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Giriş
Yüzyıllar boyunca topraklarımızda yetişen ve farklı dönemlerde birçok alanda kullanılan keten 
bitkisi, hem gıda hem de giyim alanında büyük bir gelir kaynağı olmuştur. Ancak, üretimi 
1920’li yıllardan günümüze kadar sürekli azalan keten, hem ekonomik hem de kültürel olarak 
unutulmaya yüz tutmuş bir tarım ürünü haline gelmiştir. İklim degişikliğine uyum sağlama 
kapasitesi, su ihtiyacının en az seviyede olması ve üretimden son aşamaya kadar neredeyse 
sıfır atık çıkarma özelliği olan keten bitkisinin üretimi birçok sebeple sekteye uğramış olsa da, 
kalkınma açısından hala çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu doküman, keten bitkisinin 
tarihçesinden başlayarak, kültürdeki yeri ve gelecekteki potansiyel kullanım alanlarını farklı 
katmanlarda incelemektedir. 

Beslenme alanında hayvansal proteinlerin özellikle çevreye verdiği zararın artması nedeniyle 
bitkisel proteinlerin takviye gıda ve yem olarak kullanımının önümüzdeki yıllarda çeşitlenerek 
artması beklenmektedir. Tüketiciler arasında giderek artan sağlık bilinci nedeniyle keten 
tohumu talebinde bir artış görülmüştür ve bu eğilimin devam etmesi öngörülmektedir. Bu 
nedenle, keten tohumu ve yağını içeren gıda pazarı tüm dünyada büyümektedir.

Otomotiv sektöründe çevreci elektrikli araçlara talebin artması ile kullanılan malzemelerin 
dayanıklı ve hafif olması önem kazanmıştır. Bu nedenle, otomotivde bitkisel elyaftan yapılan 
kompozitlerin kullanımı hızla artmaktadır. Keten, kompozit üretiminde kullanılan bitkilerin 
başında gelmektedir. Keten elyafı sadece otomotivde değil, denizcilik, savunma ve havacılık 
endüstrisinde de öne çıkmaktadır. Keten lifi ve odunsu kısmının dayanıklılığı ve izolasyon 
özellikleri, inşaat endüstrisinde de yenilikçi ürünler geliştirilmesine fırsat vermiştir. Özellikle 
doğal yapılarda ketenin odunsu kısmı ve elyafının kullanıldığı tuğlalar ve sıvalar çevre bilinci 
yüksek inşaat firmaları tarafından giderek daha çok tercih edilmektedir.

Keten bitkisinin neredeyse tüm iklim koşullarında yetişebilme özelliği, üretim sürecinde 
herhangi bir atık çıkartmaması ve üretim ve işlenme süreçlerinde su kullanımının düşük 
olması gibi nedenlerle, üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir.

Tarımsal alanda keten tohumu, artan tüketici talebi nedeniyle çiftçilere yeni bir gelir kaynağı 
olarak önemli fırsatlar sunmaktadır. Bilindiği üzere, iklim krizine sebep olan sera gazlarının 
salınımında en büyük sorumlulardan birisi tarım sektörüdür. Bu nedenle, iklim değişikliği ve 
etkileri ile mücadele için bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 13'e 
ulaşmak için, tarım sektöründe daha sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi 
gerekmektedir. Çok düşük karbon ve ekolojik ayak izine sahip olan ve atık çıkartmayan keten 
bitkisi ekiminin teşvik edilmesi bu amaca hizmet eden çözümlerden birisidir. 

Bu yayın keten tohumu yetiştirmenin yaratabileceği değerli katkıların yanı sıra, sürdürülebilir 
üretim ve tüketimi sağlamayı amaçlayan Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12), İklim Eylemi 
(SKA 13) ve karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını 
desteklemeyi amaçlayan Karasal Yaşam (SKA 15) gibi birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacı’nın gerçekleştirilmesindeki yerini vurgulamaktadır. Ayrıca, Türkiye'de 1980’lerden önce  
aktif olan keten endüstrisinin yeniden büyümesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'nin 
dünyanın en büyük keten üreticisi ülkeler arasındaki yerini yeniden kazanması yolunda, 
kamu kuruluşları ve STK'lar gibi paydaşlar, keten endüstrisinin gelişimi ve keten üretimi 
yapan çiftçilerin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yayın, UNDP’nin Döngü 
Kooperatifi iş birliğinde bu anlamda yaptığı çalışmalara ve en iyi uygulamalara yer 
vermektedir.
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Ketenin Kısa Tarihi

ve Kültürdeki Yeri

Keten (Linum usitatissimum L.) kullanımı 
M.Ö. 30.000’lere uzanan en eski doğal elyaf 
olma özelliğine sahiptir. İnsanların 
dokumada yabani keten kullanmaya çok 
eski tarihlerde başladığına dair bulgular; 
eğrilmiş, boyanmış ve düğümlenmiş 
yabani keten liflerinin bulunmasıyla ortaya 
çıkmıştır1. Keten ilk defa Orta Doğu’da yer 
alan Bereketli Hilal bölgesinde 
evcilleştirilmiştir2. 

Bugünün Suriye’sinde tohum boyutu 
artırılmış ve evcilleştirilmiş yağlı tohum 
ketenine, Çatalhöyük’te ise yaklaşık 9.000 
yıl öncesine ait keten kumaş parçalarına 
dair kanıtlar mevcuttur3. Çin ve 
Hindistan'da evcilleştirilmiş keten en az 
5.000 yıl önceden beri yetiştirilmektedir4.  
Mahsulün kullanımı zamanla istikrarlı bir 
şekilde yayılarak Avrupa’ya kadar  
ulaşmıştır5. 

4

https://core.ac.uk/download/pdf/28933805.pdf
https://www.researchgate.net/publication/226709971_Genetic_evidence_for_early_flax_domestication_with_capsular_dehiscence
https://www.scribd.com/document/206552281/Archive-Report-2013#
https://www.scribd.com/document/206552281/Archive-Report-2013#
https://www.scribd.com/document/206552281/Archive-Report-2013#


Antik Yunan döneminden kalan kayıt ve 
tasvirlerde, “linothorax” adı verilen, “göğüs 
için keten zırhı” olarak 
adlandırabileceğimiz bir zırhtan söz 
edilmektedir. Keten kumaşını kat kat 
yapıştırarak özel bir yöntemle hazırlanan 
bu zırh; dayanıklı ve güvenilir bir savunma 
malzemesi olarak kullanılmıştır. O 
dönemlerde bu zırhın tercih edilmesinin 
sebebi, metallere göre çok daha hafif ve 
taşınmasının kolay oluşudur. Vücut ısısı ile 
birlikte vücudun şeklini alarak, savaşçının 
hareket kabiliyetini artırmaktadır6. M.Ö. 4. 
yüzyılda Avrupa, Asya ve Afrika’daki pek 
çok bölgeyi egemenliğine alan Büyük 
İskender, savaşırken keten liflerinden 
yapılan hafif ve dayanıklı bir zırh 
kullanıyordu.

Keten, tapınak duvarlarında çiçekli keten 
resimlerinin olduğu ve ölülerin keten 
kullanılarak mumyalandığı eski Mısır'da da 
yaygın olarak yetiştirilmiştir. Saflığın 
sembolü olarak kabul edildiği için, Mısırlı 
rahipler sadece ketenden hazırlanan 
kıyafetleri giymişlerdir. Fenikeliler Mısır 
ketenini Akdeniz'de ticarete dökmüş ve 
Romalılar bunu yelkenleri için 
kullanmışlardır. Roma İmparatorluğu 
geriledikçe, keten üretimi de azalmıştır. 
Ancak ketenden yapılan kumaşların 
hijyenikliğini ve keten tohumu yağının 
kalitesini tanıtmak için tasarlanan yasalarla  
M.S. 8. yüzyılda keten yeniden 
canlandırılmıştır. Sonunda bugünün 
Belçika’sı, Ortaçağ’da Avrupa keten 
endüstrisinin ana merkezi haline 
gelmiştir7. 

Tarih boyunca keten tohumunun yağı, 
silah temizlemek, sabun üretmek,   

hayvanların ve insanların cildini 
iyileştirmek, tahtaları cilalamak ve 
aydınlatma için değerlendirilmiştir. Keten 
lifinden elde edilen iplik ise, giyim 
ihtiyaçlarını karşılamak için dokunarak 
kumaşa, gemicilikte yelken bezi ve urgana, 
göçebelerde çadır bezine dönüşerek bir 
çok alanda kullanılmıştır.

Daha çok lif ve tohumu için kullanılan 
keten, Romalılar tarafından 12. yüzyılda 
önce İngiltere’ye sonra Avrupalı kolonistler 
tarafından 15. yüzyılda Amerika’ya 
götürülmüştür. 18. yüzyılda ise hem 
Amerika hem de Kanada’da üretimine 
başlanmıştır. 19. yüzyıl ortasına kadar 
dünyada üretilen tekstil liflerinin %80’i  
keten ve kenevirden oluşmaktaydı8. 

Keten endüstrisi, 18. ve 19. yüzyıllarda 
Avrupa ekonomilerinde giderek daha 
büyük öneme sahip olmuştur. İngiltere'de 
ve ardından Almanya'da endüstrileşme ile 
makineli üretimin artması, elle yapılan 
çalışmaların yerini almış ve üretim yeni 
fabrikalara taşınmıştır9. Tarihi kayıtlara 
göre, keten Avrupa'ya İskit Türkleri 
tarafından götürülmüştür. İngiltere ve 
İrlanda gibi ada ülkelerine ise, Akdeniz 
üzerinden Fenikeli tacirler tarafından 
taşınmıştır.

Lif üretim oranı 1930 itibariyle gerilemeye 
başladı. 1950’li yıllardan 1970’li yılların 
başına dek 8 milyon hektar civarında olan 
keten ekim alanı, daha sonra hızla 
daralarak 3 milyon hektarın altına 
düşmüştür10. Bu radikal azalışın 
sebeplerinden birisinin uluslararası politika 
yapıcıların keneviri önceliklendiren 
politikaları olduğu düşünülmektedir. 

5
Kaynak: Mondadori Portfolio / Hulton Fine Art Collection / Getty Images



https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/archaeologie-experiment-antiker-leinenpanzer-schuetzt-so-gut-wie-kevlar-a-675814.html
https://books.google.com.tr/books?id=BKHDAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=A+Weaver%27s+Garden:+Growing+Plants+for+Natural+Dyes+and+Fibers&hl=tr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=A%20Weaver's%20Garden%3A%20Growing%20Plants%20for%20Natural%20Dyes%20and%20Fibers&f=false
https://www.oka.org.tr/assets/upload/dosyalar/karadeniz-lif-bitkileri-calistayi-sonuc-raporu-1-81.pdf
https://artsandculture.google.com/story/GwVBktufFk01IQ?hl=en
https://www.oka.org.tr/assets/upload/dosyalar/karadeniz-lif-bitkileri-calistayi-sonuc-raporu-1-81.pdf


Anadolu’da geçmiş dönemlerde keten 
bitkisi en çok yağı için kullanılmaktaydı. 
Kapadokya, Niğde, Kayseri ve Anadolu’nun 
pek çok yerinde görülen bezirhaneler bir 
gelenek ve yaşam kültürü niteliği 
taşıyordu. Bu küçük işletmelerde, 
tohumlar taşla sıkılır, yağı çıkarılır ve bu 
yağa “beziryağı” denirdi. Bu işlem Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde birçok tohumu 
işlemek için kullanılıyordu. Bunlardan 
bazıları yabani keten tohumu olarak 
adlandırılan zeyrek, belemir ve ızgın 
bitkilerinin tohumlarıydı.

Bezirhanelerde elde edilen bezir yağı, çok 
eski dönemlerde kiliselerin, kayadan 
oyulmuş mağaraların ve yeraltı şehirlerinin 
kandillerle aydınlatılmasında kullanılırdı. 
Daha sonra bu lambalar sokak 
aydınlatmalarında da vazgeçilmez bir araç 
oldu. Keten yağı ayrıca fayton gibi araçların 
tekerleklerini yağlamada, ahşap eşyaları 

korumada, metal yağlamada, boya 
inceltmede de kullanıldı. Hayvanlara kışın 
takviye besin olarak verilirdi. Geniş 
kullanım alanları nedeniyle her çiftçi, 
arazisine az da olsa mutlaka keten bitkisi 
dikerdi.

Tarihsel süreçte önemli bir yeri olan keten 
bitkisinden elde edilen ürünler, 
medeniyetimizin şekillenmesinde önemli 
bir rol oynamıştır. Keten, buğday ve arpa 
ile birlikte kültüre alınan birkaç bitkiden 
biri olup, antik tarla bitkileri arasında 
sayılabilecek özelliktedir. Araştırmacıların 
ortak görüşü, keten ve kenevirin daha geç 
çağlarda Asya’dan diğer bölgelere 
götürüldüğü yönündedir. Türkler keten ve 
keneviri birbirinden ayırmamışlar, her 
ikisini de kapsayan "kendir" sözcüğü ile 
tanımlamışlardır. Daha sonraki 
dönemlerde yazılan Türk tıp kitaplarında 
keten, kendir ve kenevirden ayrı 
tutulmuştur. 

Anadolu’da Keten ve Kültür:

Bezirhaneler
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https://www.figma.com/exit?url=http%3A%2F%2Fkayseriagirnas.blogspot.com%2F


Kaynak: Walther Otto Müller, Public domain, via Wikimedia Commons



Keten Bitkisinin

Yapısı

Keten bitkisinin kök sistemi, ana bir kazık 
kök ile bundan çıkan ikincil ve yan 
köklerden oluşmakta olup, yeşil-gri renkli, 
dik, ince ve silindirik bir sap biçimine 
sahiptir. Normalde lif bitkileri tek bir ana 
sapa sahipken, yağlık amaçlı ekilen keten 
bitkileri çeşide ve iklim koşullarına bağlı 
olarak değişmekle beraber, 2-3 adet yan 
dala sahiptir. Yağlık çeşitlerde bitki boyu 
ortalama 50-80 cm ve sap kalınlığı 5-6 
mm, liflik çeşitlerde bitki boyu ortalama 
100-120 cm ve sap kalınlığı ise 2-3 mm 
arasındadır.   

Ketendeki lif sapı oranı, çeşide ve 
yetiştirme koşullarına bağlı olarak %17-37 
arasında değişir. Sap kalınlaştıkça, lif 
hücresi sayısı da artar. Ancak sapın odun 
kısmı da arttığı için, lif oranı düşer. Bu 
nedenle, ince sapların lif oranı daha 
yüksektir. 

Keten yaprakları sapsız, iğ veya mızrak 
biçimindedir. Yağ ketenlerinde yapraklar 
büyük ve sık, lif ketenlerinde ise küçük ve 
seyrektir.

Keten bitkisinde çiçek durumu birleşik 
salkım yapısındadır. Çiçeklenme, bitki 
büyüyebildiği sürece devam eder. Önce

ana saptaki çiçek açar, bundan sonra alta 
doğru ikinci ve üçüncü derecedeki 
dallarda bulunan çiçekler oluşur. 
Çiçeklenme yukarıdan aşağıya doğru bir 
sıra izler. Keten çiçekleri beşli yapıdadır. 
Çanak yapraklar oval, uçları üçgen 
şeklinde 5 adet olup, kapsülü sarmış 
durumdadır. Kapsül olgunlaşınca çiçekler 
dökülür. Taç yapraklar ise beş adet olup 
menekşe, beyaz, pembe ve mavi renktedir. 
Lif ketenlerinin çiçekleri çoğunlukla mavi 
ve eflatun renklidir. Keten bitkisi kendine 
döllenen bir bitkidir.

