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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım sektöründe polimer malzemelerin kullanım alanları ile ilgili olarak literatürde çok 

farklı sınıflandırmalar söz konusudur. Film ve sera örtüleri, süper absorban polimerler, 

kontrollü ilaç salım özelliği bulunan polimerler, metal iyonlarının toprak ve sudan 

uzaklaştırılmasında kullanılan polimerler, tarımda kullanılan biyoçözünür polimerler, 

sürtünme azaltıcı etkisi bulunan polimerler olarak ana başlıklarda isimlendirilmektedir. 

Polimerler günlük yaşamımızda tarımsal üretimin tüm yönlerinde etkinlikliği 

bulunmaktadır. Organik gübre örtüleri, tarımda dikimi ve aralıkları kolaylaştırmaktadır. 

Atık tohum miktarının azaltılması, düzgün ve verimli iş gücü tasarrufunun tohum 

çimlenme oranını büyük ölçüde arttırmaktadır. Yüksek verimlilik sağlayan bir örtü 

özelliği oluşturmaktadır. Pamuk, soğan, havuç, dulavratotu, karnabahar, ıspanak vb. için 

uygundur. Bu çalışmada, sıvı gübre takviyeli polikaprolakton (PCL) kompozitleri 

elektrospinning tekniği ile edilmiştir. Kompozit yapının morfolojik (FEGSEM, Alan 

Emisyon Tabancası Taramalı Elektron Mikroskobu) ve mekanik (Çekme Testi) 

karakterizasyonu sağlanarak belirlenmiştir. Elde edilen kompozit malzemesi tarıma şifa 

doğa dostu bant organik gübre örtüsü özelliği gösterebilecektir. Şekil 1.1’de ürettiğimiz 

nanoteknolojik tarıma şifa kaynağı tohum bandı ve nanolif görüntüsü yer almaktadır. 

 
(a)                                                           (b) 

Şekil 1.1 Ürettiğimiz nanoteknolojik tarıma şifa kaynağı (a) tohum bandı ve (b) nanolif 

görüntüsü 

 

2. Problem/Sorun: 

Toplumun sağlığına yararlı olduğu düşünüldüğünde, bahçe ile ilgili birçok 

aktivite gerçekten oldukça yorucu olabilmektedir. Eğilme, eğilme ve ağır 

nesnelerin toplanması gibi hareketler bazı yetiştiriciler için bahçeciliği 

zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ince motor kontrolü ile ilgili görevler de 

birçok kişi için hayal kırıklığı kaynağına neden olabilmektedir. Örneğin, küçük 

tohum ekimi, bazılarına ürkütücü gelebilmektedir. Buna karşın, bahçe tohum 

bandı kullanımı bahçıvanların sebze dikim yataklarında tohumları kolayca ve 

hassas bir şekilde ekmesini sağlamaktadır. Bahçe de kullanılan tohum bandının 

dikim kolaylığı ve sıra aralığı gibi birçok pozitif etkisi olsa da, dikkate alınması 

gereken bazı olumsuzluklar yönleri de bulunmaktadır. Tohum bandının doğası 
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sebebiyle, yetiştiriciler genellikle ne tür ürün çeşitlerini yetiştirebildikleri 

açısından çok daha az seçeneğe sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra, tohum 

bandının satın alma maliyeti, geleneksel tohum paketleri satın alma 

maliyetinden çok daha fazladır.  Tohum bantlarının hazırlanma aşamaları 

zahmetli ve hazırlayanlar için yorucu olabilmektedir. Elverişli bir tarım 

uygulamasında bütüncül etki kontrolü sağlanması bu sebeple mümkün 

olamamaktadır. Şekil 2.1’de günümüzde yer alan tohum bandı hazırlama 

sorunları gösterilmektedir.  

 

 

 

Şekil 2.1 Günümüzde yer alan tohum bandı hazırlama sorunları  

 

3. Çözüm  

Nanoteknolojik elektrospinning tekniği ile polimer ve sıvı gübre içeren tohum bandı 

üretimi ile yaşanılan sorunlara çözüm olabilecektir. Elektrospinning tekniği ile uygun 

maliyette kolay bir üretim sağlanarak tarıma şifa kaynağı olabilecek tohum bandı 

üretilmiştir.  Günümüzde kullanılan tohum bantlarınının hazırlanması safhalarında 

harcanan vakit ve iş gücü kayıpları nanoteknolojik uygulama sayesinde ortadan 

kaldırılacaktır. Sağlıklı bir tarımının sağlanması, zararlı bakteri ve haşerilerin geçişine 
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engel olan, nefes alabilen doğal ve modern bir banttır. Sağlıklı bir tarım için istenen 

tohum bandı mevcut tohum bantlarına göre nanoteknoloji sayesinde homojen bir özellik 

dağılımı sergilediğinden tohum bandının tamamında aynı özellikler nanolifler tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

 

4. Yöntem 

            Kullanılan malzemeler  

 

80.000 g/mol polikaprolakton (PCL), sıvı gübre,  polimeri çözmek için elektrospinning 

ortamında destek malzemesi olarak dimetilformamid (DMF) organik çözücü ve yağlı 

kağıt kullanıldı. 

