 ayrı içerikli ve her içerik 

5g ve 10g miktarlarda kullanılmak üzere polimer 

üretilmiştir. Deney sonuçlarına göre EMA geçirgenliğinin 

en az olduğu polimer, 10g koyun otu saplı polimerde 

görülmüştür. Koyun otu saplı polimerin 10cm mesafedeki 

EMA geçirgenlik değeri 0,27 µT iken, koyun otu sapının 

diğer metallerle birlikteliklerinin de metallerin tek başına 

hallerine göre EMA geçirgenlik değerlerinin daha düşük 

olduğu tespit edilmiştir. En yüksek EMA değeri kontrol 

grubunda görülmüştür. Mesafe arttıkça EMA iletiminin 

azaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak bu projede, günümüzde yaprakları çay olarak tüketilen 

koyun otu bitkisinin saplarının geri dönüştürülerek EMA geçişini önleyecek polimer malzeme 

üretiminde kullanılabileceği önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Elektromanyetik alan, Radyasyon, EMA engelleyici, bitkisel EMA 

kalkanı 

 

2. Problem/Sorun: 

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın her alanında elektronik cihaz kullanımı artmaktadır. 

Bununla beraber teknolojik gelişmeler, insan hayatını kolaylaştırmakla beraber, elektriksel 

alana maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bu elektromanyetik alana aşırı maruz kalma, 

insanlarda baş ağrısı, yorgunluk, uyku düzensizliği, unutkanlık, karamsarlık gibi problemlere 

sebep olarak bir sağlık sorunu haline gelmiştir.  

Resim-1:  Kurutulmuş koyun otu 

sapları 
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Günümüzde elektromanyetik alan geçirgenliğini azaltmak için, ekranlama, topraklama, kablo 

ve bağlayıcıların düzenlenmesi, filtre ve koruyucu devreler gibi düzenlemeler 

yapılmaktadır(Işık, 2008). Ayrıca, Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) 

tarafından geliştirilen ve Anti radyasyon Standardına göre çeşitli tekstil yüzeyi; kaplanmış 

kumaş, çelik lif, bitkisel lif ve diğer güncel polimer teknolojilerinin kullanımı ile oluşturulmuş 

tekstil yapıları geliştirilmektedir. Gelişen üretim teknolojileri ve malzemeler sayesinde, çok 

çeşitli kullanım alanlarına göre özel tekstil yüzeyleri üretilebilmektedir. Bunun yanında, 

kurşun yelek gibi manyetik alan geçirmeyen malzemeler de üretilmekte ve 

kullanılmaktadır(Yılmaz,2014). Doğan, Kayacan ve Gören(2018), yaptıkları çalışmada, 

karbon lifi ile üretilen kumaşlarda da elektromanyetik alana karşı kalkan özelliğin görüldüğü 

belirtilmiştir. Üretilen kumaşlar, elektromanyetik alan geçirgenliğini azaltabilmektedir ancak 

daha düşük bütçeli çözüm önerilerinin üretilebileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, projede 

kullanılması düşünülen bakır metalinin, elektromanyetik alan geçirgenliğinin düşük olması 

sebebiyle kılıf üretiminde bilinen bir örnek olarak kullanılmasına karar verilmiştir (Şenlik, 

Önbilgin ve Çöpçüoğlu, 2011). Projede kullanılması düşünülen bir diğer madde olan çinko ile 

ilgili literatürde çok fazla bilgiye rastlanmamış olup, elektromanyetik girişimi koruyucu 

etkisine dair bir çalışmaya rastlanmıştır.(Kim ve ark., 2005) Ancak, günümüzde üretilmesi 

amaçlanan bitkisel içerikli tekstil ürünlerine ve yapılara alternatif olarak düşündüğümüz, 

koyun otu bitkisinin saplarının elektromanyetik alan geçirgenliği ya da önlenebilirliğine dair 

bir bilgiye literatürde rastlanmamıştır.  

Elektromanyetik alan geçirgenliğini azaltmak için eğer bitkisel kökenli ve düşük dozlu metal 

etkileşimli polimer sentezi yapılırsa, yüksek dozlu metallere oranla geçirgenlik azalır 

hipoteziyle geliştirilen projede, ülkemizde bolca yetişen ve  literatürde konu ile ilgili kalkan 

üretiminde kullanıldığına dair bilgiye rastlanmayan koyun otu bitkisinden köken alan, düşük 

maliyetli, sağlığa zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir polimer sentezlenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Sonuç olarak bu projede, günümüzde yaprakları çay olarak tüketilen koyun otu bitkisinin 

saplarının geri dönüştürülerek EMA geçişini önleyecek polimer malzeme üretiminde 

kullanılabileceği önerilmektedir.  