Keten meyvesi (kapsül), ucu sivri, yuvarlak, 
oval, uzun konik veya basık fıçı şeklindedir. 
Kapsül 5 gözlü olup, her göz iki bölmeye 
ayrılmıştır. Normal olarak her bölmede 1 
tohum, her kapsülde 7 ile 10 tohum oluşur. 
Keten tohumları küçük olup, susam 
tohumuna benzer. Fakat tohumun ucunda 
gagaya benzer bir çıkıntı bulunması, daha 
parlak ve kaygan olmasıyla susam 
tohumundan ayrılır. Tohumun renk ve 
biçimleri keten çeşidine göre değişiklik 
gösterir. Keten tohumları genel olarak 
%30-45 oranında yağ, %35 kabuk, %28-30 
protein, %6 mineral madde ve kül içerir. 
Tohumun bin dane ağırlığı ortalama 4-7 gr 
arasında değişmektedir11. 
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https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ktae/Belgeler/keten_tarimi_kitabi.pdf
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Keten Üretimi
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3.1.Dünya’da Keten Üretimi

Küresel keten talebi ve üretimi, tarihsel 
olarak rekabet, savaş ve politika çatışmaları 
gibi çeşitli faktörlere dayalı sıkça 
dalgalanma yaşamıştır. Ancak, 20. yüzyılın 
sonlarına doğru, özellikle 1980’lerden sonra, 
dünya ekonomisinde keten talebi ve 
üretimi yeniden yükselmeye başlamıştır. 
Bunun nedenlerinden biri ketenin, yapay 
ve kompozit malzemelerde bir girdi olarak 
kullanılmaya başlanmasıdır. Fransa, Çin ve 
İtalya gibi lider keten üreticilerinin, özellikle 
1980'lerden 21. yüzyılın başlarına kadarki  
dönemde, toplam yıllık keten üretim 
miktarlarının önemli ölçüde arttığı 
görülmüştür. Bu artış tablo 1’de görülebilir. 
Çin'in bu dönemde keten üretiminde en 
önemli artışları yaşadığı görülüyor. 
Hollanda ve Polonya gibi ekonomilerin 
üretim miktarlarında ise dalgalanmalar 
görülmüştür. Hindistan, aynı dönemde 
keten üretiminde düşüş yaşayan bir 
ekonomi olmuş, ancak yine de en büyük 
küresel keten tohumu üreticilerinden biri 
olmaya devam etmiştir. Hindistan gibi 
Türkiye de 1980-2000 yılları arasında keten 
üretiminde önemli düşüşler yaşamış, ancak 
Hindistan'ın aksine küresel keten pazarında 
lider konumunu koruyamamıştır. 

Üretilen ketenlerin kalitesinin tekstil için 
yeterince yüksek olmaması sebebiyle Çin, 
Fransa ve Belçika'dan önemli miktarda 
uzun elyaf ithal etmektedir12. Keten 
üretimini kültürünün bir parçası olarak 
kabul eden Fransa ve Belçika, keten 
sektöründe fiyatları düzenler hale gelmiştir. 
Halihazırda en büyük üreticiler olmasalar 
da dünya fiyatlarını ve kalite standartlarını 
bu iki ülke belirlemektedir. Günümüzde 
dünya keten lif üretiminde Kazakistan, 
Kanada, Rusya, Çin ve Avrupa lider 
konumda olsa da, liflik ketenden yapılan 
ürünlerin imalinin %80’i Avrupa menşeilidir. 

Aralık 2006'da, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, insanların keten ve diğer doğal 
elyaflar konusunda farkındalıklarını 
artırmak amacıyla 2009 yılını Uluslararası 
Doğal Lifler Yılı (IYNF) ilan etmiştir13. Birçok 
hükümet, uluslararası ve ulusal kuruluş, bu 
bağlamda çalışmalar sürdürmeye 
başlamıştır. IYNF'nin sonunda, 15 doğal 
elyaf kuruluşunun temsilcileri, IYNF'nin 
hedeflerini desteklemeye devam etmek 
için Discover Natural Fibers Initiative'i 
(DNFI) kurmuştur.
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Ülke 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2020

Fransa 55.520 50.124 45.000 267.171 284.593 49.226 745.570

Çin 41.171 81.606 191.000 290.200 345.825 39.713 23.909

Hindistan 398.000 474.000 423.000 332.000 200.000 147.000 111.00013

Hollanda 27.294 9906 5200 35.000 24.712 7954 7350

İtalya 500 5 5 100 943 1310 122.050

Polonya 54.000 59.800 33.794 4640 10.200 249 790

Türkiye 6750 1500 2000 44 17 3 4

Tablo 1: 1961 ve 2020 yılında ülkelere göre keten tohumu üretim miktarı (ton) - FAOSTAT, Indiastat

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4403609/#B11
https://www.fao.org/natural-fibres-2009/about/15-natural-fibres/en/
https://www.statista.com/statistics/769724/india-linseed-production-volume/


DNFI, doğal liflerin yetiştirilmesi için daha 
yeşil ve daha verimli tarım tekniklerinin 
teşvik edilmesine, doğal liflerle uğraşan 
düşük gelir seviyeli toplumların yaşamını 
iyileştirmeye ve doğal liflere artan talebi 
teşvik etmeye yönelik faaliyetleri 
vurgulamaktadır14. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Aralık 
2010'da kurulan Future Fibers Initiative de, 
birçok sert elyaf türüne ihtiyaç duyulan 
desteği vermek için yola çıkmıştır.

Keten üretimini olumsuz etkileyen 
politika örneği: Artan bir nüfus için gıda 
güvenliğinin sağlanmasını desteklemek 
adına Hindistan, gıda kaynaklarını ve kendi 
kendine yeterliliği korumaya yönelik belirli 
politikaları uygulamaya koymuştur. Bu 
politikalardan biri “Yeşil Devrim" olarak 
anılır. “Yeşil Devrim”, sübvansiyonların 
kullanılması yoluyla hem buğday hem de 
pirinç üretimini teşvik etmek için 
tasarlanmıştır. Ketenin üretimi ise, buğday 
ve pirinç için uygun olmayan kenar 
bölgelere ötelenmiştir. Ancak, bu durum 
caydırıcı olmasına rağmen, talebin istikrarlı 
bir şekilde artmasıyla birlikte 2020’de 
üretim hala yaklaşık 134.000 ton 
seviyesinde bulunmaktadır. Hindistan’ın 
net bir keten ihracatçısı olması, ülkedeki 
keten üretiminin iç tüketim seviyelerini 
aşmaya devam ettiğini göstermektedir15. 

Türkiye’nin bir dönem geleneksel tarım 
ürünleri arasında yer alan keten bitkisinin 
üretimi, günümüz Türkiye'sinde ithal ikâme 
politikaları ve keten iplik yerine daha ucuz 
alternatiflerin popüler olması gibi sebepler 
ve ekonomik olarak rekabet edememesi 
nedeniyle oldukça azalmıştır16. 1961 yılında 
Türkiye'nin toplam yıllık keten üretiminin 
6.750 ton civarında olduğunu gösterirken, 
2000’lere doğru bu miktar 7 tona 
gerilemiştir. 

Bu eğilim 21. yüzyılda da devam etmiş; 
örneğin 2020'de Türkiye’deki keten üretimi 
sadece 3 ton olarak kayıtlara geçmiştir. FAO 
verilerine bakıldığında 1961 yılında Türkiye 
en çok keten lifi üreten 8. ülke iken, 
1980’lerden sonra üretimde düşüş 
görülmeye başlanmış ve dünya 
arenasından çekilmiştir17. Günümüzde ise 
keten lifi ve tohumuna ihtiyaç artmasına 
rağmen ne yazık ki ülkemizde üretimi yok 
denecek kadar azdır.

Ülke
Üretim Miktarları


(ton)

Fransa 745.570

Kanada 578.00018

Kazakistan 500.00019

ABD 159.76920

Hindistan 121.00021

Belçika 81.660

Rusya 39.262

Belarus 47.778

Çin 23.909

Birleşik Krallık 14.773

Tablo 2: 2020'de dünyanın en büyük 10 keten üreticisi ve 
üretilen miktarlar (ton). 



Kaynak: FAOSTAT, Indiastat

3.2.Türkiye’de Keten Üretimi
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https://www.fao.org/natural-fibres-2009/achievements/en/
https://flaxcouncil.ca/wp-content/uploads/2016/04/Flax-Council-of-Canada_India_March-2016-Report-1.pdf
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ktae/Belgeler/keten_tarimi_kitabi.pdf
https://www.fao.org/faostat/en/#compare
https://www.saskflax.com/quadrant/media/Pdfs/Annual%20Reports/201231%20SK%20Flax%20Annual%20Report%20201920%20final.pdf
https://www.mundus-agri.eu/news/flaxseed-harvesting-20-complete-kazakhstan.n26907.html?_ga=2.249259655.1089179091.1658911560-2106050129.1658911560.
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/k3569432s/w3764081j/5712n018r/cropan21.pdf.
https://www.statista.com/statistics/769724/india-linseed-production-volume/


24 Ocak 1980 kararlarıyla devletin 
ekonomideki payını küçülten önlemler 
alınmış, KİT'lerdeki uygulamaya paralel 
olarak tarım ürünleri destekleme alımları 
sınırlandırılmış, gübre, enerji ve ulaştırma 
dışında sübvansiyonlar kaldırılmıştır. Bu 
sebeplerden ötürü halen yeterli devlet 
teşviği bulunmaması, 

1980’li yıllarda yoğunlaşan tekstil 
yatırımlarının ketene değil de pamuğa 
uygun olarak yapılması ve Türk keteni, 
ketenden yapılan şile bezi, Trabzon bezi 
gibi ürünler unutulurken; Türk pamuğu, 
pamuktan yapılan ev tekstili ve 
havlularının yükselen değerler olarak ana 
ihracat ürünlerimize dönüşmesi,

Dünyada ve özellikle Fransa ve Belçika’da 
keten üretimi ve üreticileri tarladan son 
ürüne kadar stratejik ürün kapsamında 
teşvik edilirken, 1980’lerin ithalat 
politikaları sebebiyle yerli üreticinin 
hiçbir teşvik almayıp emek yoğun 
maliyetlerle diğer ülkelerle rekabet 
edememesi, 

Naylon ve sentetik ipin maliyet avantajı 
nedeniyle yaygınlaşması, dolayısıyla  
keten ve kenevirin en yaygın 
kullanımlarından biri olan halat 
endüstrisinde pazar payının küçülmesi,

Keten tohum üretiminin ortalama dekar 
başına 80 ila 150 kg arasında, pamuk 
tohumu üretiminin ise dekar başına 500 
ila 800 kg arasında olması nedeniyle, 
çiftçinin pamuk yetiştirmeyi tercih 
etmesi, 

Uzun lif grubundaki keten bitkisinin 
dokusunun pamuğa göre daha sert, 
kolay kırışmasından ötürü kullanımının 
ve bakımının daha zor olması, buna 
karşılık fiyatının pahalılığı nedeniyle 
popülerliğinin azalması,

Ketenin bir diğer kullanım alanı olan 
tekstilde makineleşmenin, daha 
yumuşak ve kısa bir lif olan pamuk lifinin 
popülerliği ve kullanımının artması 
nedeniyle pamuğa uygun olarak 
gerçekleşmesi, buna karşın ketende 
makineleşmenin gelişmemesi ve halen 
emek yoğun bir şekilde işlenmesi,

Dünya keten üretimi ve işlenmesinde 
hızla makineleşirken, ülkemizde hem 
keten tarımında, hem keten lifinin 
işlenmesinde uygun ekipmanının 
geliştirilememesi, emek yoğun üretimin 
sürmesi ve bu gelişimlere yetişememesi,

Gençlerin köyden kente göç etmesi 
sebebiyle kırsaldaki iş gücünün azalması 
ve özellikle ketenin üretimi ve işlenmesi 
konusundaki kadim bilgilerin yeni 
nesillere aktarılamaması sebebiyle keten 
üretiminin gelişememesi.

Türkiye’de hem tohum hem de lif eldesine yönelik yapılan yetiştiricilik faaliyetlerinin 
Cumhuriyet tarihi boyunca gösterdiği değişkenliğin sebepleri aşağıda sıralanmıştır:

Türkiye'de ketenin tarihsel gelişimi, bilinen en eski kültür bitkilerimizden biri olması, ülke 
ekolojisinin hem yağlık hem liflik keten yetiştiriciliği için uygunluğu göz önüne alındığında, 
gerek dünya ve insanlığın geleceği, gerekse iklim değişikliği açısından hayati önem taşıyan 
bu bitki ve türevlerinin tarımının desteklenmesi konusu büyük önem kazanmıştır.
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Kaynak: Döngü Kooperatifi Arşivi

Fotoğraf: Meltem Çiftçi



Keten ve Çevresel

Sürdürülebilirlik

Keten, adaptasyonu yüksek olması, toprak isterlerinin az olması, aynı toprakta ikinci bir 
ürünün yetişmesi için toprağı hazırlaması ve dinlendirmesi gibi pek çok yönden çok yönlü 
bir bitki olarak bilinmektedir. Ayrıca, kışlık ekimde yeterince yağmur aldığında, ekstra su 
ihtiyacı olmaması nedeniyle susuz tarıma son derece uygundur. Keten bitkisi belli bitkilerle 
birlikte ekildiğinde, belli böcek türlerini uzaklaştırır ve bir nevi “doğal böcek ilacı” görevi 
görür. Bu uygulamaya “kardeş bitkiler uygulaması” adı verilir ve ketenin, zararlılarla 
mücadelede çevre dostu olma rolünü ortaya çıkarır. Az böcek çekmesi ve dolayısıyla da 
pestisit gereksiniminin minimum olması ile doğal ve sürdürülebilir üretime oldukça uygun 
bir bitkidir. Bunun yanı sıra arıların keten çiçekleriyle olan etkileşimi tarladaki tohum 
miktarını artırırken, arı kovanlarındaki verimi yükselttiği deneyimlenmiştir. 20 Mayıs 2008'de 
Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'na sunulan Danışma Komisyonu Raporuna göre, yıllık 
olarak yetiştirilen ketenin, ekosistem çeşitliliği üzerinde olumlu etkileri vardır ve toprak 
kalitesi, biyoçeşitlilik ve peyzaj için hoş bir çevresel alternatif sunar. Ketenin iklim 
değişikliğine uyum sağlayan, çevreci bir tarla bitkisi olması, ekildiği yerlerde işlendiğinde 
farklı endüstri alanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilen yüksek ekonomik getiri potansiyeli, 
etkili bir gıda takviyesi sağlaması gibi sayısız önemli özellikleri nedeniyle keten tarımının 
artacağı öngörülmektedir.
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Lif tipi keten, yağ tipi ketene göre daha 
sıcak ve kurak bölgelerde de yetiştirilebilir. 
Güneş yağlık ketenlerde tohum ve yağ 
verimini artırıcı bir etkiye sahiptir. Ancak, 
çiçeklenme döneminde yüksek sıcaklık ve 
kuraklık olursa verim ve kalite düşebilir. Lif 
ketenlerinin fazla güneş alması uygun 
değildir. Bunun için sık ekilerek fazla güneş 
almaları önlenir. Keten bitkisi, fide 
döneminde -3°C, çiçeklenme ve yeşil 
döneminde -1°C civarındaki donlardan 
zarar görebilir. Bu iki dönem arasında -10°C 
ye kadar dayanabilir18.

Keten bitkisi adaptasyon kabiliyeti yüksek 
bir bitki olup Kanada'dan Yeni Zellanda'ya 
uzanan geniş bir enlem üzerinde 
yetişebilmektedir. Burada farklı tohumlarla, 
iklime uygun verim elde edilebilmektedir. 
Keten bitkisi toprak isteği bakımından pek 
seçici olmamasına rağmen, yabancı 
otlardan arınmış, tesviyeli ve toprak nemi 
mümkün olduğunca yüzeye yakın (ilk 60 
cm’sinde) olan bir tohum yatağı ister. En iyi 
gelişmesini iyi drenajlı orta-ağır bünyeli 
topraklarda gösterir. Keten tuzlu topraklara 
karşı hassastır. Keten, topraktaki 
göllenmeye bir müddet dayanabilir, ama 
drenajı iyi olmayan yerlerde tarımının 
yapılması uygun değildir. Toprak PH’sının 
6’nın altına düşmesi ketenin verimini 
düşürür. Organik madde içeriği %2-3 
civarındaki topraklar, keten tarımı için 
uygundur19.