 

Kompozit çözeltilerin hazırlanması 

 

PCL polimer çözeltisi, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı yardımıyla istenen sıcaklığa ve 

karıştırma hızına göre hazırlanmıştır. Bir beher içine 10 ml PCL çözeltisi alındı ve % 

1,% 5 ve % 8 sıvı gübre dört farklı kompozisyon elde edildi. Çözeltiler, Tablo 4.l'de 

verilen değerlere tabi tutuldu ve elektrospinning yöntemi ile nanolif üretimi için uygun 

forma getirildi. Tablo 4.1, kompozit çözeltilerin parametre değerlerini göstermektedir. 

 

Tablo 4.1 Kompozit çözeltilerin hazırlama değerleri 

 

Numune Adı Karıştırma 

Süresi (dk.) 

Karıştırma 

Sıcaklığı 

(° C) 

%10 PCL 60 60 

%10 PCL-%1 Sıvı gübre 60 60 

%10 PCL-%5 Sıvı gübre 65 65 

%10 PCL-%8 Sıvı gübre 65 65 
 

 

Elektrospinning yöntemiyle kompozit üretimi 

 

Hazırlanan % 10 PCL, % 10 PCL-% 1 sıvı gübre ,% 10 PCL-% 5 sıvı gübre ve % 10 

PCL-% 8 sıvı gübre kompozit matları, Tablo 4.2'deki değerlere göre elektrospinning 

yöntemiyle elde edildi. Elektrospinning tekniği ile kompozitlerin üretim aşamaları Şekil 

4.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.2 Elektrospinning işlem parametreleri 

 

Numune Adı Debi 

(ml/saat) 

Yüksek 

Voltaj  

(kV) 

Çalışma 

Mesafesi 

(cm) 

Toplayıcı 

Dönme Hızı 

(rpm) 

%10 PCL  3.0 30 15 500 

%10 PCL-%1 Sıvı gübre 3.0 30 15 500 

%10 PCL-%5 Sıvı gübre 3.5 35 15 500 

%10 PCL-%8 Sıvı gübre 3.5 35 15 500 
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                                              (a)                                                   (b) 
Şekil 4.1 (a) Yerli üretimimiz elektrospinning cihazı ve (b) elektrospinning tekniği ile 

kompozit üretiminin proses aşamaları 

 

Kompozitlerin karakterizasyonu 

 

Tutuculara yerleştirilen dokular FEI FEG QUANTA 450 SEM mikroskobu ile incelendi 

ve fotoğraflandı. Üretilen kompozit nanofiberlerin çaplarının ve boyutlarının 

incelenmesi sırasında, FEGSEM analizleri için x6000 kat oranında büyütülmüş 

görüntüler 7 kV potansiyelinde incelendi. Kompozit nanofiberlerin yüzey morfolojisi 

FEI FEG QUANTA 450 marka cihaz üzerinde yapılan ölçümlerle belirlenmiştir. 

Nanofiberlerin ortalama çap kalınlıkları yüksek çözünürlüklü FEGSEM fotoğrafları 

üzerinde Image j (Ulusal Sağlık Örgütü) yazılımı kullanılarak ölçülmüştür. Mekanik 

(Çekme) testi, ASTM standardına göre 1x4 cm uzunluğunda elektrospun paspaslar 

kesilerek ve 500 Newton yükü altında 3 kez tekrarlanarak gerçekleştirildi.  

 

Bulgular  

Karakterizasyon sonuçları 

FEGSEM analiz sonuçları 

 

 

Şekil 4.2 X6000 büyütmede %10 PCL ait FEGSEM morfoloji ve topolojik görüntüleri 
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Şekil 4.3 X6000 büyütmede %10 PCL-%1 sıvı gübre kompozitlerine ait FEGSEM 

morfoloji ve topolojik görüntüleri 

 

Şekil 4.4 X6000 büyütmede %10 PCL-%5 sıvı gübre kompozitlerine ait FEGSEM 

morfoloji ve topolojik görüntüleri 

 

Şekil 4.5 X6000 büyütmede %10 PCL-%8 sıvı gübre kompozitlerine ait FEGSEM 

morfoloji ve topolojik görüntüleri 

Şekil 4.2, Şekil 4.3, Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’de kompozitlerine ait FEGSEM morfoloji ve 

topolojik görüntüleri yer almaktadır. Tüm numunelerde nanolif oluşumu gözlemlenmiştir. 

