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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde Dünya ülkelerinin pek çoğu erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. T.C. Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( 2013- 2017)‘na göre; Dünyada her yıl 

ortalama 24 milyar ton toprak erozyonla kaybedilmektedir. Dünyada erozyon sebebiyle 110 ülke 

çölleşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan 

hesaplamalarla, Dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar 

harcanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, Dünyamızın hızla 

çölleşeceği ve kırsal fakirliğin giderek artacağı sonucu çıkmaktadır. 

Ülkemizde özellikle yağış rejiminin düzensiz oluşu, topografya ve yanlış uygulanan tarım 

teknikleri erozyonu günden güne arttırmaktadır (Taysun, 1989). Ülkemizde zirai alanların 

%59’unda, meraların %64’ünde, orman arazilerinin %54’ünde erozyon devam etmektedir. 

Türkiye’nin toplam alanının %46’sı, %40’tan fazla eğime, %62,5’den fazlası da %15’ten büyük 

eğime sahiptir. Türkiye’de zirai alanların %59’u, orman alanlarının %54’ü, mera alanlarının 

%64’ünde aktif erozyon bulunmaktadır. ( Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eylem Planı 2017). 

Havadaki %50’ye kadar olan nem oranı insan sağlığını tehdit etmez, evimize ve eşyalarımıza 

zarar vermez. Fakat bu oran aşıldığında rutubet sorunu ortaya çıkar.  

Projemizin amacı: Ağaçlandırma dışında farklı alternatif çözümler üreterek erozyon ve sel 

baskınına karşı bir çözüm önerisi üretmek ve bu sorunun önüne geçilmesine katkı sağlamaktır. Diğer 

amacımız ise binalardaki rutubete karşı bir çözüm önerisi sunarak yapıların ömrünü uzatmak, 

sağlıklı yaşam ortamları sağlamak ve tamirat/ tadilat masraflarının azaltılmasına katkı sunmaktır.  

Süper emici olarak da bilinen polimerler hidrofilik özellik gösterir. Polimer zincirleri kuruyken 

birbirlerine dolaşık haldedir, sıvıyla temas ettiklerinde ise birbirlerinden uzaklaşırlar. Bu sayede 

şişerek kendi ağırlıklarının birkaç yüz katı kadar sıvı tutabilirler (Bilgici, 2016). Polimerler, su 

tutucu özelliği sayesinde topraktaki suyu bünyesine hapsederek toprak erozyonunu engeller. Su 

tutucu kullanımı toprak yüzeyinin geçirgenliğini artırır ve daha fazla yağmur suyunun toprakta 

tutulmasını sağlar (Bozok, 2017).  

Konu ile ilgili kaynak tarama yapılmış, genellikle sulama üzerine çalışmalar olduğu görülmüş 

ama bizim ele aldığımız konu ile ilgili çalışmalara rastlanamamıştır. 3 farklı deney düzeneği 

hazırlanmıştır. Kontrollü değişken, Bağımsız değişken ve bağımlı değişken belirlenmiştir. Toplama 

kabında biriken su ve toprak miktarı ölçülmüş ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Arazi uygulamaları 

yapılmıştır. Polimerlerin rutubeti önleme etkisini ölçmek amacıyla maketler oluşturulmuş, kontrollü 

değişkenler sabit tutularak 2 farklı ev modeli üzerinde rutubet ölçümleri yapılmış ve her iki deneyin 

sonuçları da raporlaştırılmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 Tarımda kullanılan alanların %70'i erozyon ve sel suları ile özelliklerini 

kaybetmişlerdir. 

 Dünyadaki kara miktarının % 30’ u erozyon ve sel suları nedeniyle çölleşmiştir. 

 Erozyon sebebiyle topraktaki mineraller ve organik maddeler de taşınmakta böylece 

toprakların verimlilik oranı azalmaktadır. 

 Meydana gelen sel ve taşkınlar can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. 

 Bina tabanlarının topraktaki nemden kaynaklı rutubetlenmesi sağlık sorunlarına sebep 

olmakta, yaşam kalitemizi düşürmekte ve evdeki eşyalara zarar vermektedir. 

 Tarım arazilerinin verimsizleşmesi tarımsal ürünlerin üretilmesini olumsuz 

etkileyecek, gıda ve beslenme sorunlarına sebep olacaktır. 
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 2003-2016 yılları arasında Türkiye'de 3 milyar 750 milyon ağaç dikilmesine rağmen 

erozyon ile mücadelede istenilen hedefe ulaşılamamıştır.  

  

3. Çözüm  

Ağaçlandırma dışında alternatif çözümler de geliştirilirse dünyamız ve ülkemiz için çok 

önemli bir problemin çözümüne katkı sağlanmış olunacaktır. Bu amaçla farklı bir yöntem 

olan ve teknolojinin doğal afetlerin önlenmesinde etkili bir yöntemi olacağını düşündüğümüz 

polimerler kullanılmıştır. 