Keten yazlık ve kışlık olarak ekilebilir. 
Mutlak kışlık olan keten çeşitlerinin 
sonbaharda ekilmeleri gerekmektedir. Aksi 
takdirde sapa kalkıp, tohum bağlayamazlar. 
Eylül-Ekim aylarında havaların elverişli 
gittiği dönemde ve toprak tavı 
yakalandığında hemen ekilmelidir. Zira 
ketenin kışa tamamen rozet şeklinde ve 
köklenmiş olarak girmesi gerekmektedir. 
Yazlık ekim erken ilkbahar dönemlerinde 
yapılmalıdır.

Keten bitkisi çapa bitkileri ve baklagil 
bitkilerinden sonra ekildiğinde, iyi bir 
gelişme gösterir. Keten-hububat-baklagil-
mısır şeklinde 4 yıllık bir münavebe 
uygundur. Mısır yerine yulaf veya soya 
fasulyesi de ekilebilir. Keten bitkisi besin 
elementleri yönünden toprağı 
yormadığından, ekim nöbetinde iyi bir ön 
bitkidir. Bu nedenle keten ekilen yerler yarı 
nadas olarak nitelendirilmektedir.

4.1.Keten Bitkisinin İklim ve 

Toprak İhtiyaçları 
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Keten tarımında, kışlık ekimlerde sulama 
yapılmamakta, yazlık ekimlerde ise yağış 
durumuna göre sulama gerekebilmektedir. 
Yazlık ekim zamanında ve yeterli su 
verilmesi iyi bir verim için önemli bir 
faktördür. Ketenin su kullanımı, bitkinin 
gelişim (vejetatif, çiçeklenme ve 
olgunlaşma) dönemlerine göre farklılık 
göstermektedir. Keten bitkisi yazlık 
ekimlerde 10-20 cm boyutundayken, 
ihtiyacı varsa sulama yapılır. Bitki renginin 
koyu yeşil olması su ihtiyacı olduğunun 
belirtisidir. İkinci sulamada ise su ihtiyacı 
yönünden kritik dönem, çiçeklenmeden 
tohum olgunlaşmasına kadar olan 
dönemdir20. Yağ tipi keten yetiştiriciliğinde, 
planlanan hasat tarihinden 3 hafta önce 
sulamaya son verilmelidir.

4.2.Keten Tarımında Su Tüketimi
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Keten tohumu, çeşitler arasındaki genotipik performans farklılıkları nedeniyle ve zamanla 
meydana gelen değişime bağlı olarak farklı sulama seviyelerine farklı tepkiler 
verebilmektedir. Bölgeye ve yetiştirilme amacına uygun tohum seçimi, su ihtiyacını 
belirlemede önemli bir etkendir.



Avrupa’da sulama yapılmadan gerçekleştirilen keten tarımının bitkinin özellikle fide, 
çiçeklenme ve erken tohum gelişim dönemlerinde meydana gelen su yokluğuna karşı 
oldukça hassas olmasına sebep olduğu gözlenmiştir. Türkiye’de saha çalışmalarında edinilen 
verilere göre susuz tarımın sulu tarıma göre verimi artırdığı Döngü Kooperatifi tarafından 
gözlemlenmiştir. Hem Karadeniz hem de Ege bölgelerinde sulu koşullarda yapılan 
ekimlerde, keten bitkisinin çiçekten tohuma dönemediği tespit edilmiştir.



Yapılan diğer araştırmalarda ise özellikle çok sıcak iklimlerde (Hindistan gibi) sulamanın 
bitkinin gelişimine pozitif etkisi olduğu görülmüştür21. Bu bulgular ışığında ve Türkiye’deki 
çalışmaları da dikkate alarak, sulamanın hasada olan etkisini incelerken iklim, coğrafya, 
toprak yapısı ve keten genotipi gibi faktörlerin bütüncül olarak ele alınması gerekir.


Kaynak: wirestock / Freepik
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4.3.Yabancı Ot ile Mücadele

Keten bitkisi, düşük gölgeleme kapasitesi nedeniyle yabancı ot istilasına açıktır ve bitkinin 
yabancı otlarla rekabet gücü zayıftır. Yabancı ot yoğunluğu ve kütlesinin fazla olması, lif ve 
tohum veriminin düşmesine, keten gövdelerindeki lif içeriğinin azalmasına ve lif kalitesinin 
kötüleşmesine (düşük incelik, daha düşük dayanıklılık ve daha kötü bölünebilirlik) neden 
olur. Bunun yanında yabancı ot ürünün değerini, işleme uygunluğunu ve iyi kalitede 
homojen lif üretme potansiyelini önemli ölçüde azaltır22.

Yabancı otlarla en iyi mücadele ekim öncesi toprağın iyi hazırlanması ile başlar. İyi 
hazırlanmış toprak, ketenin yabancı otlar ile rekabet gücünü artırır. Keten ekimi yapılacak 
tarlada ön bitkinin hasadının ardından, toprak uygun bir şekilde sürülmelidir. Bu işlemin 
amacı, çok yıllık yabancı otları baskılayarak tek yıllık yabancı otların çimlenmesini sağlamak 
ve çimlenen tek yıllık yabancı otların temizlenerek tohum yatağının hazır hale gelmesini 
mümkün kılmaktır23.

El çapası yabancı ot mücadelesinde ve ketenlerin sağlıklı büyümesinde önemli bir yere 
sahiptir. Bitkiler 15-20 cm olduklarında tarladaki ot durumuna göre çapa yapılır. Ancak işçilik 
maliyetleri ve yeterli insan gücünün bulunamadığı durumlarda, entegre yabani ot yönetimi 
teknikleri mahsul verimini önemli ölçüde artırırken, yabani ot türlerinin verimini ve 
üretkenliğini azaltabilir. 

Keten ekiminde yabancı ot istilasına karşı koruma sağlayan çevre dostu yabancı ot kontrolü 
yöntemleri ve minimum düzeydeki herbisit dozlarına dayanan nispeten yeşil teknolojiler 
aşağıda örneklendirilmiştir:
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Özellikle doğal bitki yağlarına dayalı adjuvanlar kullanarak herbisit dozlarının azaltılması,

El çapası yerine kullanılabilecek, sıra arasına göre yapılmış özel imalat traktör arkası çapa 
ekipmanlarının kullanılması,

Daha düşük dozlarda herbisitlerle tekrarlanan tedavilerin uygulanması,

Tarladaki yabancı ot istilasının analiz edilmesi ve bu analize dayalı bir yabancı ot dağılımı 
haritası yapılarak kesin bir bir uygulama gerçekleştirilmesi,

Toprak verimliliğini koruyan, çevre kirliliğini azaltan ve keten lifinin özelliklerini koruyan 
herbisit rotasyonu sisteminin kullanılması24.

Keten ekiminde gerekli olan pestisit miktarı, diğer birçok mahsulden daha az olmakla birlikte 
herbisit kullanımının keten bitkisine ve çevreye verdiği toksik etkileri yanında çiçeklenme ve 
olgunlaşmayı geciktirmesi, kısırlığa yol açması ve bunun gibi olumsuz durumları da göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir. Yabancı otlarla mücadelede eğer koşullar uygunsa 
manüel/elle yapılan yöntemlerden daha fazla yararlanılmalıdır. 
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Azotlu gübre, herbisit ve pestisitlerin kullanımı toprak ve su kalitesinin bozulmasına, yer altı 
ve üstü su kaynaklarının kirlenmesine, hava kirliliğine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol 
açtığı gibi sera gazı emisyonunu da yükseltmektedir. 

Keten bitkisi yapısından dolayı böceklere karşı dayanıklıdır, bu nedenle genellikle pestisit 
kullanımına gerek duyulmaz. Gübre ihtiyacı da oldukça azdır. Böcek ilacı kullanılması 
gereken durumlarda bile keten bitkisi ilaca oldukça az ihtiyaç duyar. Bu özelliği ile zararlı 
kimyasal pestisitlere olan ihtiyacı minimuma indirir. Keten, birçok tahıl böceği zararlısı 
tarafından tercih edilmediğinden, dönüşümlü ekimde, bu organizmaların döngüsünde bir 
kırılmaya, popülasyonlarının ve istilasının azalmasına neden olabilir. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO), ketende patatesten 13 kat daha az pestisit kullandığını 
belirtmektedir25. Keten bitkisi “böceksavar” olarak bilinir ve diğer mahsuller için doğal bir 
pestisit görevi yapar. 

Keten, onarıcı tarım yöntemlerinde kullanılabilecek iyi bir alternatif üründür. Liflerinden 
dolayı hayvanların yemeyi tercih etmediği ketenin, böcek kaçırma, derin işleme 
gerektirmeyen yüzeylerde köklenme ve topraktan azot dışında mineral çekmeme gibi 
özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri ve uygun bitkiler ile ekilmesini de kapsayan bütüncül bir 
ekim-dikim planlaması ile keten, birlikte ekildiği bitkiler için herbisit ve pestisit kullanımını 
minimuma indirmek gibi önemli bir işleve sahiptir. Örneğin, keten içeriğindeki tanen 
maddesi ve yağlar nedeniyle patates ve havuç ile ekildiğinde patates böceğini rahatsız eder. 
Böylelikle toprak yapısını iyileştirici ve kuraklığa dirençli organik madde oranını yükseltici bir 
ürün olarak kullanılabilir. 
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4.5.Biyoçeşitlilik ve Ekosistemlere 

Desteği

Araştırmalar keten bitkisinin arıların 
tozlayıcı işlevinde önemli bir rol oynadığını 
ve dolayısıyla sağlıklı bir ekosistem işleyişini 
desteklediğini göstermektedir. Arılar doğal 
çevrenin çok önemli bir parçasıdır. Farklı 
cinsiyetteki bitkiler arasında onları 
döllemek için polen taşıyıp, aynı bitkinin 
farklı kısımları arasında üremelerine 
yardımcı olup ekosistemin tozlayıcıları 
olarak görev alırlar. Örneğin, ketenin 
çiçeklenme döneminde tarlada dolaşan 
arıların tozlaşma sağlayarak tarladaki 
tohum miktarını artırdığı, aynı zamanda 
daha çok yumurtlayarak oğul verdiği ve 
kovandaki bal miktarının yükseldiği 
gözlemlenmiştir26 27. Yapılan bir 
araştırmada, arıcılıkta kullanılan hazır 
balmumu kovanlarına keten yağı 
karıştırıldığında arıların kovan değişimi 

sırasında yeni kovanlarını daha kolay ve hızlı 
kabul ettikleri ve reddetme olasılıklarının 
düştüğü gözlemlenmiştir28.

Keten, önemli besin değeri sayesinde 
ekosistemdeki diğer türlerin sağlıklı 
biyolojik işleyişine de katkıda 
bulunmaktadır. Keten bitkisinin tohumu 
sıkılarak yağ, küspesinden yem elde 
edilmektedir. Yağı alındıktan sonra kalan 
küspesi %25-30 oranında protein içerir ve 
sığır besiciliğinde önemli bir yere sahiptir. 
Küspesi ve iyice öğütülmüş kapsül 
kabukları, diğer yemlerle karıştırılarak 
atların beslenmesinde kullanılmaktadır. 
Keten tohumu küspesi, ineklerde süt verimi 
ve kalitesini artırmakta, daha belirgin 
kızgınlığa ve daha az embriyonik ölüme 
sebep olmaktadır29. 
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4.6.Enerji Verimliliği

İklim değişikliğinin etkilerini daha somut 
bir biçimde görmeye başlamamızla artan 
çevre bilinci, endüstride, doğal lifler gibi 
yeşil ürünlere duyulan ihtiyacı da 
beraberinde artırmaktadır. Bu talep ise, 
1990'lardan bu yana birçok sektör ve 
kullanımda cam takviyeli kompozitler gibi 
ürünlere alternatif olarak ele alınan doğal lif 
takviyeli kompozitlerin çevresel performans 
araştırmalarını hızlandırmıştır. 



Doğal lif takviyeli kompozitlerin, 
yenilenemeyen enerji kaynaklarına 
bağımlılığının az olması, daha düşük kirlilik 
yaratıcı emisyonlara ve sera gazı 
emisyonlarına sahip olması ve gelişmiş 
enerji kazanımı yarattığı öne 
sürülmektedir30. Ayrıca keten gibi doğal 
lifler, yenilenebilir bir kaynaktan üretilip, 
hizmet ömürlerinin sonunda 
kompostlanarak yeniden doğaya 
karışırlar31. Doğal lifler, tarımları yapılırken 
büyümeleri sırasında geçici olarak da olsa 
CO2‘yi depolama potansiyeline sahiptir, bu 
da daha az CO2 emisyonu salınmasına 
sebep olur.







 



Tohum üretiminden işlenme sürecinin 
sonuna kadar keten lifi, cam takviyeli 
kompozitlere kıyasla yenilenemeyen enerji 
gereksinimleri bakımından 5 kat daha 
verimlidir32. Tarımda daha doğal  
yöntemlere geçme, pestisit ve herbisit  
kullanımlarını tamamen bırakma, toprağı 
sürmeden ve zarar vermeden işleme gibi 
adımlarla, özütleme ve işleme süreçlerinde  
daha verimli yöntemleri tercih ederek, 
keten lifi üretiminde harcanan enerji 
miktarını düşürmek de mümkündür33.

Ketenin odunsu bölümleri birçok ülkede 
biyoyakıt tesislerinde enerjiye 
dönüştürülmektedir. Aynı zamanda, keten 
lifi hafif ve dayanıklı, doğayı kirletmeyen 
sürdürülebilir özelliği olan kompozit 
ürünler içerisinde önemli bir yere sahiptir. 
Örneğin araç panellerinin üretiminde keten 
elyaf kaynaklı kompozit malzeme 
kullanılmasıyla araç panellerinin %50 ye 
kadar hafiflemesi ve CO2 üretiminin %62 ye 
kadar düşürülmesi olasıdır34.  
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Keten ve 

Kalkınma

Keten bitkisi, kökünden tohumuna her bir bölümü birbirinden farklı endüstrilerin 
hammaddesine dönüşebildiği için, katma değeri yüksek bir bitkidir. Tarıma dayalı 
ekonomilerde doğru ürün seçimi bölgesel kalkınmada büyük önem taşımaktadır. Doğru 
ürün tanımının altında, iklim, toprak ve su özelliklerinin yanı sıra, lokasyon, geçmişten gelen 
bilgi ve kültür, bölge insanının yapısı, yeniliğe açık olması, beklentileri, endişeleri, 
hassasiyetleri, sürdürülebilirlik, kamu işbirliği gibi konular da değerlendirilmelidir.
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Bölgesel kalkınma: Keten çalışması 
yapılacak bölgelerde öncelik, bölge 
insanının yapısı, yeniliğe açık olması, 
beklentileri, endişeleri ve hassasiyetleri 
gözetilerek seçilmelidir. Tarım ve 
hayvancılığın sürdüğü, tarım arazilerini 
işlemeye devam etmek isteyen, susuzluk 
ve toprak fakirleşmesinin farkında olan, 
bu nedenle alternatif bir ürün arayan 
bölgelerin keten bitkisi üretimine 
heyecanla yaklaştığı görülmektedir. Ege 
ve İç Anadolu’da tarıma devam etmek 
isteyen çiftçilerin susuzluk endişesi ve su 
hassasiyeti çok fazladır. Bu bölgelerde 
yaşayanların kışlık ekimde sulama 
ihtiyacı olmayan keten bitkisi ekmeye 
oldukça istekli olması nedeniyle, 
“öncelikli alanlar“ olarak seçilmeleri ile 
yapılan çalışmaların hızlı karşılık bulma 
ihtimali yüksektir. 

Özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da 
yaşanan kuraklık sorunu yüzünden, 
keten, buğdayla dönüşümlü ekilebilecek 
önemli bir alternatif ürün olma 
potansiyeline sahiptir. İklim değişikliği ve 
toprakların nadasa bırakılmadan yoğun 
ekimi sonucu “buğday ambarı” olarak 
nitelenen Ege ve İç Anadolu çiftçileri, 
yeterince ürün ve dolayısıyla gelir elde 
edememe ve bu nedenle de tarımdan 
vazgeçme noktasına gelmiştir. Keten, 
kışlık ekimde çok iyi bir yarı nadas bitkisi 
olup, buğday, arpa, fasulye gibi bitkilerle 
dönüşümlü bir ekim planı yapılarak, hem 
çiftçiye alternatif gelir kaynağı sağlama, 
hem de toprağı dinlendirerek buğdayın 
verimini artırma potansiyeline sahiptir.

Ketenin üretildiği bölgelerde yarı mamul 
işleme tesislerinin kurulması, tarımsal 
gelirin yanı sıra, farklı endüstrilerin 
kullanabileceği ketene dayalı 
hammaddelerin yarı mamul olarak 
işlenip satılması ile yeni bir kalkınma 
modeli de oluşturacaktır. Ketenin 
çiçeklenme ve hasat döneminde 
yapılacak festivaller, keten katkılı 
geleneksel mutfağın yanısıra, ketenli 
vegan, fonksiyonel ve ketojenik gıda 
üretimi yapılan keten atölyeleri ile 
alternatif ve yaratıcı turizm rotaları 
oluşturulabilir. 

Bütüncül ve yaratıcı bir yaklaşımla, çok 
farklı kullanım alanları olan keten, 
üretildiği bölgede önemli bir gelir 
kaynağı ve kalkınma modeline 
dönüşebilir. 

İklim krizi ve tarım bölgelerine etkileri: 
İklim krizinin etkileri, toplumdaki birçok 
kişi ve kuruluş arasında yeni bir 
farkındalık oluşmasına neden olmuştur. 
Artan eko-bilinci yüksek tüketicilere 
yanıt vermek ve her zamankinden daha 
acil bir sorun haline gelen iklim krizi 
konusunda eyleme geçmek için, 
tekstilden inşaata birçok endüstri kolu, 
daha temiz, daha az enerji ve sentetik 
element tüketen sürdürülebilir 
alternatifler aramaya yönelmiştir. Keten 
lifi, dayanıklılık ve çok yönlülük gibi 
özelliklerinden dolayı umut verici 
potansiyellere sahiptir ve ayrıca sentetik 
malzemelere ve diğer liflere kıyasla 
çevresel etkisi oldukça düşüktür (Gübre 
ve ot ilacı kullanılarak veya 
kullanılmadan yapılan üretime bağlı 
olarak bu etki değişmektedir.). Keten lifi 
ekiminden kaynaklanan olumsuz 
çevresel etkiyi sınırlamak için önerilen 
iyileştirmeler arasında keten türüne ve 
toprak koşullarına göre gübre 
kullanımını optimize etmek, azot 
fiksasyonunu iyileştirmek ve organik 
gübre kullanmak sayılabilir.

Keten tüm bu değerlendirmeler ışığında Türkiye’de birçok bölge için iyi ve sürdürülebilir bir 
kalkınma modeli oluşturma potansiyeline sahip bir bitkidir.
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Farklı endüstri kollarının hammaddesi: 
Keten tohumu ve sapları, gıda, kozmetik, 
tekstil, ilaç, inşaat, otomotiv, havacılık, 
denizcilik, savunma, kâğıt, mobilya gibi 
ülkenin en büyük endüstri kollarının 
kullanabileceği hammaddelerdir. 
Dolayısıyla keten bitkisinin farklı 
endüstrilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
ön işlemesi yapılabilirse, keten sadece 
toprak sahibi çiftçi için değil, ön işlemeyi 
yapacak bölge halkı için de gelir 
yaratacak bir üründür. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik 
fırsatlar: Tarihsel olarak, kadınlar keten 
tohumu endüstrisinde yer almışlardır. 
Ekimden, hasattan ve tekstil sektöründe 
kullanılmak üzere keten lifi üretmek ve 
işlemekten büyük ölçüde kadınlar 
sorumlu olmuştur. Keten ekiminin 
yeniden geliştirilmesi sürecinde 
kadınlarla çalışmak, onlara sadece fırsat 
ve ekonomik güç sağlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda önemli bir 
gelenek de devam edecektir. Örneğin, 
Vietnam’daki Beyaz Keten Kooperatifi, 
çeşitli kurumların desteğiyle geleneksel 
keten nakış, dokuma ve boyama 
konusunda uzmanlaşmış üç atölye, bir 
boyama tesisi ve bir sergi alanı kurmayı 
başarmıştır. 

Söz konusu kooperatif, dezavantajlı yerel 
kadınları istihdam ederek ve üretim 
sürecinde gerekli eğitimleri vererek, bu 
kadınların ve ailelerinin yoksulluktan 
kurtulma çabalarına destek olarak, yeni 
iş fırsatları ve gelir kaynakları 
bulmalarına yardımcı olmuştur35.

Çoklu iş birliği: Durağan ve düşüşte olan 
bir sektörü yeniden canlandırmak için 
hem STK'lar, hem yerel yönetimler 
(muhtarlık, belediye) hem kamu 
kurumları (İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, 
Tarımsal Araştırma Enstitüleri) hem de 
uluslararası örgütler (Birleşmiş Milletler 
vs.) ile iş birliğine önem verilmelidir. Bu 
çoklu paydaş iş birliği, bu kurumlar 
arasında daha güçlü bir diyalog 
yaratarak keten sektörü dışındaki 
projelerde de güçlü bağlantılar ve 
ortaklıklar kurulmasıyla, daha uzun 
vadeli faydalar sağlayacaktır. 

Tarımda teknoloji: Keten tarımının 
gelişmesinde makineleşme, hem hasat 
hem de lif işleme süreçlerinin 
vazgeçilmezidir. Hasat makinesi özellikle 
Ege, İç Anadolu ve Trakya gibi düz arazi 
yapısının olduğu bölgelerde maliyetleri 
düşürücü önemli bir faktördür ve büyük 
alanlarda ekim yapılmasına olanak tanır.

Kısacası keteni merkezine alan bir kalkınma modeli hem ekonomik, hem sosyal hem de 
çevresel etki yaratma potansiyeline sahiptir. 
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Keten ve 

Endüstrideki 

Potansiyeli

Keten tohumu cilt bakımı, saç bakımı ve diğer kozmetik ürünlerde önemli bir bileşen 
olma potansiyeli göstermektedir36. Keten yağı sabun, krem, vücut losyonu, saç 
şekillendirici ve şampuan başta olmak üzere kozmetikte sıklıkla kullanılmaktadır. 

Tohumunda bulunan müsilaj ve lignan gibi maddeler sayesinde keten, eczacılık 
sektöründe kabızlık giderici ve yumuşatıcılık etkileri için kullanılmaktadır. Bunların yanı 
sıra keten, kanda şeker seviyelerini düzenleme ve toksinleri yok etme gibi özellikler de 
gösterir37.

Keten liflerini kullanarak gemi yelkeni, çadır bezi, çuval, hortum, gaz maskesi, gemi halatı 
gibi çeşitli malzemeler yapılmaktadır.

Keten sapı, %12-18 oranlarında hemiselüloz ve %2-3 oranlarında lignin maddesi 
içerdiğinden, kâğıt endüstrisinde alternatif hammadde olarak kullanılmaktadır. Keten 
ayrıca kontraplak, sigara kağıdı ve filtre üretiminde, para kağıdı imalatında, paketleme, 
karton ve resim tuvallerinin yapımında kullanılmaktadır38.

Ketenin odunsu bölümleri, inşaat endüstrisinde sıva ve tuğla yapımında gittikçe artan 
oranda kullanılmaktadır. Ayrıca, pek çok ülkede biyoyakıt tesislerinde enerjiye 
dönüştürülmektedir. Isıtma için kullanılan pelet üretiminde de kullanımı artmaktadır.

Keten tohumundan elde edilen yağ, endüstriyel yağ üretimindeki biyolojik kökenli 
hammaddeler arasındadır. Muşamba, boya, cila, vernik endüstrisi ürünlerinde, yağ püresi 
ve reçine üretimi gibi alanlarda sıklıkla keten yağı kullanılmaktadır.

Hafif ve dayanıklı olması, doğayı kirletmeyen geri dönüşüm özelliği nedeniyle bitkisel 
lifler ile takviye edilen yeni nesil kompozit ürünler, dünyada hızla gelişmektedir. Bunlar 
arasında keten liflerinin çok özel bir yeri vardır. Başta araba ve uçak endüstrisi olmak 
üzere, gitgide daha çok alanda keten lifinden üretilen kompozitler kullanılmaktadır. 
Tekne gövdesi, yer döşemesi, taşıtların iç bölüm kaplamaları, iskemle, sörf tahtası, gitar, 
kaykay gibi pek çok eşya artık bitkisel kompozitlerle üretilmektedir. Avrupa ülkelerinde 
ve Amerika’da bu teknoloji hızla yaygınlaşmaktadır.

Keten, inşaattan gıdaya pek çok alanda hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunlardan 
bazıları şu şekilde listelenebilir:
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Dayanıklılık: Pamuk ketenden daha esnek 
olmasına rağmen, keten kadar dayanıklı 
değildir. İnce bir pamuk olan Mısır 
pamuğu, standart pamuğa göre daha 
yumuşak ve daha dayanıklıdır. Lifleri 
uzundur, ancak yine de keten kadar 
dayanıklı değildir43. Keten daha sert 
olmasına karşın, daha uzun ömürlüdür, 
çünkü keten ipliğindeki selüloz lifleri, 
pamuk ipliğine göre hem daha uzun, hem 
de daha sıkı sarılıdır. Bu da ketenin 
dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü 
artırır.

Su emicilik: Keten aynı zamanda doğal su 
emici niteliklere sahiptir, yani deriden su 
veya teri çeker ve çabuk kurur. Pamuk da 
nemi iyi emer, ancak ketenin sahip olduğu 
doğal fitilleme kabiliyetine sahip değildir.

Nefes alabilirlik: Hem pamuklu kumaş 
hem de keten kumaşı nefes alabilir, ancak 
pamuğun nefes alabilirliği liflerin 
kendisinden çok kumaşın dokusuna 
bağlıdır. Denim veya kanvas gibi bazı 
pamuklu dokumalar daha kalındır ve daha 
az nefes alır. Keten liflerinin ise içi boştur, 
böylece hava ve su kolayca dolaşabilir44.

Hipoalerjenik: Hem pamuk hem de keten 
hipoalerjeniktir. Bununla birlikte, daha az 
sayıdaki iplik sayısı ve gevşek dokumanın 
toz ve parçacıkları tutma olasılığı daha 
düşük olduğundan, keten, alerjisi olan 
kişiler tarafından daha fazla tercih edilir.

Ketenin önemi 1940'lı yıllarda ''pratik ve ucuz" sloganı ile ortaya çıkan viskoz ve polyester ile 
azalmıştır. En büyük rakibi olan pamuğun sentetiklerle karıştırılması ile keten artık tercih 
edilmez olmuştur.  

Oysa keten, rakibi pamuk bitkisine kıyasla toprağa girişinden hasadına kadarki dönemde, 
çok daha az su ve pestisit tüketen bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır39. Pamuk bitkisinin 
tarımında yoğun su kullanımı, zaten kıt olan su kaynakları üzerinde muazzam bir baskı 
yaratmakta ve Orta Asya’daki pamuk üretimi nedeniyle suyu tarlalara çekilerek sulamada 
kullanıldığı için çölleşen Aral Denizi gibi dramatik ekolojik sonuçlara neden olmaktadır40.

Aşağıda keten ve pamuk gerek ekolojik ve sürdürülebilirlik gerekse malzeme özellikleri 
bakımından karşılaştırılmıştır41 42.

6.1.Ketenin Tekstil Sektöründeki 

Potansiyeli
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https://www.researchgate.net/profile/Remzi-Ekinci/publication/338864115_LIF_BITKILERI_URETIMINDE_MEVCUT_DURUM_VE_GELECEK/links/5e313f07458515072d6abd0c/LIF-BITKILERI-UeRETIMINDE-MEVCUT-DURUM-VE-GELECEK.pdf
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Pamuk, dünyada Hindistan, Çin, Amerika ve 
Pakistan başta olmak üzere 90 ülkede 
üretilmektedir. 

Keten, özellikle Çin, Belçika, Fransa, Belarus 
ve Rusya’da üretilen kuvvetli bir elyaf 
türüdür.

Yumuşaktır, elektriklenmez ve nefes almaya 
elverişlidir.

Alerjiye neden olmaz ve cildi tahriş etmez.

Çabuk buruşur.

Sık yıkama ile renk kaybı yaşayabilir.

Pamuk

Özellikleri

Bakım

Sürdürülebilirlik

Pamuk, yüksek derecelere dayanıklı olduğu için %100 
pamuk ürünler 60°C ısıda, pamuklu karışıma sahip 
ürünler 40°C ısıda yıkanabilir.

Tüylenmesini önlemek için pamuklu giysileri ters 
çevirip yıkamak faydalıdır.

Pamuktan üretilmiş bir tişört yaklaşık 5–6 ay içinde 
ayrışabilir. Öte yandan, polyesterle üretilen bir tişört 
200 yıl boyunca ayrışmaz.

Pamuklu giysiler için yüksek miktarda suya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Pamuk bir tişörtün üretiminde 2700 
litre, pamuk bir pantolonun üretiminde ise yaklaşık 
10000 litre su kullanılır.

Bir ton pamuk üretimi için yaklaşık 450 kg kimyasal 
madde kullanılır. Pamuk üretimi tüm ekinlerden daha 
fazla kimyasal madde gereksinimi duyar.

Pamuk bir tişörtün üretiminde 4,3 kilogram 
karbondioksit açığa çıkar. Bu miktar, 16 kilometre 
araba kullanımında açığa çıkan karbondioksit 
miktarına denktir.

Nemi kolayca çeker ve çabuk kurur.

Antistatik ve antibakteriyeldir, alerji yapmaz.

Isıyı dengeler. Keten giyen biri pamuk giyen birine 
oranla 1.5 kat daha az ve viskoz giyen birine oranla 2 
kat daha az terler.

Pamuğa oranla 12 kat daha dayanıklıdır.

Çabuk buruşur ve sıklıkla ütü gerektirir.

Pamuğa kıyasla, ıslanınca daha güçsüz hale gelir. 
Yıkamadan önce ters çevrilmelidir.

Keten

Özellikleri

Bakım

Sürdürülebilirlik

Keten, çamaşır makinesinde yaklaşık 40°C ısıda 
yıkanmalıdır. Ütülerken de yüksek bir sıcaklık tercih 
edilmelidir.

Tamamen doğal keten ürünler 2 hafta içinde 
ayrışabilir.

Üretimi, Avrupa’nın iklimine uygun olduğu için 
sulamaya ihtiyaç yoktur.

Üretiminde hiçbir pestisite ihtiyaç duyulmaz.

Pamuğa oranla karbon ayak izi 30 kat daha azdır. 1 
hektarlık kendir tarlasında 3,7 ton karbondioksit 
soğurulur ve oksijene dönüştürülür. Bu emisyon, 
araba ile dünyanın etrafında 300 defa dönünce açığa 
çıkan karbondioksiti kompanse etmeye yeterlidir.