3. Çözüm  

Elektromanyetik alana maruz kalan canlılarda genel keyifsizlik, hafıza kaybı, baş ağrısı, kalp 

atışında ve kan kimyasında değişime uğratma, sindirim ve dolaşım sorunları gibi bazı sağlık 

problemlerinin görüldüğü kanıtlanmıştır(Yakıncı, 2016). Bu sebeple bu projede, işleri gereği 

elektromanyetik alana maruz kalan kişilerin zarar görme olasılıklarını en aza indirmek 

amaçlanmaktadır. Bahsi geçen probleme çözüm olarak, günümüzde yaprakları çay olarak 

tüketilen koyun otu bitkisinin saplarının geri dönüştürülerek EMA geçişini önleyici polimer 

malzeme üretiminde kullanılabileceği önerilmektedir. Elde edilen polimerlerin UV 

lambasında denenmesi sonucunda elde ettiğimiz veriler hipotezimizin doğruluğunu kanıtlamış 

olup projede bahsedilen sonuca alternatif bir yol gösterilmiştir. 

Bunun için, okulumuzda daha önceden temin edilmiş olan koyun otu bitkisinin artan sapları 

kurutulup blender yardımı ile öğütülmüştür. Çinko tozu, bakır tozu ve koyun otu bitkisinin 

sapının tozu kullanılarak 3 farklı etken madde içerikli polimer yapılmıştır. Polimer sentezi 

sırasında, 1 gün önceden 200ml saf su içerisinde 10g Polivinil alkol(PVA) manyetik 

karıştırıcılı ısıtıcıda 80
0
C’de çözdürülmüştür. Oluşan çözeltiden 30ml alınıp üzerine 
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“5g”,”10g”,”5g+5g”,”10g+10g” oranlarda olmak üzere ve toplam 3 çeşitte madde 

karıştırılarak 10 çeşit polimer üretilmiştir(Resim-2 ve Resim-3). Kuruyan polimerler, UV 

lambası ile denenmiştir. Deneyde Elektromanyetik radyasyon ölçere 10cm ve 20cm 

uzaklıklara UV lambası konulmuştur. UV lambasına üretilen polimerler temas ettirilmiştir. 

Polimerlerin elektromanyetik alan geçirgenlik değerleri µT cinsinden ölçülmüştür. Ölçüm 

değerleri kaydedilmiş ve ortalamaları alınmıştır.  

-Bu yöntemde tamamen nicel ölçümler alınabilecek cihazların kullanılması ve ölçüm 

sonuçlarının tablo/grafik hale dönüştürülebilmesi ile deneyin tekrar edilebilirliğinin de olması 

sebebiyle kullandığımız yöntemin ideal bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Resim-2: Bakır içerikli polimer prototip                  Resim-3: Çinko ve koyun otu içerikli polimer prototip 

 

 

4. Yöntem 

 

4.1.   Koyun Otu Saplarının İnceltip Küçültülmesi 

Okulumuzda daha önceden temin edilmiş olan koyun otu bitkisinin artan sapları kurutulup 

blender yardımı ile öğütülmüştür. 

 

 

4.2.   Polimer Sentezi 

Çinko tozu, bakır tozu ve koyun otu bitkisinin sapının tozu 

kullanılarak 3 farklı etken madde içerikli polimer yapılmıştır. 

Polimer sentezi sırasında, 1 gün önceden 200 ml saf su içerisinde 

10g Polivinil alkol(PVA) manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda 80
0
C’de 

çözdürülmüştür(Resim-4).  

 

Oluşan çözeltiden 30 ml alınıp üzerine Tablo-1’de verilen oranlarda 

ve çeşitte madde karıştırılarak 10 çeşit polimer üretilmiştir. 

 

 

Resim-4:  Manyetik karıştırıcılı 

ısıtıcıda polimerin karıştırılması 
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Tablo-1: Polimer üretimi sırasında 30ml PVA çözeltisi içerisine konulan madde çeşidi ve miktarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ml PVA çözeltisi içerisine Tablo-1’de verilen miktarlarda konulan maddeler, özdeş petri 

kaplarına konularak kurumaya bırakılmışlardır.(Resim-2, Resim-3) 

 

Resim-5:Bakır polimerinin             Resim-6:Bakır polimerinin           Resim-7:Kontrol deneyinin  

cep telefonunda denenmesi              UV lambasında denenmesi                       uygulanması  

  

Kuruyan polimerler, önce telefon ile denemiştir fakat telefon sürekli sinyal aradığından dolayı 

birbirinden çok farklı ölçümler elde edilmiştir. Bu sebeple UV lambası ile denenmesine karar 

verilmiştir(Resim-5, Resim-6 ve Resim-7).Deneyde Elektromanyetik alan ölçere 10 cm,20 cm 

ve 30 cm uzaklıklara UV lambası konulmuştur. UV lambasına  üretilen polimerler temas 

ettirilmiştir. Polimerlerin elektromanyetik alan geçirgenlik  değerleri µT cinsinden 

ölçülmüştür. Ölçüm değerleri kaydedilmiş ve ortalamaları alınmıştır. 