 Süper emici doğaya zarar vermeyen polimerlerin özellikle erozyon tehlikesi altında 

olan eğimli arazilere yerleştirilmesiyle bu sorunun çözümüne katkı sağlanacaktır. 

 Binaların topraktaki nemden kaynaklı rutubetlenmesinin önüne geçmek için bir 

seçenek sunulacaktır. 

 Eğimli tarım arazilerinin mineral ve organik madde kaybının önüne geçilecektir. 

 Erozyon ve sel baskını kaynaklı can ve mal kayıplarının azalmasına katkı 

sunulacaktır. 

 

4. Yöntem 

Çalışmamız hem nitel hem nicel bir çalışmadır. Literatür tarama, doküman inceleme deseni 

kullanılmıştır. Deneysel yöntem kullanılmıştır. Resim1. ‘de görüldüğü üzere; 3 adet eğimli arazi 

modeli hazırlanmıştır. 1. Düzeneğe hiç polimer eklenmemiş, 2. Düzeneğe 13 gr polimer, 3. 

Düzeneğe ise 22 gr polimer eklenmiştir. Laboratuvar ortamında deneyler 3 kere tekrar edilmiştir. 

Deneyler yapılırken güvenlik tedbirlerine dikkat edilmiştir. Deneylerde doğaya zarar vermeyen 

polimerler araştırılmış ve çalışmamızda bebek bezlerinde bulunan sıvı emici polimerler 

kullanılmıştır. Yağmurlandırma aparatıyla 3 düzeneğe de aynı miktarda ( 500 ml su) ve aynı eğim 

açısıyla sulama yapılmıştır. Yağmurlandırma sonucu toplama kabında biriken toprak ve su 

miktarları hassas terazi ile ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları hazırlanan tabloya kaydedildi ve sonuçlar 

analiz edildi (Tablo1.). Ayrıca arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sonuçlar kayıt altına alınmıştır. 

Bağımsız Değişken: eğimli arazi modeline uygulanan polimer miktarıdır. Eklenen polimer 

miktarına bağlı olarak toprağın su tutma kapasitesi ölçülmüştür.  

Bağımlı Değişken: Eğimli arazideki toprağın eklenen polimer miktarına bağlı olarak su tutma 

kapasitesi ( erozyonu önleme kapasitesi) dir. Su tutma kapasitesi deney düzeneğinin altında bulunan 

toplama kabında biriken su ve toprak miktarının hassas terazi ile ölçülmesiyle belirlenmiştir. 

Kontrol Değişkenler: 3 adet eğimli arazi modelinin de aynı eğim açısında olması ( 450), aynı 

miktarda yağmurlandırma suyu verilmesi, aynı ısı ve ışık ortamı ve aynı tür ve aynı miktarda toprak 

konulması kontrol değişkenlerimizdir. 3 düzenekte de yağış oluşturmak için kullanılan aparat aynı 

yön ve açıdan verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Resim1. Deney Düzenekleri 
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         Deney sonunda 3 farklı düzenekte yer alan toplama kabında biriken erozyon miktarı tablo1’ 

de verilmiştir. Elde edilen veriler grafiksel olarak gösterilmiştir (Tablo1). 

 

         Tablo1: Eklenen polimer miktarına bağlı olarak erozyona uğrayan toprak ve su miktarı 

 

 Deney Düzenekleri Yağmurlama sonucu 

toplama kabında biriken 

toprak ve su miktarı (g) 

Düzenek1 

( Hiç polimer katılmamış deney 

düzeneği) 

 247 g 

Düzenek 2 

( 13g polimer eklenmiş deney 

düzeneği) 

  89 g 

Düzenek 3 

( 22 g polimer eklenmiş deney 

düzeneği) 

   61 g 

 

Eğimli arazi modelleri üzerinde yapmış olduğumuz deneylerde, hiç polimer katılmamış deney 

düzeneğinde 247 g erozyon oluşurken, 13 g polimer eklenmiş modelde 89 g erozyon, 22 g polimer 

eklenmiş arazi modelinde ise 61 g erozyon oluştuğu tespit edilmiştir. 

Polimerlerin rutubet önleme etkisini ölçmek için kontrollü değişkenler sabit tutularak 2 farklı ev 

modeli üzerinde rutubet ölçüm deneyi gerçekleştirildi. Yapı tabanına hiç polimer eklenmemiş ev 

modelinde rutubet oluşurken yapı tabanına polimer eklenmiş 2. Ev modelinde rutubet oluşmadığı 

tespit edilmiştir (Resim2.). 

Kullandığımız polimerlerin bitkilere zarar verip vermeyeceğini gözlemleyebilmek amacıyla 2 

farklı tür bitki üzerinde deney yapılmıştır. Bitkilerden 1 tanesi dayanıklı bitki olarak tanımlanan 

kaktüs bitkisi diğeri ise çok hassas olarak bilinen orkide bitkisidir. Her iki bitki de 3 ay süresince 

gözlemlenmiş ve kullandığımız polimerlerin bitkilerin büyüme, yaşama ve gelişme evrelerine zarar 

vermediği tespit edilmiştir (Resim2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim2. Polimerlerin binalarda rutubet tutma etkisi ve polimerlerin bitkiler üzerindeki etkisi deneyi 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Konu ile ilgili kaynak tarama yapılmış, genellikle sulama üzerine çalışmalar olduğu görülmüş 

ama bizim ele aldığımız konu ile ilgili çalışmalara rastlanamamıştır.  