Pamuk üretimine oranla, üretimi için 5 ile 20 kat 
arasında daha az enerji harcanır.

Kaynak: https://www.glami.com.tr/materyal-rehberi/#material-keten

Pamuk Keten



Tablo 3: “LCA: New Zealand Merino Wool Total Energy Use”, Barber and Pellow, 



Kaynak: http://www.tech.plym.ac.uk/sme/mats324/mats324A9%20NFETE.htm 

Gömülü Enerji: Verilen maddelerin diğer sektörlerde kullanılabilir hammadde haline gelene kadar tüketilen enerjidir.

10Keten Lifi (MAT)

55Pamuk

63Yün

100Viskoz

115Polipropilen

125Polyester

175Akrilik

250Naylon

Çeşitli Liflerin Üretiminde

Kullanılan Gömülü Enerji: 

Kg Lif Başına MegaJoule

Cinsinden Enerji Kullanımı:
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6.2.Kompozit Malzeme Olarak

Keten Lifi

Yeşil Mutabakat kapsamında 2050 yılında 
karbon nötr olma hedefi, tüm sektörleri 
kullandıkları hammadde ve üretim 
yönteminden, son ürün tasarımı ve ürünün 
yaşam süresi sonrası bertaraf süreçlerine 
kadar bütüncül olarak ele almaya 
yönlendirmiştir. Keten lifleri, yenilenebilir 
tarımsal ürün olmaları sayesinde, 
sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü 
sunarak ve yapılarında bulunan lümen 
adındaki boşluk sayesinde düşük özgül 
ağırlık değerleri, ısı ve ses yalıtımı ile 
titreşim sönümlemede yüksek performansı 
ile kompozit sektöründe dikkatleri üzerine 
çekmektedir. 

Son yıllarda keten lifi takviyeli kompozit 
malzemeler ile otomotiv, yat ve havacılık 
sektörlerinde araçların hafifletilmesi ve 
böylece iyileştirilen yakıt ekonomisi 
sayesinde CO₂ emisyonunun azaltılmasına 
dair başarılı projeler ortaya çıkmıştır. 

Geleneksel tekstil makine ve ekipmanları 
ile kolayca dokusuz yüzey, iplik, kumaş 
formuna getirilen keten lifleri, takviye 
malzemesi olarak polimer ile birleştirilerek 
kompozit malzeme elde edilir. Kompozit 
sektöründe en çok kullanılan elyaf karbon 
ve cam ile kıyaslandığında, keten elyaf 
önemli avantajlar sunmaktadır:



Keten elyaf, karbon elyafa benzer ve cam 
elyafa kıyasla %40 daha düşük özgül 
ağırlığa sahiptir45.

Keten elyaf üretiminde enerji tüketimi, 
cam elyafa kıyasla 5, karbon elyafa kıyasla 
ise 10 kat daha düşüktür46.

Keten elyaf benzersiz bir titreşim 
sönümleme performansına sahiptir47.

Keten elyaf takviyeli kompozit 
malzemelerin en sık kullanım alanı 
bulduğu uygulamalar ise şöyledir:

Ulaştırma sektöründe araç hafifletme ve 
sürdürülebilirlik: Araç panellerinin 
üretiminde cam elyaf ve/veya karbon elyaf 
takviyeli kompozit malzemelerin tamamen 
veya kısmen keten elyaf takviyeli kompozit 
malzemeler ile değiştirilmesi sonucunda 
araç panellerin %50’ye kadar hafifletilmesi 
ve panel üretiminde CO₂ emisyonunun 
%62’ye kadar düşürülmesi mümkündür48.

Spor ve hobi ekipmanlarında iyileştirilmiş 
performans, hafiflik ve sürdürülebilir 
üretim: Özellikle kayak tahtası, kaykay, 
bisiklet kadrosu, tenis raketi gibi 
ekipmanlarda titreşim sönümleme 
performansının iyileştirilmesi kapsamında 
kullanımı yaygındır49.

Hızlı tüketim ürünlerinde sürdürülebilir 
yaklaşım: Keten elyaf takviyeli kompozit 
malzemeler biyo-bazlı ve geri 
dönüştürülebilir olması sayesinde hızlı 
tüketim ürünlerinin üretim, ürün ve 
bertaraf süreçlerinde sürdürülebilirlik 
sağlamaktadır.

Mobilya sektöründe geri dönüşüm: 
Mobilya sektöründe ağaç kullanımının 
azaltılması ve ürünlerde daha etkin geri 
dönüşüm potansiyeli yaratılması 
kapsamında keten elyaf takviyeli kompozit 
malzemeler ile çeşitli mobilya ürünlerinin 
üretimi yapılmaktadır. Bu da 
ormansızlaşmanın azaltılmasına katkı 
sağlamaktır50.
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Kaynak: BPREG Arşivi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Pg8PE8HR5eJlXUfdR6zI5A&no=L_QKOoopaP2pcqiiVxt2Aw
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359835X03002951
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359835X14001183
https://www.bcomp.ch/news/the-volvo-cars-recharge-concept-car/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359835X14001183
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3356


Keten Lifinden Doğal Elyaflı Beton: 
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Yapılan bir çalışma, yapı malzemesi 
çoğunlukla beton ve metalden oluşan 
köprüleri, alternatif olarak doğal elyaflı 
betondan prototipleme üzerine 
yoğunlaşmıştır. Demir ağırlıklı 
malzemelerden yapılan köprüler, zamanla 
korozyona uğrayarak belli zamanlarda  
bakım gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. 
Bu alanda çalışan inşaat mühendisleri ve 
uzmanlar, korozyona uğramayan ve çok 
uzun ömürlü olan bitkisel liften üretilen 
tekstil betonun, demirli betonla aynı statik 
özellikleri gösterdiğini belirtmektedir. 
Bitkisel lif bazlı malzemeler kullanılarak 
inşa edilen ve hafif olması gereken yapılar, 
malzemenin sunduğu olanaklar ile çeşitli 
geometrik şekillerde inşa edilebilmektedir. 
Köprülerin yanısıra, bina cephelerinde ve 
çatılarda da kullanılabilen bu malzemenin, 
mobilya üretiminde de kullanılmaya uygun 
olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca uzmanlar, keten elyafını doğal bazı 
malzemelerle birleştirerek dayanıklı bir 

dokuma örneği yaratmayı başarmıştır. Özel 
bir tekstil dokuma makinesi geliştiren 
araştırmacılar, kullanılacak yere uygun 
malzemeleri bir araya getirerek 
dokuyabilmekte ve böylece hafif ama çok 
dayanıklı, esnek bir dokuma ortaya   
çıkarmışlardır. Bu malzemenin beton 
benzeri bir sıvıyla kaplanması sonucu 
ortaya çıkan tekstil betonu o kadar sıkı bir 
malzemedir ki, içine yapısını bozacak hiçbir 
şey girememektedir. Hafif ve ince 
konstrüksüyonlar  için ideal olan bu 
malzeme, yapının yaşamını da 
uzatmaktadır. Bu malzemenin bir kullanım 
örneği şöyledir: Demirli betondan yapılan 15 
metrelik bir köprü 35-40 cm kalınlığında 
olması gerekirken, aynı yapı keten lifinden 
üretilen malzemeden yapılırsa, yapının 
dayanıklılığını sağlamak için 12-16 cm 
kalınlık yeterli olmakta ve ince 
görüntüsünün yanı sıra malzemeden de 
tasarruf olanağı sağlamaktadır. Bu 
konudaki Ar-Ge çalışmaları devam 
etmektedir ve henüz resmi inşaat izni 
verilmemiştir51.

Son yıllarda işletmeler, endüstriyel alanda sürdürülebilir bir alternatif olarak keten 
kullanımına artan bir ilgi göstermektedir. İnşaat sektörü, ketenin endüstriyel amaçlar için 
kullanımına dair örnekler sunmaktadır. Keten ısıyı fazla geçirmeyen özelliği ile, bina 
yalıtımında kullanılan doğal elyaflar arasındadır. İnşaat sektöründe keten lifi ile pekçok Ar-
Ge çalışması yürütülmektedir. Bunların başında Almanya'nın ünlü Fraunhofer Enstitüsü'nün 
araştırmaları gelmektedir.

6.3.İnşaat Sektöründeki Potansiyeli  

https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2018/oktober/bauen-mit-textilbeton-aus-nachwachsenden-rohstoffen.html


Keten Kompozitten Üretilen 

Yeşil Tekne:

Dünyanın ilk yeşil teknesi olan FLAX27, ana 
ham maddelerinden birisi %80 oranında 
keten lifi olan bir biyomateryal kullanılarak 
yapılmıştır. Keten lifleri ve keten yağından 
oluşturulan epoksi ve kompozit malzeme 
ile teknenin büyük bölümü 
oluşturulmuştur. Klasik cam elyafı yerine 
kullanılan keten lifleri, piyasada bulunan 
diğer doğal elyaf ürünlerden çok daha 
sağlam ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır. 
Baskı, ittirme ve eğme konularında da cam 
elyafının yerini alabilecek özelliklere 
sahiptir. Ayrıca, keten yağı da, petrol 
ürünlerinden elde edilen epoksi reçinenin 
yerine geçebilmektedir. FLAX27 teknesinin 
tasarımı, keten lifi, mantar gibi 
malzemelerle yapılan gövdesinin yanı sıra, 
keten elyafından yelkenleri ve urganları ile 

hem el emeğinin hem de doğal ürünlerin 
en iyi kullanıldığı model olarak kabul 
edilmektedir52.

Kaynak: green-boats.de
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6.4.Gemi Endüstrisindeki Potansiyeli    

Keten, inşaat sektöründe olduğu gibi tarih boyunca tekne ve gemi alanında da tercih edilen 
bir malzeme olmuştur. Sürdürülebilir kompozit malzeme kullanımına dair de güzel örnekler 
sunmaktadır.

Kaynak: Percds / iStock

https://www.bcomp.ch/news/greenboats-flax27/
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Keten tohumunu tek başına tüketmek, fiziksel özelliklerinden ve lezzetinden dolayı zordur. 
Klinik çalışmalar ile kanıtlanmış sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı genellikle gıdalara 
eklenerek kullanılması tercih edilmektedir. Gıdaların besleyici özelliklerini geliştirmek, sağlık 
üzerine etkilerini artırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek keten tohumunun gıdalara 
eklenmesindeki 3 temel amaç olarak gösterilebilir.

Keten bitkisinin tohumlarından yağ elde edildikten sonra geriye kalan küspesi çok değerlidir. 
Yaklaşık %25-30 oranında protein içeren küspe, sığır besiciliğinde önemli bir yere sahip 
olmakla birlikte, süt verimini arttırdığı da gözlemlenmiştir. Küspe diğer yemlerle belli oranda 
karıştırılarak atların beslenmesinde de kullanılmaktadır. 

Oldukça faydalı bir yem maddesi olan keten tohumu küspesi, lenolenik asit (C18:3) 
bakımından zengin olduğu için hayvan yemlerine belirli oranlarda eklendiğinde; 
hayvanlarda gebeliği arttırmak, kaliteli süt üretimi, daha belirgin kızgınlık ve daha az 
embriyonik ölüm gibi faydaları gözlemlenmektedir54.

Kaynak: baibaz / iStock

6.5.Gıda Alanındaki Potansiyeli   

Keten tohumu, endüstriyel olduğu kadar gıda, yem ve lif amaçlı da en önemli yağlı tohum 
bitkilerinden biridir. Keten tohumu bitkisinin hemen her parçası, doğrudan veya işlendikten 
sonra ticari olarak kullanılabilir.

21. yüzyılda, özellikle 2010'dan itibaren küresel eğilimler, tüketicilerde sağlık bilincine dair bir 
değişim göstermiştir. Gıda ve beslenme alanlarında insanlar, besin değerlerine dikkat 
etmeye ve satın alma alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır. Tüketici alışkanlıklarındaki bu 
değişiklik, besin açısından güçlü, bütünsel sağlık için faydalı gıdaları ifade eden “süper 
gıdalar” kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Keten de esansiyel yağ asitleri, protein ile 
vitamin ve mineraller açısından zengin bir tohum olması nedeniyle, “süper gıda” olarak kabul 
edilir. Tüketicilerin son yıllarda beslenme alışkanlıklarına daha fazla süper gıda ekleme isteği, 
ketene olan ilginin de artmasına neden olmuştur53.

Keten tohumunda besin değeri ve fonksiyonel özellikler bakımından üç grup bileşen vardır.  
Keten tohumu, Omega-3, sindirilebilir yüksek kaliteli proteinler ve lignanlar açısından zengin 
bir yağ kaynağıdır. Ayrıca fenolik bileşik kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 
nedenlerle faydalı bir fonksiyonel gıda bileşenidir. Keten tohumunun Omega-3'leri ve lignan 
fitoöstrojenleri, hayvanlarda ve insanlarda kanserden koruyucu özelliklere sahiptir.Keten 
tohumunun bu sahip olduğu bu bileşenlerin, düşük glisemik etkisi ile diyabet ve bazı kanser 
türlerine karşı olumlu etkisi olduğu ve aynı zamanda yarattığı tokluk duygusu ile obezite 
tedavisinde kullanıldığı çeşitli çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030209705715
https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/flax-seeds-market.asp
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Diyet lifi:

%20-30

%20-30

Protein:

%15-20

Çözünür 
diyet lifi:

9.2 mg/100 gr 
tohum

E vitamini:

1.8 gr/yemek 
kaşığı 

Omega-3:

%0.7-1.5

Lignan:

%35-45

Yağ:

Alfalinolenik asit:

%70

Tekli 
doymamış 
yağ asitleri:

%20

Doymuş 
yağ asitleri:

%9-10 Fitoöstrojen 
özelliklerine 

sahip lignanlar.

Keten Tohumunun 

Besin Değeri

Gıdaların besleyici özelliklerini 
geliştirmek: Keten tohumunun oldukça 
iyi bir Omega-3, yağ asitleri (alfa-linolenik 
asit), protein, diyet lifi, magnezyum, 
fosfor, bakır, kalsiyum, demir, çinko, 
selenyum mineralleri ve B1 vitamini 
kaynağı olması nedeniyle beslenmeye 
katkı sağlaması.

Gıdaların sağlık üzerine etkilerini 
artırmak: Keten tohumunun içerdiği 
mineraller, vitaminler, protein, diyet lifi, 
fenolik bileşikler, lignan, fitosteroller, 
antioksidan bileşikler ve diğer biyoaktif 
bileşiklerin, kalp-damar hastalıkları, 
diyabet, bazı kanser türleri, obezite ve 
daha birçok sağlık sorunu üzerindeki 
olumlu etkilerinden faydalanılması.

Ürün kalitesini artırmak: Keten 
tohumunun içerdiği yağ, protein ve 
karbonhidratların fonksiyonel 
özelliklerine (köpük oluşturma, su ve yağ 
tutma, emülsifiyer vb.) bağlı olarak ürün 
kalitesinin artması (Örneğin, ekmek 
hacmini artırmak, pişirme kayıplarını 
azaltmak, dondurma viskozitesini 
sağlamak, emülsiye özellikleri artırmak, 
antifungal etki ile raf ömrünün 
artırılması.).

Veganlar için takviye: Keten tohumu 
başta bitkisel protein olmak üzere, 
içeriğindeki zengin maddeler sayesinde, 
veganlar açısından önemli gıda 
takviyelerinden birisi olarak kabul 
edilmektedir. Keten tohumu suda 
bekletilerek jöleleşir ve hacim kazanır. Bu 
özelliği ile yumurta yerine hamura kıvam 
vermek amacıyla kullanılabilir.



Kaynak: Döngü Kooperatifi Arşivi



Keten Tohumu 

ve Sağlık

Keten tohumu (Linum usitatissimum L.), daha sağlıklı bir yaşam için önerilen yüksek 
miktarda alfa-linolenik asit, lignanlar, lif ve diğer birçok biyoaktif bileşeni içeren yağ bazlı bir 
tohumdur.

