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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Türkiye, tarım faaliyetleri açısından en önemli ülkeler arasındadır. Tarım sektöründe 

kullanılan toprak örtülerinin ithal ve sentetik olması birçok dezavantajı beraberinde 

getirmektedir. Toprak ve su kirliliği, atık oluşumu gibi başa çıkılması gereken büyük sorunlara 

yol açmaktadır. Tarımı büyük ölçüde etkileyen yabani ot sorunu; artan işgücü fiyatları, kısa 

sürede etki gösterme ve kolay uygulama gibi avantajlara sahip olan ot ilaçlarının (herbisit) 

kullanılmasına sebep olmaktadır. Ancak herbisitlerin insan ve toprak sağlığına zararları 

bulunmaktadır. En az herbisitler kadar etkili ve bir o kadar da çevre dostu yöntem olan 

malçlama, yabancı otları kontrol etmesinin yanı sıra, topraktan su kaybını azaltır, toprak 

sıcaklığını korur ve toprak erozyonunu engeller. Malçlama malzemeleri sentetik liflerden 

üretilmektedir ve bu lifler doğada uzun süre çözünemediğinden çevre kirliliği yaratmaktadır. 

Projemizde bu sorunları en aza indirgemek için doğal elyaf olan kenevirden nonwoven 

teknolojisi ile üreteceğimiz toprak örtüsü, kullanım sonrasında toprağa katılarak toprak 

verimliliğini artıracaktır. Ayrıca kullanım sonrası atık probleminin de önüne geçilecektir. 

Projemizin ana hedefi modern tarım uygulamalarına katkı sağlayan, kenevirden üretildiği için 

sürdürülebilirliği ön planda tutan, tasarrufa ve toprak verimliliğini arttırmaya yönelik bir ürün 

geliştirmektir. Gerçekleştirilecek projenin ülkemizdeki tarım uygulamalarına yenilik getirmesi 

ve katkıda bulunması hedeflenmektedir. 

 

2. Problem / Sorun 

 

Günümüzde değişen iklim koşulları ve artan 

nüfusla birlikte gıda tüketimine paralel olarak 

tarım arazilerinin verimliliğini arttırıcı yöndeki 

çalışmalar büyük bir ilgi görmeye başlamıştır. 

İklim değişikliği ve arazi tahribatıyla birlikte 

toprak fonksiyonları ve ekosistem 

hizmetlerindeki değişimler gıda güvenliğine 

büyük bir tehdit oluşturmaktadır [1]. 

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 

olmaktadır [2]. Toprağın sıcaklığını stabil bir durumda tutmanın dışında birçok farklı sorun 

bulunmaktadır. Bu noktada iklim değişikliği ve artan insan faaliyeti nedeniyle artan aşırı 

yağışların sıklığı ve yoğunluğu önemli bir hale gelir. Yağış miktarındaki değişiklikler, sera ve 

tarlalardaki su erozyonunun risklerini ve belirsizliğini artırmaktadır [3]. Suyun yanlış ve 

gelişigüzel kullanımı, değişen iklim nedeniyle su kaynaklarına erişimi zor hale getirmektedir. 

Dünyanın birçok yerindeki su kıtlığı ve kalite sorunları, gelecekteki gıda güvenliği ve çevresel 

sürdürülebilirlik için ciddi bir sorundur [4]. 

Nem kontrolü dışında üretici için zaman ve maddiyat açısından problem oluşturan bir diğer 

sorun ise zararlılar için kimyasal ilaç kullanımıdır. Sera üreticileri ve çiftçiler zararlılarla ve 

Şekil 1 Güncel Malçlarda Nem Sorunu [17] 
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yabani otlarla başa çıkabilmek için pestisit içeren kimyasal ilaçlar kullanmaktadır. Oldukça 

zararlı olan bu ilaçların kullanımı, insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkileri gibi birçok sorunu 

da beraberinde getirmektedir. Yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları sonucu gıdalarda, 

toprak, su ve havada pestisitin kendisi ya da dönüşüm ürünleri kalabilmektedir [5, 6].  