Polimerlerin su tutma özelliği, su sızıntılarını önlemek amacıyla da kullanılabilir. Su depolarının 

yalıtımı, su borularının geçtiği alanlar vb. su sızıntılarının istenmediği yerlerde kullanılabilecek bir 
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malzemedir. Ağaçlandırmanın mümkün olmadığı arazilerde sel baskınlarını önlemek için bir çözüm 

önerisi olarak değerlendirilebilir ve proje geliştirilerek uygulanabilir.  

Yapılan literatür tarama ve araştırma sonuçlarına göre; toprakta ortalama 4 yıl boyunca aktif 

olarak kalır.-60°C’ye kadar donmaz. Toprakta yıllık %10-15 oranında parçalanır. Topraktaki görevi 

bittikten sonra doğaya geri döner. Yüzey ve yer altı sularının kirlenmesini engeller. Çok sıcak ve 

kuru iklim koşullarında bitki büyümesine izin verir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

45 derece eğimli çorak bir arazide uygulama yapılmıştır ( Resim3.). Aynı eğime sahip, yaklaşık 

40 metrekarelik 2 ayrı arazi parçasının bir tanesine hiç polimer katılmamış, aynı büyüklükteki diğer 

arazi parçasının üst yüzeyine toprağa karışacak şekilde 1320 g polimer karıştırılmıştır. Meteoroloji 

G. M. internet sayfasından hava durumu incelenerek yağmur yağmadan bir gün önce polimerler 

araziye yerleştirilmiş ve ertesi gün yağmur yağdıktan sonra ölçümler yapılmıştır. Arazinin alt 

kısmına naylon brandalar konularak oluşacak erozyon ölçülmüştür. Hiç polimer katılmamış arazide 

14900 g erozyon, 1320 g polimer karıştırılan arazide ise sadece 3800 g erozyon oluşmuştur. Böylece 

uygulamamız erozyonu 4 kat daha fazla engellemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                       

                                                       Resim3. Arazi uygulama çalışmaları 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yaptığımız arazi çalışmaları sonucunda; 100 metrekarelik bir arazi için yaklaşık 3 kg polimer 

yeterli olmaktadır. 3 kg su tutucu polimerin piyasa maliyeti 100 TL civarındadır. Bu maliyet dışında 

toprağa uygulamada işçi maliyeti eklenebilir. 1 dönümlük bir arazi için 1000 TL’ lik bir yatırım 

yeterli olmakta ve 4 yıl gibi bir süre etkili olmaktadır. Erozyonla mücadelede yıllık 42 milyar dolar 

harcandığı göz önünde bulundurulduğunda projemizin çok uygun maliyetli olduğu görülmektedir. 

 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

 

 

 

İşin Tanımı Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 

Literatür Taraması X X X   

Arazi Çalışması  X X X  

Verilerin Eldesi ve Analizi  X X X X 

Proje Raporu Yazımı    X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlemiz başta çiftçiler olmak üzere erozyondan etkilenen tüm vatandaşlarımız, ülke 

ekonomimiz ve erozyondan etkilenen diğer ülkelerdir. Diğer hedef kitlemiz ise; rutubet ve nemden 

etkilenen bina ve yapılardır. 

 

9. Riskler 

Uygulanacak arazinin büyüklüğüne uygun miktarda polimer kullanılmaması istenen etkiyi 

azaltacaktır. Projenin uygulama aşamasında genellikle eğimli arazilere uygulanacağı için güvenlik 

tedbirlerine dikkat edilmeli ve kazaları önleyici tedbirler alınmalıdır. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Dilara KAHRAMAN Proje Yürütücüsü Hatay Bilim ve Sanat 

Merkezi 

TÜBİTAK projesi olarak uygulama 

ve sunum yapmıştır. TÜBİTAK 

Bölge 1. Si ve Türkiye 4. Olmuş, 

TÜBİTAK teşvik ödülü kazanmıştır. 
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EK 

                                          Niçin bu Projeyi yapma ihtiyacı duyduk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Resim1. Sıvı Emici polimerlerin Sıvı emme Özelliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Resim2. Deney Düzenekleri 
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 Resim3. Düzeneklere Yağmurlandırma Yapılması 

Resim4. Düzenek1 Toplama Kabında Biriken Erozyon             Resim5. Düzenek2 Toplama Kabında Biriken Erozyon 

 

 

 

Resim6. Düzenek3 Toplama Kabında Biriken Erozyon                    Resim7. Arazi uygulama çalışmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Resim8. Erozyon, rutubet ve sel baskınları 