Günümüzde keten tohumu, farklı yararları ile dikkat çekici bir fonksiyonel gıda olarak kabul 
edilmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, dislipidemi, obezite rahatsızlıklarının 
tedavisinde keten kullanılmaktadır55. Keten tohumu kabuklarındaki maddeler, güçlü 
antioksidan etki gösterir ve vücuttaki çinko, demir ve selenyum gibi bağışıklık uyarıcı 
maddeleri artırır.

Keten tohumu kan lipid düzeylerini, açlık kan şekerini, insülin direncini, vücut ağırlığını, bel 
çevresini, vücut kütlesini ve kan basıncını kontrol etmek için kullanılabilecek gıda katkı 
maddeleri arasındadır56.
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https://sci-hub.se/10.1152/ajpheart.00400.2017
https://doi.org/10.2174/1386207323666200521121708


Keten tohumu yağının kolesterol ve kalp-
damar hastalıklarına iyi geldiği bilimsel 
araştırmalarla ortaya konulmuştur. Vücuda 
besin yolu ile alınan keten tohumunun, 
dolaşım sistemine etkileri, yüksek 
tansiyona etkileri, kötü kolesterol olan 
düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) 
düşürücü etkileri, aynı zamanda iyi huylu 
kolesterol taşıyıcısı olan yüksek yoğunluklu 
lipoproteinler (HDL)’in kandaki dolaşımı ve 
karaciğere taşınmasına etkisi, iltihap 
sökücü etkisi ve ritim bozukluğu 
engelleme gibi etkileri gözlemlenmiştir57.

Daha önceden kalp ve damar hastalığı 
semptomları gözlenen hastalar üzerinde 6 
ay boyunca plasebo kontrollü, randomize 
uygulanan bir deneyde, günde 30 gr 
öğütülmüş keten tohumu tüketen 
hastalarda tansiyonu etkileyen sistolik (kalp 
kasıldığında kalpten damarlara doğru 
atılan kanın damar duvarında yaptığı 
basınç) ve diastolik (kalp gevşediğinde hâlâ 
damar duvarında mevcut olan basınç) 
değerleri düzenleyerek kan basıncını 
düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bu hastalarda 
kalp krizi ve felç olasılıklarında %50 düşüş 
öngörmeye yeterli veri olduğu 
kanıtlanmıştır58.

Ketenin, kalp ve damar sistemi üzerindeki 
yararlı etkilerinin temelinde yararlı yağlar, 
aromatik kimyasal bileşikler ve biyolojik 
etkiler üretebilen potansiyel biyoaktif 
bileşikler bakımından zengin olması 
yatmaktadır59. Ayrıca koroner kalp hastalığı 
olan Tip 2 diyabetli hastalar üzerinde 
yapılan başka bir araştırmada ise keten yağı 
kardiyovasküler riskleri düşürürken60, Tip 1 
diyabetli hastalarda insülini de düşürerek 
olumlu bir etki yarattığı gözlemlenmiştir.

Bunun haricinde de sonradan oluşan 
diyabet tiplerinde oluşumu önleme veya 
erteleme etkisi görülmüştür61. Aynı 
araştırmada, plasebo ile karşılaştırıldığında, 
Omega-3 yağ asitleri takviyesi ayaktaki 
ülser uzunluğunda önemli azalmalara 
neden olmuştur. Keten tohumunun ülser 
boyutu ve insülin metabolizması üzerindeki 
faydalı etkilerinin yanı sıra, yara 
iyileşmesinde dolaylı bir rol oynadığı da 
saptanmıştır62.
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7.1.Kalp-Damar, Kolesterol, Diyabet

ve Yaralara Etkisi

Beslenmede Keten Tohumu

İltihap

Apoptoz

Oksidasyon

Ventriküler 
Dilatasyon

Kalp Ritm 
Bozukluğu

Hipertansiyon

İskemik Kalp 
Hastalığı

Kalp Krizi

Aterosklorozun

İlerlemesi

Aterosklorozun

Gerilemesi

Koroner Arter 
Hastalığı

Dolaşımdaki 
Trans Yağlar

Dolaşımdaki 
Kolesterol

Miyokardiyal 
Fibrozis

https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00400.2017
https://sci-hub.se/10.3390/nu11051171
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29101172/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.6393
https://doi.org/10.2174/1381612822666151112151230
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28716357/
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Keten tohumu tüketiminin göğüs ve 
yumurtalık gibi hormon bağlantılı kanser 
risklerini azalttığına yönelik araştırmalar 
mevcuttur. Keten tohumu tüketiminin, 
dünyada en çok görülen ve ölüme neden 
olan kanserlerden biri olan meme kanseri 
riskini düşürdüğü ortaya konulmuştur. 
Özellikle menopoz sonrası görülen meme 
kanserlerinde ölüm riskini azaltır, tümörün 
büyümesini sınırlayabilir. Keten 
tohumundaki alfa-linolenik asit ve lignanlar 
östrojen reseptörlerine bağlanarak tümör 
hücrelerinin çoğalmasını ve büyümesini 

önler. Erkeklerde de prostat kanserine karşı 
koruyucu olduğunu gösteren klinik 
çalışmalar bulunmaktadır. Keten 
tohumunun içerdiği lignanlar, antioksidan 
özellikli zayıf bitkisel östrojenik etkili 
fitoöstrojenlerdir. Bu lignanlar, (SDG) anti-
kanser özellikli bir madde olmasının yanı 
sıra vücuttaki östrojen reseptörlerini bloke 
ederek kalın bağırsak ve prostat kanserine 
karşı koruyucu, kanserli hücre gelişimini 
yavaşlatıcı ve hatta küçültücü özelliklere de 
sahiptir64.

7.3.Ketenin Kansere Etkileri

7.2.Yaşlanma ve Romatizmadaki Rolü 

Beyin, lipidler açısından en zengin 
organlardan birisidir. Lipidlerin bir alt sınıfı 
olan ve beyinde en çok etkili olan yağ 
asitleri, Omega-3 yağ asitleridir. Keten, 
beynimiz için oldukça önemli olan bu 
Omega-3 yağlarınca zengindir. F vitamini 
olarak da bilinen ve Omega-3 grubunda yer 
alan alfa-linolenik asit eksikliği, beyindeki 
zarların yapısını değiştirir ve işlev 
bozukluklarına neden olur. Bu bozukluklar 
sonucu beyin gelişiminin seyrinin değiştiği 
ve fizyokimyasal özelliklerinin bozulduğu 
gözlemlenmiştir. Örneğin, alfa-linolenik asit 
eksikliği, duyu organlarının etkinliğini 
hafifçe değiştirerek ve bazı beyin yapılarını 
etkileyerek zevk algısını azaltır. Ayrıca, belirli 
bir tatlı tadı algılama düzeyindeki düşüklük 
sebebiyle, alfa-linolenik asit eksikliği olan 

deneklerde daha fazla miktarda şeker 
tüketilmesine sebep olur.

Ketendeki Omega-3, yaşlanmaya bağlı bazı 
etkileri azalttığı gibi romatizmaya da iyi 
gelmektedir. Romatizma hastalığında ağrı, 
günlük hayatta en çok sıkıntı veren etkidir. 
Vejetaryen beslenmeye yönelmek, sağlıklı 
yağlar tüketmek ve daha az karbonhidrat 
tüketmek romatizma etkilerinin 
azaltılmasında önerilen yöntemlerdir. 
Genelde deniz ürünlerinde bolca bulunan 
Omega-3’ün bitkisel alternatifi olan keten, 
içinde bulunan EPA ve DHA asitleri ile ağrı 
kesici etki gösterirken, vücutta hormona 
benzer taşıyıcı elementlere dönüşerek de 
iltihabı önleyici ve sökücü bir etki 
yaratmaktadır63. 

http://www.oncologynutrition.org/erfc/healthy-nutrition-now/foods/flaxseeds-and-breast-cancer
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/mit-algenol-gegen-rheumatische-symptome-8053.php?utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=21-12-08_NL_rheuma&utm_content=Mailing_13205920


Omega-3 yağ asitleri, vücuttaki hücre 
çeperlerini güçlendirici bir rol 
oynamaktadır. Bağışıklık sistemimizin 
reaksiyonlarını, aktivitesini ve değişen 
koşullara uyumunu etkilemekte ve 
vücuttaki iltihaplanmaları azaltmaktadır. 
Bu sayede, iç dengemizi korumamıza ve 
stres şartlarında daha dayanıklı olmamıza 
da yardımcı olmaktadır. Depresyon, 
tükenmişlik sendromu gibi ruhsal 
hastalıkların görülme riskini de 
azaltmaktadır.

Omega-3’te bulunan EPA ve DHA yağ  
asitlerininin strese karşı etkili bileşenler 
olduğunu kanıtlayan, Tıp Fakültesi 
öğrencileri arasında yapılan bir 
araştırmada, düzenli Omega-3 takviyesi 
alan gruptakilerde stres altında bile vücutta 
iltihaba yol açan kandaki Interleukin-6 
maddesi miktarının düşük kaldığı ve stres 
koşullarına daha dayanıklı oldukları 
belirlenmiştir. Omega-3 takviyesi almayan 
gruptakilerde ise stres altında kandaki 
iltihap oranlarının arttığı, vücudun 
bağışıklık gücünün azaldığı ve vücudun 
stresle baş edemediği gözlemlenmiştir68.

7.5.Omega-3’ün Stres Üzerindeki

Etkileri
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Kadınlarda adetin kesilmesine yakın 
başlayan menopoz döneminin 
belirtilerinden birkaçı ani terleme ve sıcak 
basmaları, vajinal kuruluk, kalp çarpıntısı, 
kemik ve eklem ağrısı, baş ağrısı, 
uykusuzluk, yorgunluk, sık idrara çıkma, 
idrar tutamama, sık görülen idrar yolu 
enfeksiyonları ve hayat kalitesine etki eden 
psikolojik semptomlardır. Menopozun 
semptomları herkes için farklı ve 
komplekstir; bunlar kişilerin biyolojik, 
psikolojik ve sosyal durumlarının bir 
temsilidir65. Yeterli ve dengeli beslenme, 
fiziksel aktivite, ideal vücut ağırlığının 
sürdürülmesi, kemik ve kalp sağlığının 
korunması, diyabet ve kanser riskinin 
azaltılması menopozdaki sorunların en aza 
indirilmesini sağlar.

Menopoz belirtilerine doğal yollardan karşı 
koymak için doğal yaklaşım diyet, egzersiz 
ve bitkisel destek yöntemleri kullanmaktır. 
Menopozda progesteron ve östrojen 
denilen hormonlar azalmaya başlar ve 

kullanılan tedavi yöntemleri daha çok bu 
hormonları tamamlamaya yöneliktir. Bu 
azalmış östrojen miktarı bitkisel ürünlerle 
de tamamlanabilir. Fitoöstrojenler 
bakımından zengin gıdalar arasında en 
başta keten tohumu ve en zengin lignan 
kaynağı olan keten tohumu yağı 
gelmektedir. 

Yapılan araştırmalarda menopoz 
döneminde olan ve yumurtalıkları alınmış 
kadınlarda keten tohumu yağının 
beslenmelerine eklenmesinin hormon 
tedavisine ek olarak biyokimyasal ve 
hormonal parametreleri dengelemek ve 
olumsuz semptomları azaltmak için doğal 
bir takviye görevi gördüğü ortaya 
konulmuştur66. Menopoz dönemindeki 140 
kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, 3 ay 
boyunca beslenmelerine ketenin eklendiği 
kadınlarda menopoz semptomlarında 
azalma olduğu görülmüştür67.

7.4.Ketenin Menopoza Etkisi

https://doi.org/10.7205/milmed-d-14-00167
https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2008.10.002
https://doi.org/10.1002/vms3.372
https://doi.org/10.1097/hnp.0000000000000085
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Keten İşleme 

Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkan kuraklık tehlikesinin 
bir göstergesi, susuzluğun tarım alanlarında ciddi bir şekilde hissedilmesidir. Çiftçiler 
sulama kaynaklarına gittikçe daha zor ulaşmakta, neticesinde düşük verimle tarım 
yapmaktadırlar.

Yine küresel etkiler sonucunda oluşan girdi maliyetlerinin değişkenliği, değişen çevre 
koşullarına uygun olma kriteri dışında katma değeri yüksek ürün tarımını da zorunlu hale 
getirmektedir. Keten, yetiştirileceği ortama uygun, doğru genotipe sahip bir tohum ile 
üretim yapılması durumunda, kış ekiminde sulama istemeyen, herbisit ve pestisit 
kullanılmadan gelişebilen, yarı nadas bitkisi olarak toprağı dinlendiren bir bitkidir.

Tohum ve sap ana ürünleri oluştururken, tohum eleme sonrası elde edilen kıtık, sap 
kırmanın ardından elde edilen odunsu kısım, yan ürünler olarak farklı sektörlerde 
değerlendirilmektedir. Keten tohumu öğütülerek veya soğuk sıkılarak değerli bir gıda 
takviyesi olarak kullanılırken, jelleşme fonksiyonu ile gıda endüstrisinde de 
değerlendirilmektedir. Sapın işlenmesi sonucu elde edilen elyaf ise bir yandan ipliğe, diğer 
yandan kompozite dönüşüp, doğal dolgu malzemesi olarak da kullanılmaktadır. 

Bu bölümde belirtilen yöntemler ile yüksek verimle üretilebilecek keten, hem doğa dostu 
bir bitki olması sebebiyle hem de ekonomik değeri ile önümüzdeki yıllarda çiftçilerin tercih 
edeceği bir bitki olacaktır.
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Ketenin Yaşam Döngüsü
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8.1.Üretim Süreci 

Keten üretim süreci şu adımlardan oluşur:

1. Saha hazırlığı: Keten tohumu küçük 
olması ve köklerinin toprak yüzeyinde 
tutunması nedeniyle toprağın derin 
sürülmesini gerektirmeden ve toprağa 
minimum hasar verilerek işlenir. Ketenin 
ekileceği toprağın en iyi şekilde 
hazırlanabilmesi adına toprak tavında ve 
çimlenen tohumun çıkışına izin verecek 
şekilde düzgün olmalıdır.

2. Keten tohumu ekimi: Bu ürün için 
gerekli tohum oranı, tohum cinsine ve 
yağlık veya liflik üretim amacına göre 
değişmekte olup, ortalama yağlık keten 
1 dekara 2,5-3 kg, liflik keten ise 6-8 
kg'dır. Tohumlar tek tip dağılım ile çizgi 
ekim yöntemine göre ekilebilir. 
Tohumlar toprağın 1-2,5 cm altına 
yerleştirilmelidir ve hiçbir zaman 3 
cm’den derine ekilmez. Yağ ketenleri 
için sıra arası 20-30 cm, lif ketenleri için 
sıra arası 6-20 cm, sıra üzeri ise 2-2,5 cm 
bırakılabilir.

3. Sulama: Kışlık ekimde, mevsimsel 
yağmurlar yeterli olup, sulama 
gerekmez. Yazlık ekimde ise toprağın 
nemli olması, ancak çiçeklenmeyi 
uzatmak adına ıslak olmaması için, kuru 
havalarda düzenli olarak sulanmalıdır. 
Tohum başları oluştuktan sonra sulama 
azaltılmalı, sadece üst toprak 
kuruduğunda sulanmalıdır. Çoğu keten 
çeşidi bahar ve yaz ekiminde 90 ila 120 
gün içinde olgunlaşır. Kışlık ekimde bu 
süre 180 güne kadar çıkmaktadır.

4. Nem seviyesi: Keten, yetişmek için fazla 
neme ihtiyaç duyduğundan, nem 
seviyesi iyi olmalıdır. Çimlenme ve her 
gelişme evresinde nemin 
korunduğundan emin olunmalı, yazlık 
ekimde uygun sulama yapılmalıdır.