PCL matların ortalama lif çapları 150-300 nm aralığında olduğu belirlenmiştir.  Sıvı gübre 

miktarı arttıkça PCL lifleri giderek incelmiştir. 

 

Çekme test sonuçları 

 

Mekanik test öncesi yapılan nanolif kalınlık ölçüm sonuçlarına göre 0.01-0.18 mm 

aralığında olduğu belirlenmiştir. 5 mm/dk sabit çekme hızında 10 cm çene aralığında test 

işlemi gerçekleştirilmiş olup, Şekil 4.6’de mukavemet değerleri yer almaktadır. 
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Şekil 4.6 Kompozitlere ait çekme test değerleri 

Sıvı gübre miktarı arttıkça, kompozitlerde meydana gelen mukavemet artışı hem yük 

taşıma kapasitesi yüksek polimerik (PC) matrisin hem farklı madde katkının hem de 

kompozitdeki homojen dağılımın bir sonucudur [7].  

 

Yaptığımız çalışmanın devamı olarak; 

 

 ilaç yüklenebilirlik testlerinin sağlanarak ilaç sektöründe kullanım imkanının 

araştırılması 

 nanopartikül çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

 tarım sektöründe yaşanılan diğer problemler üzerine ön çalışmalar yapılabilir 

 çalışmanın devamının farklı uygulamalar üzerinde sağlanarak,uygulanabilirlik 

alanının saptanması sağlanacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Nanoteknolojik elektrospinning tekniği ile üretiliyor olması sebebiyle yapılan literatür 

araştırmalarına göre yurtiçi ve yurtdışı bir benzerinin olmadığı belirlenmiştir. 

Ürünümüzün yenilikçi yönü aşağıdaki gibidir; 

 zararlı bakterilerin geçişini engelleme 

 nefes alabilme 

 tohumun doğal olarak filizlenmesini ve sağlıklı tarımın gerçekleştirilmesi 

 uygun maliyet 

 kolay üretim imkanı  

 laboratuvar tip üretimlerin yanı sıra endüstriyel tip cihazlar ile endüstriyel 

üretimlerin gerçekleştirilmesi 

 

6. Uygulanabilirlik  

Nanoteknolojik tarıma şifa tohum bandımızın ön prototip başlangıcından nihai ürün 

haline getirilmesi sağlanmıştır. Tarıma yönelik firmalar ile iletişime geçilerek numuneler 

bırakılabilir ve arz-talep ilişkisi izlenebilir. Tohum bantları üretimini ön prototip 

aşamasındaki yerli üretimimiz elektrospinning cihazında gerçekleştirdik. Yatırım desteği 

sağlanırsa endüstriyel tip cihaz üretimi sağlanarak endüstriyel bazlı tohum bantları 

üretilebilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgilendirmeler 

gerçekleştirilerek devletimizin sağlamış olduğu hibe desteklerinden yararlanılabilir. 

Nanoteknolojik bant üretimimiz hem üretim kolaylığı hem de uygun maliyet kolaylığı 
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ile günümüzdeki tohum bantlarından daha fazla tercih edilmesi hatta ve hatta artık 

ürettiğimiz bantların tercih edilmesi sağlanacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje konusu nanoteknolojik tarıma şifa doğa dostu tohum bandı üretimi olup, 

projemizin gerçekleştirilmesi için gerekli tahmini maliyet, malzemeler ve kullanım 

amacı Tablo 7.1’de gösterilmektedir. 

Tablo 7.1 Projemizin gerçekleştirilmesi için gerekli tahmini maliyet, malzemeler ve 

kullanım amacı 

Projemizin 

gerçekleştirilmesi 

için gereken 

malzeme listesi 

Miktar Maliyet  

(KDV Dahil 

TL) 

Kullanım amacı 

sıvı gübre 1000 mililitre  25,00 Tohum bandının 

elektrospinning tekniği ile 

üretiminde kullanılacak 

molekül ağırlığı 

80.000 g/mol 

polikaprolakton 

(PCL) polimeri 

5 gram 470,00 Tohum bandının 

elektrospinning tekniği ile 

üretiminde kullanılacak 

dimetilformamid 1 litre 75,00 PCL polimerini çözerek 

uygun viskoziteye 

getirmede kullanılacak 

kloroform 1 litre 80,00 PCL polimerini çözerek 

uygun viskoziteye 

getirmede kullanılacak 

yağlı kağıt 42 cmx50 mm 65,00 Elektrospinning 

aşamasında toplayıcı 

plaka üzerine sarılacak 

altlık yüzey olarak 

kullanılacak 

izole bant 10 adet 10,00 Yağlı kağıdın toplayıcı 

plakaya tutturulmasında 

kullanılacak 

Toplam Bütçe 

(KDV Dahil 

TL) 