 

4.3. Bulgular 

Polimerlerin elektromanyetik alan geçirgenliğinin karşılaştırılması deneyinde elektromanyetik 

alan(EMA) ölçer, polimere 10 cm ve 20 cm mesafelerde konularak, UV lambasından çıkan 

manyetik alanın polimer bariyeriyle karşılaştıktan sonraki yayılım değerleri µT cinsinden 

ölçülmüştür. Elde edilen bulguların ortalama değerleri Tablo-2’deki gibidir. 

 

 

Madde cinsi ve miktarı 

5g Bakır tozu 

10g Bakır tozu 

5g Bakır tozu + 5g Koyun otu sapı 

10g Bakır tozu + 10g koyun otu sapı 

5g Çinko tozu 

10g Çinko tozu 

5g Çinko tozu +5g Koyun otu sapı 

10g Çinko tozu + 10g Koyun otu sapı 

5g Koyun otu sapı 

10g Koyun otu sapı 
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Tablo-2: Üretilen polimerlerin EMA geçirgenlik değerleri ortalamaları(µT) 

Örnek EMA geçirgenlik değer ortalamaları(µT) 10cm EMA geçirgenlik değer 

ortalamaları(µT) 20cm 

Kontrol 0,332 0,305 

30ml PVA çözeltisi+ 5g Bakır tozu 0,297 0,214 

30ml PVA çözeltisi+ 10g Bakır tozu 0,212 0,183 

30ml PVA çözeltisi+ 5g Bakır tozu + 

5g Koyun otu sapı 

0,256 0,181 

30ml PVA çözeltisi+ 10g Bakır tozu 

+ 10g koyun otu sapı 

0,293 0,196 

30ml PVA çözeltisi+ 5g Çinko tozu 0,300 0,190 

30ml PVA çözeltisi+ 10g Çinko tozu 0,230 0,178 

30ml PVA çözeltisi+ 5g Çinko tozu 

+5g Koyun otu sapı 

0,218 0,193 

30ml PVA çözeltisi+ 10g Çinko tozu 

+ 10g Koyun otu sapı 

0,292 0,241 

30ml PVA çözeltisi+ 5g Koyun otu 

sapı 

0,292 0,218 

30ml PVA çözeltisi+ 10g Koyun otu 

sapı 

0,227 0,192 

 

Grafik-1’de, bakır tozu, koyun otu sapı ve çinkonun 5g’lık miktarlarının ve 5’er g’lık 

birlikteliklerinin elektromanyetik alan geçirgenliklerinin birbirleri ve farklı mesafeleri ile 

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 

Grafik-1: Maddelerin 5g’lık miktarda kullanımlarının elektromanyetik alan geçirgenlikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-1’e bakıldığında, elektromanyetik alan geçirgenliğinin en az olduğu örnek, 5g koyun 

otu sapı ve 5g çinkonun birlikte kullanıldığı durumda görülmektedir. Çinkonun tek başına 

kullanımının elektromanyetik alan(EMA) geçirgenliği 10cm mesafede 0,3µT iken, koyun otu 

sapı ile birlikte kullanımının EMA geçirgenliği 0,21 µT olmuştur. Bakırın tek başına 

kullanımının EMA geçirgenliği 10cm mesafede 0,297 µT iken, koyun otu sapı ile birlikte 

kullanımının EMA geçirgenliği 0,256 µT olmuştur.  En yüksek EMA değeri kontrol grubunda 

görülmüştür. Mesafe arttıkça EMA iletiminin azaldığı belirlenmiştir. 