5. Gübre: Arazi hazırlığı sırasında FMY 
(çiftlik gübresi) kullanılması ve toprakta 
yeterli besin yoksa mikro besinlerle 
beslemek faydalı olacaktır. Ekim 
sırasında 1 dönüme 3 kg nitrojen ve 1,5 
kg fosfor verilebilir.

6. Yabani ot mücadelesi: Keten bitkisi 
zararlısı olmayan, organik tarımda 
haşere kaçırıcı olarak sıra aralarına 
ekilen bir bitkidir. Keten tarımında en 
önemli sorun yabani ot mücadelesidir. 
Toprak hazırlığının iyi yapılması yabani 
ot çıkışını baskılayacaktır. Ürün ve 
toprak sağlığı için herbisit 
uygulamasından kaçınılması önemlidir. 
Bu nedenle sıklıkla yabani ot kontrolü 
yapılmalıdır. Otlar çıkmaya başladığında 
ve boyları 15-20 cm’e eriştiğinde 2 kez ot 
temizliği yeterli olacaktır. 

7. Hasat ve verim: Keten genellikle Kasım-
Aralık aylarında ekilir. Mayıs-Haziran 
ayında bitki sökülerek hasat edilir. 
Yapraklar kuruduğunda ve kapsüller 
kahverengiye döndüğünde, keten 
mahsulü hasat için hazırdır. Keten ile 
ilgili özel bir nokta ise, hasat edildiğinde 
kesilmemesidir. Bunun yerine bitkiler 
topraktan çekilerek toplanır. Keten daha 
sonra tarlalara düz bir şekilde serilir. 
Ketenin buğday, mısır, fasulye gibi farklı 
kök derinliklerinde bitkilerle dönüşümlü 
ekilmesi ise verimi arttıracaktır.

8. Havuzlama: Lifleri çevreleyen kök 
materyali çözmek üzere geçmişte dere 
ve akarsularda yapılan havuzlama 
işlemi, günümüzde uygun tanklarda 
gerçekleştirilmektedir. Lifler yapıştırıcıya 
benzer şekilde pektinlerle masif ahşap 
ve gövde bileşenlerine bağlanır. Suda 
bekletmeyle gerçekleşen bu işlem  
pektinleri çözer ve daha sonra  
bileşenler tek tek birbirinden ayrılır. 
Süreç tamamen doğal olup, hiçbir 
kimyasal veya katkı maddesi 
gerektirmez. Günümüzde pektinin 
çözülmesini hızlandırmak için suya bazı 
enzimler de eklenebilmektedir.

9. Tohum ve sap ayırma: Kullanılan hasat 
yöntemi ve ekipmanına göre tohum 
kapsülleri hasat sırasında veya hasat 
sonrasında saplardan ayrılır. Tohum 
kapsülleri farklı tekniklerle açılarak 
tohumlar çıkarılır. 
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10. Tohum eleme: Hasat edilen keten 
bitkisi, tohumların içindeki dal ve 
kapsüllerin ayrılması için elenir.

11. Yağ sıkma: Elenen tohumlar soğuk 
sıkım yöntemiyle sıkılır. Yağın besin 
değerinin korunup oksitlenmesinin 
engellenmesi için, sıkım sonrası hemen 
azot tankına alınarak veya süperkritik 
CO2 ekstraksiyon yöntemi ile sıkılarak 
ketenin hava ile temasının tamamen 
önlenmesi gerekmektedir. Böylece tıbbi 
kullanım için ideal yağ elde 
edilebilmektedir. Tıpkı balık yağı 
kapsülleri gibi, ideal keten yağı 
kapsülleri de bu yöntemle sıkılan 
yağlarla yapılabilmektedir. Sıkılan yağ, 
oksijenle temasının engellendiği 
koşullarda ilaç endüstrisinin ihtiyaçları 
doğrultusunda kapsül haline getirilmek 
üzere hizmet veren firmalara gönderilip, 
kapsül içine konması sağlanır. Yağ 
sıkınca ortaya çıkan posa (lif, protein ve 
Omega-3 açısından zengin bir 
maddedir), kek olarak adlandırılır. Bu 
özellikle vegan beslenmede 
kullanılabilecek önemli bir malzeme 
olup, hızlı bir şekilde vakumlanıp ürüne

dönüşmesi için gereken yerlere 
gönderilir.Uygun koşullarda keten 
tohumunun sıkılması ile elde edilen 
keten yağı, küçük ve koyu renk cam 
şişelerde ağzı sıkıca kapatılarak şişelenir, 
serin yerde tutularak tüketicilere 
sunulur.

12. Lif kırma: Keten bitkisinin sapları 
kırılarak dışındaki liflerle içindeki 
odunsu bölüm ayrılır. Lifler taranarak 
iplik olmak üzere işlenirken, odunsu 
bölüm inşaat endüstrisinde kullanılmak 
üzere hazırlanır.

A. Keten hasat makinesi
Keten hasat makinesi traktör arkası 
aparat özelliğinde olan ve ucuz maliyetli 
bir hasat cihazıdır. Keten bitkisini 
tarladan yolarak toplayıp, üst tohumlu 
kısmını 15-20 cm sıyırarak ayırır ve 
tohumları traktörün römorkuna atar, 
lifin ana gövdesini ise düzgün 
hizalanacak şekilde demet yapmaya 
hazır bir şekilde tarlaya serer. Böylece 
elle yapılan lif yolma işlemi ve tohum 
ayırma işçilikleri minimize edilmiş olur. 
Emeği ve zamanı minimize, hasat 
miktarını ise maksimize eden bu 
ekipmanın Türkiye’de henüz üretimi 
yoktur. Traktörlere ve kullanım 
alışkanlıklarına göre yerli olarak 

üretilmesi, keten üretimine oldukça 
katkı sağlayacak bir adım olacaktır. 

8.2.Gerekli Ekipmanlar

Keten günümüzde emek yoğun bir şekilde el ve basit makineler ile işlenmektedir. Ancak 
işleme sürecine dahil edilecek belli başlı makineler yardımıyla daha fazla keten toplanıp 
işlenebilir. Bu makineler aşağıda sıralanmıştır:
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B. Lif kırma ekipmanı
Lif kırma, keten saplarının ipliğe 
dönüşmesinin ilk ve olmazsa olmaz 
bölümüdür. Keten sapının dışındaki 
kabuk, lif olan bölümden oluşur. İç 
kısımda ise kabuğun bağlı olduğu 
odunsu kısım mevcuttur. Bu odunsu 
kısma “cini” denir. Odunsu bölüm ile 
etrafını saran lifin ayrılması için içindeki 
odunsu yapıyı küçük parçalara bölüp, 
lifin içinden dökülmesini sağlamak 
gerekmektedir. Eski zamanlarda 
derelerde keten saplarının bekletilmesi 
ile lif ve odunsu bölümü tutan pektin’in 
çözülmesi sonrasında, ahşap aletlerle 
emek yoğun yapılan bu işlem, İzmir’li bir 
firma tarafından geliştirilen lif kırma 
makinesi ile enzimler de kullanılarak 
çok hızlı ve kolay bir hale gelmiştir. 

a

C. Lif taraklama sistemi 
Lif kırma işleminden sonra, sapların 
içindeki odunsu parçaların tamamen 
dökülmesi ve sapın etrafındaki elyafın 
iplik aşamasına gelebilmesi için detaylı 
bir tarama işlemi yapılmaktadır. Tarama 
işleminin kalitesi elde edilecek ipliğin 
kalitesini belirler. Endüstri tipi tarak 
makineleri, oldukça büyük kapasiteli ve 
yüksek fiyatlı olup yatırım maliyetleri 
çok fazladır. Küçük taraklama ekipman 
seti, 150-200 dekarlık bir ekim alanından 
elde edilecek lifi işleme kapasitesine 
sahiptir. Endüstride halihazırda 
kullanılan pamuk ve yün tarak 
makinelerinin, prensipte benzer bir 

prototipi olup, liflerin kırma işleminden 
sonra, daha ince bir elyaf elde 
edilmesine yarayan bir makinedir. Bu 
şekilde işlenmiş elyaftan elde edilen 
iplik ile ince dokunmuş kumaş elde 
edilmesi mümkündür. 

a

D. Yağ sıkım makinesi:
Keten tohumu oldukça yağlı bir 
tohumdur. ⅓ oranında yağ vermektedir. 
Keten yağının yanma derecesi düşük 
olup sağlıklı bir yağ için soğuk sıkım 
gereklidir. Bunun yanı sıra keten yağı 
hızlı oksitlenen, oksijen teması ile hızlı 
bozunuma uğrayan bir yağdır. Keten 
tohumları yağ amaçlı sıkılırken, yağ 
sıkım makinesinin ısınmaması ve 
filtreledikten sonra hızlıca azot tankında 
oksijen temasını engelleyecek şekilde 
depolanması sağlık değerlerini 
koruması açısından önemlidir. Keten 
soğuk yağ sıkım makinesi, vidalı pres 
yöntemi ile çalışan, günde ortalama 100 
kg sıkma kapasitesine sahip yerli üretim 
bir makinedir. 
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8.3.Üretimde Tohum Tescili

Tohumun önemi genellikle göz ardı edilir. 
Tohum küçük olmasına rağmen, uygulama 
süreci için kritik bir temel sağlar. 
Varsayılanın aksine, hiçbir tohum aynı 
değildir; aynı mahsul için birçok cins ve 
tohum çeşidi olabilir. Uzmanlar, ekonomik 
açıdan istifade edilen ketenleri 5 grupta 
değerlendirmektedir. Şu şekilde 
sıralanabilir:

1. Lif keteni (Uzun boylu olanlar)
2. Ara lif keteni (Daha kısa olmakla birlikte 

lif eldesi amacıyla yetiştirilenler) 
3. Taçlı keten (Gövdeli yapısı tepe 

kısmında taç oluşturan ketenler)
4. Geniş tohumlu (Ekseri tohum eldesi için 

olanlar)
5. Yayvan-bodur keten (Kışlık ketenler) 

Linaceae ailesinin Linum cinsine ait 230 tür 
bulunmakta olup, başlıca yayılış alanı 
Anadolu, Balkan Yarımadası ve Kuzey 
Amerika’dır. Kültüre alınan ketenin ana 
vatanı olarak 4 merkez belirlenmiş olup 
bunlar; Akdeniz Havzası, Güneybatı Asya 
(Münbit Hilal), Merkezi Asya ve Etiyopya 
(Habeşistan)’dır69. Daha sonra yapılan 
çalışmalarla bazı araştırmacılar bu 
bölgelere Avrupa ile Sibirya’yı da eklemiştir.

Türkiye’de ise Linum cinsinden toplamda 
25’i endemik olmak üzere 53 tanımlanmış 
tür bulunmaktadır. Çeşitli türlerin farkında 
olmak her üretici için çok önemlidir, çünkü 
her biri ayrı özellikler taşır ve ekilirken farklı 
bir dizi çevresel koşul gerektirir. Bu geniş 
çeşitli tohumların varlığı, tohum tescilinin 
ve sadece tescil edilmiş tohumların 
kullanılmasının önemini gösterir.

Tohum kaydı, mahsul çeşitlerinin genetik 
kimliğini ve saflığını korumak için 
uluslararası olarak kabul görmüş bir 
sistemdir. Tohum sertifikasyonunun amacı, 

çeşit kimliğini ve saflığını sağlamak için 
yetiştirilen ve dağıtılan uyarlanmış üstün 
mahsul çeşitlerinin yüksek kaliteli tohum 
ve üreme materyallerini korumak ve 
kamuya sunmaktır. Tohum sertifikasyonu; 
üreticiden, ticari yetiştiriciden, tohum 
temizleyiciden ve tohum dağıtıcısından, 
tohumu satın alan çiftçi veya çiftlik 
sahibine kadar, tohumla ilgilenen herkes 
için mahsul çeşitlerinin doğru 
tanımlanmasının gerekli olduğu fikrine 
dayanır. Ayrıca ekimi yapılacak tohumun 
kalitesi ve özelliklerini bilmek, yörenin iklim 
ve toprak özelliklerine uygun tohum 
kullanmak, verim açısından çok önemli 
olup ancak tescilli tohum kullanımı ile 
mümkündür. 

Ülkemizde Tohum Tescil Kanunu tarla 
bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer bitki 
türlerine ait yerel çeşitlerin genetik 
erozyonlarını engellemeyi amaçlar. Bu 
doğrultuda tohumlukların çoğaltımı, 
pazarlanması, yerinde idamesi ve 
sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kurallar 
getirmektedir. Aynı zamanda, ticareti 
yapılacak yerel çeşitlerin kayıt altına 
alınması, tohumluk üretimi ve 
tohumlukların piyasaya arzı ve bu konudaki 
denetimlere ilişkin usul ve esasları da 
kapsamaktadır. Sadece ülkemizde değil, 
dünyada da sertifikasız tohum ekimi ve 
ticareti mümkün değildir. Tohum verimliliği 
açısından sertifikalı tohum kullanmak bir 
zorunluluktur. Ülkemizde sertifikasız 
tohum ekimine devlet desteği kaldırılmıştır. 
Ayrıca, üreticiler uluslararası pazara keten 
ihraç etmeyi planlıyorlarsa, kayıtlı 
tohumların kullanılması zorunlu olacaktır. 
Avrupa Birliği gibi birçok pazardaki katı 
düzenlemeler genellikle kayıt dışı 
mahsullerin girişini yasaklamaktadır. 
Halihazırda ülkemizde tescil başvurusu 
yapılıp üretim izni almış yağlık 2 adet 
tohum olmakla birlikte, liflik tohum 
bulabilmek pek mümkün değildir.
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Üretimden Pazara

Keten ve Döngü

Kooperatifi 

2018’de farklı konularda uzman 12 kadın tarafından İzmir’de kurulan Döngü Kooperatifi, 
tarımsal üretimin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve köylünün topraklarını işlemeye devam 
etmesi için çözümler ve modeller oluşturmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk tarımsal araştırma-
geliştirme (Ar-Ge) kooperatifidir.

Kırsaldaki kadının konumunu güçlendirmek ve kırsalda kalkınmaya katkı sağlamak başlıca 
hedefleri arasındadır. Keten ekimi üzerine araştırma ve geliştirmeye odaklanmalarının 
nedeni Anadolu topraklarında yüzyıllardır üretilen katma değeri çok yüksek endüstriyel bir 
bitki olan ketenin, günümüzde yerli üretiminin neredeyse yok denecek kadar az olduğunun 
ortaya çıkmasıdır.

Döngü Kooperatifi, ketenin doğru ve yenilikçi yöntemlerle üretilip işlenmesini sağlamak için 
gerekli her konuda Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Özellikle gençleri ve kadınları 
destekleyici, gelir yaratıcı ve sürdürülebilir bir üretim modeli yaratmak amacıyla bakanlık, 
üniversite, endüstri, il ve ilçe tarım müdürlükleri, tarımsal araştırma enstitüleri, belediyeler, 
halk eğitim merkezleri ve tarımsal üreticilerle iş birlikleri yapmakta ve ortak projeler 
üretmektedir. Kooperatif ilk olarak gıda alanında çalışma başlatmış, Ege Üniversitesi Gıda 
Fakültesi uzmanları ile iş birliği yaparak keten tohumunun gıda alanındaki kullanımı ile ilgili 
bir çalışma üretmiştir. Halihazırda birçok alanda ortak çalışması bulunan firmalar ve kişiler 
olup, gıda, inşaat ve izolasyon konularında da numune çalışmalarına başlamıştır. 
Çalışmalarını sürdürürken gönüllüler ve konusunun uzmanlarından oluşan bir danışma 
kurulundan destek almaktadır.