725,000 

Günümüzde tohum bandı üreticileri yurtdışı firmalarından 10.000 metre en az alım 

karşılığında metre kare başı fiyatı 0.61 TL-0.88 TL olarak uygulanmaktadır. Yurtiçi 

piyasasında metre kare fiyatı 2.5 TL-3.5 TL arasında tercih edilen satış fiyatındadır. Söz 

konusu ürünümüz nanoteknolojik tohum bandı olup metre kare yurtiçi satış fiyatı 1.25 

TL-1.8 TL uygulanacak olup, yurtdışı pazarında rekabet edebilmek amacıyla 0.58 TL-

0.75 TL olarak uygulanması planlanmaktadır. Proje zaman planlaması Tablo 7.2’de yer 

almaktadır.  
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Tablo 7.2 Nanoteknolojik Tarıma şifa doğa dostu tohum bandı: Proje zaman planlaması 

  Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması 

 

 

 

 

 

X X X  

Sarf Malzeme Temini  X X  

Kompozit Çözeltilerin 

Hazırlanması 

 X X  

Elektrospinning 

Yöntemiyle Kompozit 

Üretimi 

 X X  

Kompozitlerin 

Karakterizasyonu 

 X X  

Proje Raporu Yazımı   X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje konusu nanoteknolojik tarıma şifa doğa dostu bandımız tarım işi ile uğraşana 

küçük ve büyük işletmelerin yanı sıra serbest tarım uygulamaları ile uğraşan herkese 

hitap etmektedir. 

 

9. Riskler 

Tohum bantlarının film kalınlığı problemi, sıvı gübre ve PCL maddelerinin kullanım 

oranı kompozisyon optimizasyon problemleri ortaya çıkabilmektedir. Laboratuvar ve 

endüstriyel bazlı üretimlerde yetişkin personel sorunları ve üretilecek tohum bantlarının 

hangi bitki ve meyvelerin yetiştirilmesinde kullanılması gerekeceği problemidir. Proje 

hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri (B 

planı) Tablo 9.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 9.1 Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, 

çözüm önerileri (B planı) 

 

        Proje hayata 

geçirilirken ortaya 

çıkabilecek problemler 

B planı 

Üretilecek tohum bantlarının 

et kalınlığı uygun ölçüde 

olmaması 

Elektrospinning aşamasında farklı 

sürelerde üretim optimizasyonu 

yapılacaktır 

Elektrospinning çözeltilerinde 

kompoziyon oranlarının 

belirsizliği 

Elektrospinning aşamasında sıvı gübre ve 

PCL polimerinin oranlarının değiştirilerek 

optimizayonu gerçekleştirilecektir 

Laboratuvar ve endüstriyel 

bazlı üretimlerde yetişkin 

personel sorunu 

Nanoteknoloji ve üretim yöntemleri  

hakkında eğitim ve seminer faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir 

 

 

 

 

 

Üretilecek tohum bantlarının 

hangi bitki ve meyve grubuna 

hitap edilmekte 

Üretilecek bitki ve meyve gruba hitap 

edebilecek sıvı gübreler, ilaçlar, maddeler 

PCL polimerine yüklenerek çok çeşitli 

tohum bantları elde edilecektir 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Erdi BULUŞ 

Adı Soyadı Projedeki 

Görevi 

Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Erdi BULUŞ Nanoteknoloji 

Uzmanı-Proje 

Lideri olarak 

görev alacaktır 

Kocaeli 

Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü 

Polimer Bilimi ve 

Teknolojisi Yüksek 

Lisans Programı-

Öğrenimi devam 

ediyor 

Nanoteknoloji, 

biyoteknoloji 

elektrospinning, 

yara iyileşmesi 

konularında 

uzmanlığı ve 

birçok patent 

başvurusu 

bulunmaktadır. 

Gülseren 

SAKARYA 

BULUŞ 

Nanoteknoloji 

Uzmanı- Proje 

Ekip Üyesi 

olarak görev 

alacaktır 

Mezun Nanoteknoloji, 

biyoteknoloji 

elektrospinning, 

yara iyileşmesi 

konularında 

uzmanlığı ve 

birçok patent 

başvurusu 

bulunmaktadır. 
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