µT 

Kontrol

30ml PVA
çözeltisi+
5g Bakır

tozu

30ml PVA
çözeltisi+
5g Çinko

tozu

30ml PVA
çözeltisi+
5g Koyun
otu sapı

30ml PVA
çözeltisi+
5g Bakır

tozu + 5g
Koyun

otu sapı

30ml PVA
çözeltisi+
5g Çinko
tozu +5g

Koyun
otu sapı

EMA geçirgenlik değer
ortalamaları(µT) 10cm

0,332 0,297 0,3 0,292 0,256 0,218

EMA geçirgenlik değer
ortalamaları(µT) 20cm

0,305 0,214 0,19 0,218 0,181 0,193

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

EMA Geçirgenliği 
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Grafik-2’de ise bakır tozu, koyun otu sapı ve çinkonun 10g’lık miktarlarının ve 10’ar g’lık 

birlikteliklerinin elektromanyetik alan geçirgenliklerinin birbirleri ve farklı mesafeleri ile 

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-2: Maddelerin 10g’lık miktarda kullanımlarının elektromanyetik alan geçirgenlikleri 

 

Grafik-2’ye göre elektromanyetik alan geçirgenliğinin en az olduğu örnek, 10g koyun otu 

saplı örnekte görülmüştür. Koyun otu saplı kompozitin 10cm mesafedeki EMA geçirgenlik 

değeri 0,27 µT iken, koyun otu sapının diğer metallerle birlikteliklerinin de metallerin tek 

başına hallerine göre EMA geçirgenlik değerlerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. En 

yüksek EMA değeri kontrol grubunda görülmüştür. Mesafe arttıkça EMA iletiminin azaldığı 

belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; 

Tablo-2’ye bakıldığında, metallerin hem 5g hem de 10g kullanımlarında, koyun otu sapı ile 

birlikte üretilen kompozit malzemelerin, elektromanyetik alan geçirgenliğini azalttığını, 

böylelikle bakır ve çinko metallerinin tek başlarına kullanımlarının yerine, koyun otu sapı ile 

birlikte kullanımının manyetik alan geçişini önlemede daha etkili olduğunu görmekteyiz.  

Koyun otu sapının 10g kullanımıyla üretilen örneğin,  manyetik alan geçişini önlemede diğer 

tüm kompozitlere göre en etkili kompozit olduğu görülmüştür. Bakır ise sadece çinkoya göre 

daha etkili olmuştur. 

Manyetik alan kaynağından uzaklaştıkça, ortamdaki manyetik alan derecesinin düştüğü 

görülmüştür. 

Tablo-2’ye göre, 10g koyun otu sapı ile üretilen örneğin EMA geçirgenlik değeri, 5 g koyun 

otu sapı ile üretilen örneğin EMA geçirgenlik değerinden daha az olduğu görülmüştür. Bu 

sebeple, polimerdeki koyun otu miktarı arttıkça, manyetik alan geçişini önleme özelliğinin 

arttığı görülmüştür. 

Kontrol

30ml PVA
çözeltisi+
10g Bakır

tozu

30ml PVA
çözeltisi+
10g Bakır

tozu + 10g
koyun otu

sapı

30ml PVA
çözeltisi+
10g Çinko

tozu

30ml PVA
çözeltisi+
10g Çinko
tozu + 10g
Koyun otu

sapı

30ml PVA
çözeltisi+

10g Koyun
otu sapı

EMA geçirgenlik değer
ortalamaları(µT) 10cm

0,332 0,267 0,253 0,23 0,292 0,227

EMA geçirgenlik değer
ortalamaları(µT) 20cm

0,305 0,183 0,196 0,178 0,241 0,192

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

EMA Geçirgenliği 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Güncel olarak hastanelerde ya da elektromanyetik alana yoğun maruz kalınan işyerleri başta 

olmak üzere pek çok sektörde elektromanyetik alan veya radyasyonun geçirgenliğini 

azaltmaya yönelik farklı çözümler vardır. Ancak mevcut olan çözümlerin çoğunun temel 

maddesi kimyasal içerikli ya da madensel kaynaklı maddelerdir. 

Projemizdeki ana materyal bitkisel bazlı olup ülkemizde de yetişmektedir.  Yılmaz, 2014’e 

göre, bu alanda bitkisel bazlı ve elektromanyetik alan geçirgenliğini azaltma özelliği gösteren 

polimerlerin sayısı çok az olduğundan ve genellikle tekstil ürünlerinde denendiğinden dolayı 

tekstil ürünlerinde denenmiş olmasına örnek olarak ürünümüz bu özelliği ile yenilikçidir. 

Ülkemizde bu alanda yapılmış çok fazla çalışma olmadığından projemiz ülkemiz genelinde bu 

alana yeni bir soluk getirmiştir. 

Bu projenin taslağı ile gerçekleştirilen proje ile 2019 TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri arası 

araştırma projeleri yarışmasında fizik dalında Bursa Bölge 3.’lüğü derecesi elde edilmiştir. 