Toprakta oluşan bu sorunların önüne geçmek için toprağın üzerini örtmekte kullanılan tüm 

ürünlere “malç” adı verilmektedir. Malç, yabani ot büyümesini engelleyerek, toprak nemini 

koruyarak ve toprak sıcaklığını düzenleyerek mahsul üretimini artırmak için tarım 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Buharlaşmayı azaltmak ve toprak sıcaklığını artırmak 

için toprak yüzeyi ince bir plastik filmle kaplanmaktadır [7, 8, 9]. Ancak malçlama 

teknolojisinde kullanılan petrokimya esaslı malzemeler insan sağlığına ve doğaya oldukça 

zararlıdır [4]. Plastikler yalnızca toprağı ve suyu kirletmekle kalmaz, aynı zamanda atık 

yönetimi gibi başa çıkılması gereken en büyük endişelerden birine yol açar. Plastik malcın 

çıkarılması, gerekli ek işçilik ve ekipmanlar gerektirir ancak bu çok maliyetli bir iştir [4].   

3. Çözüm 

 

 Kenevir lifinin fiziksel ve kimyasal özellikleri kullanılarak oluşturulacak toprak 

örtüsünün toprağın üzerine örtülerek problemlerin önüne geçmesi amaçlanmıştır. Kenevir 

lifinin yüksek nem çekme, böcek uzaklaştırma, biyo-çözünür özellikleri ön planda tutularak 

oluşturulacak toprak örtüsü nonwoven teknolojisi ile üretilecektir [10].  

 Mevcut kullanımda olan toprak örtüleri 

kaldırıldıktan sonra böcek ve akarların tekrar bitkiye 

saldırması, zamanla haşere ve yabancı ot kontrolünde 

zayıflıyor olması ve içerdiği kimyasallar sebebi ile hem 

bitkinin besin değerlerine hem de çevre kirliliğine 

sebebiyet vermesinin önüne ürünümüz ile geçmeyi 

hedeflemekteyiz. Kenevirin doğal böcek uzaklaştırma 

etkisi ile pestisit kullanımı minimize edilip ürünümüzde 

liflerin açısal konumu sayesinde olan yapısal özellikler ile 

doğal havalandırma sağlanacaktır. Bu sayede zayıflayan 

haşere ve yabancı ot kontrolünün engellenmesi için 

gerekli koşulları oluşturmuş olacağız. 

 Mevcut kullanılan örtülerin çoğunun ithal olması ve ülke ekonomisine verdiği büyük 

darbe karşısında yerli ve günümüzde atık olarak değerlendirilen liflerin kullanılması ile bu 

sektörde önemli bir etki bırakmak istemekteyiz.  

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

birçok mahsulle karşılaştırıldığında dikkate değer ölçüde daha az “ekotoksiktir” [10]. 2016 yılı 

ve sonrasında kenevir politikasındaki değişiklikler ve kamuoyunda kenevire olan ilginin 

artması sebebi ile 2019 yılında ekim alanları yaklaşık on kat yükselmiştir. Türkiye’de kenevir 

ekim alanlarının 2020 yılında 1,058 dekar, 2021 yılında 1,622 dekar ve 2022 yılında ise 2,185 

dekara yükseleceği %95 ihtimalle tahmin edilmiştir [11]. 

 Örtünün nem tutması sayesinde toprağın nem kontrolünün sağlanabileceği ve 

biyobozunma sürecinin malçta farklı lif kullanımları ile değiştirilebileceği düşünülmektedir. 

Ürünümüzün biyobozunur özellikleri ile örtünün daha sonrasında üretici tarafından 

Şekil 2 Üretilecek Örtünün Konumlandırılması 



 

5 
 
 

 

toplanmasına gerek kalmayacak ve bu sayede fazladan iş yükü çıkartmayacaktır. Ayrıca 

çözünmüş olan kumaş toprak için gübre niteliğinde işlevini sürdürürken toprak verimliliği her 

bakımdan artırılmış olacaktır. 