Proje geliştirilerek ve farklı materyal ve kullanım alanları eklenerek bu yarışmaya başvuru 

gerçekleştirilmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde üretilen polimerler hastanelerdeki onkoloji tedavisi verilen odalarda, telefon 

kılıflarında, ev duvarlarında olmak üzere pek çok alanda kullanılabilir. Elde ettiğimiz ürün, 

temini kolay ve ucuz maddelerden oluşmaktadır. Bu sebeple, mali anlamda da 

uygulanabilirliğinin yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Üretiminin kolay olması ve diğer 

madeni maddeler gibi maddelere oranla daha kısa sürede üretilebilir olması projenin 

avantajlarındandır. Koyun otunun hasat edilmesi yeterli olacaktır. Herhangi bir maden 

ocağına ihtiyaç olmayacak ve böylelikle de çevre dostu bir materyal olacaktır. Ürünümüzün 

ticari potansiyelinin olduğu tahmin edilmektedir. Bundan dolayı ürünümüzün patentinin 

alınması konusunda çalışmalara başlanması uygun görülmüştür.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tüm deney basamakları gerçekleştirilmiş olup, toplam maliyeti tarafımızca 

karşılanmış ve 240 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen deneyler ve kullanılan 

malzemelere bağlı maliyet bilgileri Tablo-3’te belirtilmiştir. 

 

Tablo-3: Projede kullanılan malzemeler ve maliyetleri 

Tarih Çalışma Basamağı Malzeme Maliyet 

Kasım-

Aralık 

2018 

Koyunotu saplarının toz haline 

getirilmesi ve polimer sentezi 

Bakır Tozu, çinko tozu, koyun otu, 

Polivinil Alkol, Manyetik 

Karıştırıcılı Isıtıcı 

95₺ 

Ocak –

Şubat 

2019 

Elde edilen polimerlerin elektromanyetik 

alan geçirgenliklerinin tespit edilmesi 

Elektromanyetik Radyasyon Ölçer, 

Uv Lambası 

50₺ 

Eylül 

2020 – 

Şubat 

2021 

Farklı polimerlerin sentezi ve cep telefon 

kılıfı olarak da kullanım alanlarının 

tespiti. İdeal polimer dozunun tespiti. 

Sonuçların yorumlanması. 

Bakır Tozu, çinko tozu, koyun otu, 

Polivinil Alkol, Manyetik 

Karıştırıcılı Isıtıcı, Presleme cihazı 

95₺ 
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Tarafımızca üretilen polimerlerin telefon kılıfı olarak kullanımında birim maliyeti 50 kuruş 

olup, piyasadaki telefon kılıflarının en uygununun 10 TL olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda uygun maliyete denk gelmektedir. 

Yapı malzemesi olarak kullanımında ise 1 metrekarelik alan için maliyeti 5 TL olup, 

piyasadaki benzer ebatlardaki ürünler 25 TL gibi bir fiyattan başladığı görülmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizde geliştirilen bu ürünün hedef kitlesi, gelişim çağındaki çocuklar, onkoloji 

biriminde çalışan doktorlar ve hemşireler, hastane personelleri ve bu alanda çalışan bilim 

insanlarıdır. Hedef kitlemiz sağlık unsuru dikkate alınarak belirlenmiştir. 

9. Riskler 

Polimerler kurutulmaya bırakıldığı zaman polimerlerin belirli aralıklarla denetlenmesi 

gerekmektedir. Eğer polimerler fazla kurursa kırılgan bir yapıya sahip olabilirler. Eğer fazla 

nemli kalırlarsa da doğru değerler vermeyebilirler. Bu sebeple, polimerlerin kuruma 

oranlarının tam değerinde olmasına dikkat edilmelidir. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla, 

üretim sırasında ihtiyaç duyulacak maddelerin oranları ve ortam şartları net bir şekilde 

yönerge hazırlanarak üreticilerle paylaşılacaktır. 

Koyun otu sapının 10g kullanımıyla üretilen polimerin,  manyetik alan geçişini önlemede en 

etkili kompozit malzeme olduğu görülmüştür. Böylelikle, günümüzde yaprakları çay olarak 

tüketilen koyun otu bitkisinin saplarının geri dönüştürülerek EMA geçişini önleyecek polimer 

malzeme üretiminde kullanılabileceğini önermekteyiz. Aynı zamanda, bakır ve çinko gibi 

EMA geçirgenliği düşük metallerin tek başlarına kullanımlarının yerine, yine koyun otu 

bitkisinin sapı ile birlikte kullanılmasını önermekteyiz. Zengin bitki çeşitliliğinin olduğu 

ülkemizde, farklı bitkilerin saplarındaki liflerle polimerler üretilip EMA geçirgenlikleri test 

edilebilir. 
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