 Yapılacak örtüde farklı tipte tekstil ve doğal atıklar da kullanılacaktır. Bu sayede hem 

birçok yönden geri dönüşüm sağlanacak hem de müşterinin isteklerine göre ürünün çeşitliliği 

sağlanabilecektir.  

 

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 

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 [12]. 

 

4.1.2 İğneleme Süreci 

Eğirme ve dokuma işlemlerini içermeden elyafları doğrudan bir kumaşa 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. Gevşek elyaf keçeler daha sonra tipik olarak iğneleme ile takviye keçeleri halinde 

birleştirilir [13].  

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

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

parçalanabilirliğe sahiptir [14]. 

 

4.2. 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 

Şekil 3 Kenevir Lifi [18] 
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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 [15].  

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

karşı dayanımı ve toprağın 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.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

✓ Kullanılan doğal elyafların biyobozunur özellikte olması: 

Sentetik elyaflara bir alternatif olarak kullanacağımız doğal elyaflarla oluşturduğumuz 

örtü toprakta kolayca çözünecektir.  

✓ Plastiğin çevreye verdiği zararı en aza indirgemek amacıyla doğal lifler kullanılarak ürünün 

üretilmesi: 

Malç örtülerinde kullanılan plastikler ve sentetik esaslı örtüler doğaya oldukça 

zararlıdır. Oluşturacağımız bu örtüyle birlikte bu sorunun önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. 

✓ Sürdürülebilirliğe katkı sağlanması,  

✓ Kullanılan diğer elyaflara göre ekotoksiklik yönünden oldukça avantajlı olması, 

✓ Yabani ot kontrolü sağlanarak kimyasal ilaçlamaların minimize edilmesi,  

✓ Doğal malçların zamanla ayrışarak topraktaki organik madde miktarını arttırmasıyla ortam 

biyo-çeşitliliğinin artması,  

✓ Yapılan kimyasal ilaçlamaların azalmasına bağlı olarak yararlı organizma ölümlerinin 

engellenmesiyle yaşam döngüsünün korunması,  

✓ Toprak ve su erozyonunun önüne geçilmesi, 

✓ Doğal malçlara kıyasla daha az koku yayması, içinde tohum bulundurmamasıyla yabancı ot 

kontrolünün daha kolay sağlanması. 

Saman ve kuru ot sapları gibi doğal içerikli malçlar genellikle zararlı ot tohumları içerir; 

Şekil 4 Oluşturulacak Prototip Görünümü [19] 
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hatta bazı yerlerde, kullanılan kuru otların tohumları da zararlı ot gelişimine katkıda 

bulunur [16]. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

 Projenin gerçekleştirilip, hayata geçirilmesi için temel mühendislik ve proje yönetimi 

adımları takip edilecektir. Gerekirse çiftçilerle ve üreticilerle görüşülerek istenen özelliklerin 

belirlenmesi ile yapılacaktır. Tespit edilen gerçek problemlere karşı geliştirdiğimiz yenilikçi ve 

uygulanabilir çözümler, uygun maliyet ve bu ek maliyetin getirdiği faydalar düşünüldüğünde, 

sektörde yer alan büyük bir açığı kapatacaktır. Prototip aşamasında kullanılacak malzeme ve 

tasarımlar piyasada yaygın olarak mevcut olan ürünler ve son zamanlarda devletimizce oldukça 

desteklenen kenevir ile gerçekleştirilecektir.  

 Prototipin üretime geçmesi sürecinde malzeme tedarik ve üretim tekniklerinin dışa 

bağımlı olmaması, diğer projelere göre kısmen kolay ve ulaşılabilir olmasından ötürü üretim 

aşamasına geçiş en hızlı şekilde olacaktır. Sonrasında fonksiyonel testler gerçekleştirilecek ve 

test sonuçlarına bağlı olarak ihtiyaç duyulması durumunda iyileştirme çalışmaları yapılacak 

toprak örtüsü, çiftçilerimizin kullanımına hazır hale getirilecektir. Kullanılacak yapı toprak 

özelliklerine, arazi yapısına ve bitki türlerine göre değiştirilecektir. Böylelikle örtünün yerel 

pazarda talep görerek sektörde kullanılması ve ülkemizde başarı yakalayarak küresel pazara 

açılmasını hedeflemekteyiz. Bu beklentiler içerisinde ürünün ihracatı ile ülke ekonomisine 

katkı sağlayacağını temenni ediyoruz. Tüm bu özellikler projenin çıkaracağı ürünün 

uygulanabilir olduğunu göstermektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

1 Kenevir ve Diğer Doğal Lifler 1900 ₺ Kumaş yapısını oluşturacak farklı 

özellikteki lifler tercih edilecektir. 

2 Kenevir ve Jüt iplik 150 ₺ Farklı yapı tasarımları oluşturmak için 

kullanılacaktır. 

3 Yapı Malzemesi 300 ₺ Prototipin kullanım alanı oluşturulacaktır. 

4 Doğal ve Sentetik Malçlar 500 ₺ Gerekli testler uygulanırken kendi örtümüz 

ile kıyaslanarak istenen özelliklerin 

sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmekte 

kullanılacaktır. 

                 

                           Toplam 

 

2850 ₺ 

Yapılacak harcamalar malzeme temini 

sürecinde sipariş edilip; nonwoven yapı 

üretimi, kumaş yapısını oluşturma ve 

testler esnasında kullanılacaktır. 
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Araştırmada 1 kg soyulmamış sap maliyeti ortalama 1.8 TL, 1 kg tohum maliyeti 30.0 TL ve 1 

kg lif maliyeti ise 22.8 TL olarak hesaplanmıştır. Kenevir üretim masraflarının %90.6’sı 

değişken masraflardan, %9.4’ü ise sabit masraflardan oluşmaktadır. Hasat sonrası lif elde etme 

işlemlerinin bu amaca yönelik geliştirilmiş makineler ile yapılması durumunda 1 kg lif maliyeti 

%34.6 daha az maliyetle 14.9 olarak hesaplanmıştır [11].  Benzer şekilde üretilen doğal malçlar 

ortalama 100-250 tl arası bir değer görürken tarımsal ve tekstil atıklarını kullanarak maliyeti 

düşürmeyi planlamaktayız. Yapılan bu araştırmalar ve incelemelere göre yapılacak kumaşın 

metrekaresi başlangıçta 70-80 tl arası bir değer görecekken seri üretim esnasında 20-25 tl arası 

bir fiyat ile satılabileceğini öngörmekteyiz. 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

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

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

9. Riskler 

Risk No Riskler B Planı 

1 Kenevir ve diğer doğal liflerin 

çürümesi 

Organik ürünlerin fazla neme maruz 

kalması sonucu küflenme sorunu 

görülmektedir. Buna karşın kenevire ve 

diğer doğal liflere uygun kimyasallar (bakır 

nefenat vb.) ile işlem uygulanarak 

çürümenin önüne geçilecektir. 

2 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 

5

5

5

4

4

8

18.06.2022 25.06.2022 2.07.2022 9.07.2022 16.07.2022 23.07.2022

Literatür çalışması

Malzeme tedariği

Liflerin Taranması

Nonwoven Yapı Oluşturma

Farklı Kumaş Yapılarının Oluşturulması

Gerekli Testlerin Yapılması, İncelenmesi ve
Değerlendirilmes
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üretilmiş olacaktır. Çıkan sonuçlar ile 

tahmini kullanım süresi bulunabilecektir.  

3 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 6 

2  X  X   2 

3 X     X 3 
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