Keten üretiminin yaygınlaşması ve bir kalkınma modeline dönüşmesi çalışmalarını şeffaflık 
ve hesap verebilirlik, adil üretim ve paylaşım, çevreye duyarlı olmak, sürdürülebilir ilişkiler, 
kadim bilginin kayda alınması için kooperatif yaklaşım ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına 
devam etmektedir. 
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Döngü Kooperatifi, yöreye ve ekim amacına uygun tohumun önemini fark edip, Ege 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte, Türkiye’de UNDP ev sahipliğinde yürütülen GEF 
Küçük Destek Programı (SGP) fonu desteğiyle Ege Bölgesi’ne uygun liflik keten tohum 
geliştirme çalışmalarını başlatmıştır. Daha önce Trakya ve Karadeniz Araştırma Enstitüleri 
tarafından 2 adet yerli yağlık keten tohumu tescili yapılmış, ancak tescilli liflik keten tohumu 
bulunmamaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Ege’nin ilk liflik keten tohumları Efe ve 
Cemre’nin tescil başvurusu yapılıp Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan üretim ön izni alınmış ve. 
2022 sonu itibariyle tescil çalışmaları devam etmektedir. Bu iki tohum dayanıklılık analizleri 
yapılmış, Ege Bölgesi iklimine uyumlu, tohum ve lif kalitesi yüksek keten cinsi tohumlardır.

Ketenin kışlık ekimde susuz yetişebilmesi, iyi bir yarı nadas dönüşüm bitkisi olması, kuraklık 
sorunu ile karşı karşıya olan Küçük Menderes Havzası için önemli bir alternatif ürün olma 
potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle, Döngü Kooperatifi 2021/2022 kış sezonunda Tire’de 
öncü çiftçilerle ve 22 dekarı organik olmak üzere, toplam 50 dekar alanda sözleşmeli tarım 
yöntemi ile keten üretimi yapmış, tescil yolundaki Efe ve Cemre tohumları da çoğaltılmıştır.

 

Düşük karbon ayak izi ve sürdürülebilir üretim için, ketenin ekiminin yapıldığı bölgede yarı 
mamul olarak işlenmesi önemlidir. Bu yüzden Döngü Kooperatifi, ketenin hasat sonrası yarı 
mamul olarak işleneceği ve eğitimlerin verileceği “Ketenden Şeyler Atölyesi” kurgusu 
üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. UNDP Hızlandırma Laboratuvarı desteği ile yağ sıkım, 
sap kırım ve balyalama makineleri alınmış olup, yöredeki kadın ve gençlere istihdam 
sağlayacak yarı mamul işleme atölyesi kurulum çalışmaları devam etmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra, köydeki kadınların talebi ve UNDP Hızlandırma Laboratuvarı fon 
desteği ile Döngü Kooperatifi, kadınların bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği bir açık 
topluluk mutfağı da inşa etmiştir.  

Döngü Kooperatifi, ülkemizde keten ekimi ve üretiminin geliştirilmesi, ketenin işlenmesi, 
anlatılıp tanıtılması, ketenden ürünlerin sergilenmesi, ketenin endüstride kullanımının 
artırılması ile ilgili modeller ve iş birlikleri konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir. 
Kooperatif, web sitesi ve sosyal medyası ile ülkemizde ketenle ilgili en önemli bilgi 
kaynaklarından birisidir. 

Belli başlı işletme desteklerinin yanında keten özelinde yeterince bir teşvik veya politika 
mevcut olmadığı gibi, küçük çiftçiye verilen destekler her geçen gün azalmaktadır. 
Köylünün bürokrasi nedeniyle kooperatif olarak örgütlenmesi ve ürünün tarladan satışı 
dışında yenilikçi ürünler ortaya çıkarması, mevcut düzende pek mümkün 
görünmemektedir. Döngü Kooperatifi’nin oluşturmaya çalıştığı model, bunu mümkün 
kılmak üzere kurgulamıştır. Örgütlenme, satış pazarlama, ağ kurma, ürün geliştirme gibi 
konulardaki zayıf yönlere, Döngü Kooperatifi’nin destek vermesi amaçlanmaktadır. Döngü 
Kooperatifi’nin kuracağı Ketenden Şeyler Atölyesi kırsaldaki kadının sahip olduğu, çalıştığı, 
yönettiği, ortaklarından biri olduğu Döngü Kooperatifi’nin de uzman desteğini aldığı ticari 
bir yapıya dönüşürse, sistemdeki sorunların birçoğu çözüme kavuşmuş olacaktır.
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9.1.Nesilden Nesile Keten Üretimi
Ketenden Şeyler Atölyesi’nin çalıştığı alanın 
bir yaşam alanına dönüşmesi de 
önemsenmektedir. Buna istinaden keten 
tarımıyla uğraşan kişilerin 
sosyalleşebileceği bir alan yaratarak, yeni 
nesil gençlerin de sektöre dahil edilmesi 
umut edilmektedir. Yaratılacak mekânda 
çocukların oynayıp vakit geçirmesi için 
tasarlanacak bir alan, annelerin gönül 
rahatlığıyla gelip çalışabilmelerini de 

kolaylaştıracaktır. Tarımın en büyük 
sıkıntılarından biri olan işsizlik nedeniyle 
kırsaldan şehre göç eden gençler, aslında 
köyde olduğundan çok daha zor koşullarda, 
sadece iş bulabildikleri için şehirde 
yaşamak durumunda kalmaktadırlar. Keten 
bitkisi bu yüzden özellikle çok farklı 
sektörlerde sınırsız yeniliğe izin vermesi ve 
gençler için fırsatlar barındırmasından 
dolayı önemli bir potansiyele sahiptir.



9.2.İstihdam Projeksiyonları/Fırsatları
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Kadınların istihdama dahil olması ve etki 
yaratması, Döngü Kooperatifi’nin ana 
hedefleri arasındadır. Tire’de yapılan 
gözlemlerde, kadınların ekonomiye 
katılmasına karşı en büyük engelin, yarı 
zamanlı çalışma fırsatı bulamamaları 
olduğu ortaya çıkmıştır. Döngü Kooperatifi, 
saatlik esnek çalışma modelleri ile 
ulaşabildiği kadın sayısını artırmayı 
hedeflemektedir. İşletme kurgulanırken, 
başlangıçta her iş tanımı için en az 3 kadına 
eğitim verilecektir. Bu kişiler arasında 
yapılacak planlama ile saatlik veya yarı 
zamanlı çalışmaları planlanacaktır. 

Döngü Kooperatifi’nin uzun vadeli 
planlarında, iş imkânı tanıdıkları kadınlara 
Döngü’nün de ortaklardan birisi olduğu bir 
kooperatif kurmalarına yardımcı olarak, 
kadınları girişimin çalışan bir ortağı haline 
getirmek de yer almaktadır. Döngü’nün 
kendisini konumlandırdığı üretici, kamu, 
üniversiteler ve son kullanıcı arasında 
arayüz olma rolünü, kooperatifin 
ortaklarından birisi olarak devam ettirmesi 
ve özellikle satış/pazarlama, inovasyon/Ar-
Ge, ürün geliştirme ve teknoloji takibi 
konularında destek vermesi uzun vadeli 
vizyonlarındandır. 

Esnek çalışma iş modeli, kadınların para 
kazanırken sosyalleşmesini de 
sağlayacaktır. Bu iş modeli, günlük çalışma 
zorunluluğu olan tarla işlerine iyi bir 
alternatiftir. Örneğin, ketenden yağ elde 
etmek için yarı zamanlı bir çalışma modeli 
son derece uygundur. Yağ çıkarma gibi yarı 
zamanlı/esnek çalışmaya uygun işler hep 
bu şekilde sürdürülürken, zamanla kapasite 
artışı doğrultusunda tam zamanlı çalışma 
gerektiren işler ortaya çıktıkça, öncelik yarı 
zamanlıdan tam zamanlıya geçmek isteyen 
kadınlara verilmek üzere tam zamanlı 
istihdam da yaratılacaktır.

Ketenden Şeyler Atölyesi kurulduğunda, 
tarla işlerinin yanı sıra, atölyede tohum 
işleme ve keten kırma, tarama işlerinin 
eklenmesi ile tam zamanlı, yarı zamanlı ve/
veya esnek saatli üretim ve işlemede;

1. yılda 15-20 kadın, (yaklaşık 50 dönüm 
için)

5. yılda 30-40 kadın, (yaklaşık 200 dönüm 
için)

10. yılda 80 kadının çalışması 
öngörülmektedir.
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Sonuç
Keten üretimi, susuzluk, topraktaki kirlenme ve pestisit kullanımı gibi sorunlara cevap 
verirken aynı zamanda kırsalda kadının güçlenmesi, gençlerin kırsalda işe ulaşımı, tarımın 
modernizasyonu, tarımsal ürünlere yenilikçi yaklaşım, katma değerli ürünler ortaya 
çıkarabilme gibi fırsatları da barındırır. Bu yayında ele alınan tüm açılar 
değerlendirildiğinde, Türkiye’de ketenin sürdürülebilir bir tarım bitkisi olarak kalkınmaya 
katkı sağlaması için aşağıdaki noktaların dikkate alınması gerekmektedir:

Köylünün tarıma devam etmek istemesine rağmen çeşitli ekonomik ve sosyal sebepler 
nedeniyle ekilmekten vazgeçilmiş tarım arazilerinde, topraklarını ormanlaşmaya 
terketmemeleri için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerekmektedir. Farklı 
örgütlenme modelleri, Ar-Ge odaklı yaklaşım ve katmadeğerli yenilikçi ürünler, hedef 
odaklı iş birlikleri, kamu, endüstri, sivil toplum, üretici ve tüketici arasındaki iletişim ile 
ihtiyaçlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde tespiti ve karşılanması, yeni pazarlar 
yaratılması, teknolojinin kullanılması, yeni iletişim kanallarının kullanılması gibi çözümler 
için multidisipliner yaklaşımla, farklı uzmanlıkların bir arada uyumla çalışması 
gerekmektedir.

Ketenin iklim değişikliğine uyum sağlayan çevreci bir tarla bitkisi olması, ekildiği yerlerde 
işlendiğinde çok farklı endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılayabilen yüksek ekonomik getiri 
potansiyeli ve etkili gıda takviyesine dönüşebilme özellikleri gibi sebeplerle, Tarım 
Bakanlığı'nın tohum desteği, hasat sonrası ürüne prim desteği, hasat makinesi, sap kırma 
makinesi alım desteği gibi desteklerle yaygınlaşma çalışmaları gerçekleştirmesi,  
belediyelerin de keten tarımının artması için İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile iş birliğine 
teşvik edilmesi gerekmektedir.

Bazı bölgelerde halat yapımı teşvik edilip, halatlarla yapılacak yenilikçi ürün denemeleri 
için tasarım odaklı üniversitelerle iş birlikleri yapılabilir ve sonrasında belediyeler, ilgili 
kurumlar ve STK’lar ile alternatif turizm rotaları oluşturulabilir. Türk mutfağının 
geleneksel ürünleri keten katkısı ile yeniden yorumlanıp, gastronomi turları 
düzenlenebilir. Oluşturulup uygulanacak modeller ve keten tarımını yaygınlaştırma 
çalışmaları özellikle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olan farklı bölgelere taşınabilir.

Keten lifinin tekstilde ve kompozit alanında kullanılabilmesi için, belli aşamalardan 
geçirilerek işlenip elyafa dönüştürülmesi gerekir. Keten lifini işleyecek tesislerin kurulması 
ile keten elyafı tekstil endüstrisinde kolayca ipliğe dönüşebilir. Dünyada kullanımı hızla 
artan keten kompoziti için hammadde oluşturabilir. Yerinde üretilip işlenen keten lifinin 
katma değeri artar, çiftçiler daha geniş alanlara ekim yapıp para kazanabilir.

Türkiye’de endemik bir bitki olan keten bitkisi ile ilgili kadim bilgeleri arşivlemek ve yeni 
nesillere aktarmak, keten tarımının geleceğe taşınması için şarttır. Bu bilgiler ışığında 
eskilerden öğrenilenler yeni araştırmalar ve uygulamalar doğrultusunda yeni fırsatlara 
dönüştürülebilir.

Birbirinden farklı endüstrilerin ham maddesi olan ketenin, sadece bir tarımsal ürün olarak 
değil sosyal, ekonomik, ekolojik potansiyelinin değerlendirilmesi için kamu, üniversiteler, 
endüstri ve araştırma kurumlarının iş birlikleri hayati önem taşır. Döngü Kooperatifi 
örneğindeki gibi farklı uzmanlıkların bir araya geldiği yapılar bu iş birliklerini kolaylaştırıcı 
ve hızlandırıcı rol oynayacaktır.   
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Ketene Dair

Merak Edilenler 
1. Keten üretimi için doğru coğrafya neresi? Tohum türlerine göre değişiyor 

mu?

Ketenin yetiştirilme amacı (liflik veya tohumluk) doğrultusunda uygun tohum seçimi 
verimi artırıcı önemli bir etken olmakla birlikte keten, geniş bir adaptasyon kabiliyeti olan 
lif ve tohum eldesine göre farklı iklim şartlarında ve hemen her türlü toprak tipinde 
yetişebilen bir bitkidir. 

Keten bitkisi ortakuşak ikliminin görüldüğü nemli alanlarda oldukça geniş bir yayılım 
göstermekte olup Türkiye’nin bulunduğu enlem, keten bitkisi için ideal özellikler 
göstermektedir. Keten, değişen çevre koşullarına pamuk ve jütten daha kolay adapte 
olup, her ikisinden de daha dayanıklı bir lif bitkisidir. Bu özelliği son yıllarda etkisini daha 
da şiddetli bir şekilde hissettiren ekstrem hava olayları karşısında, ketenin çok daha tercih 
edilebilir bir bitki olmasını sağlayan önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkar.

2. Keten yağışlı iklimlerde daha iyi mi yetişir?

Keten, her ne kadar adaptasyonu yüksek bir bitki olsa da, yetiştirilme amacı 
doğrultusunda daha iyi adapte olduğu iklimler ve toprak koşulları mevcuttur. 

Örneğin, Döngü Kooperatifi’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde 2018/2019 kış döneminde liflik 
ve tohumluk amacıyla yaptığı ekimlerde, aşırı yağış ve soğuk nedeniyle beklenen verime 
ulaşılamamıştır. Soğuk ve yağış keten bitkisinin tohumlarının yağlanmasını artırmış, 
ancak fırtınalı ve uzun süren yağışlar lifleri yatırdığı için hem hasat güçleşmiş hem de lif 
kalitesi oldukça düşük olmuştur. Elde edilen keten sapları, dayanıklılığı düşük, rengi çok 
koyu ve çabuk koptuğu için işlemekte sıkıntı yaratan, dolayısıyla işleme maliyeti oldukça 
yüksek bir ürüne dönüşmüştür. Güneşle çok az buluşabilen bitkiler, beklenen gelişimi 
gösterememiştir. Yüksek toprak kalitesine rağmen liflik ekimde, bitki istenen boylara 
ulaşamamıştır. Aşırı yağış alan toprak, çok fazla yabani ot çıkmasına, bu otların iklime 
adaptasyonunun yüksek olması nedeniyle ketenden daha hızlı büyümesine neden 
olmuştur. Toprak bir türlü tava gelmediği, ıslak tarlalara girilemediği için ot temizliği de 
yapılamamış, dolayısıyla hem lif hem de tohum işleme zorlaşmış ve maliyetleri artmıştır. 

Yaz aylarında dahi devam eden yağmurlar liflerin kurumasını güçleştirdiği gibi, işlemek de 
sıkıntılı hale gelmiştir. Kısacası literatürde liflik keten için kıyı kesimi ve yağışlı ortamların 
ideal olduğu belirtilirken, Döngü Kooperatifi’nin Karadeniz deneyiminde aşırı yağışların 
liflik üretimde hem kalite hem de süreç yönetimini zorlaştırdığı deneyimlenmiştir. Döngü 
Kooperatifi’nin Ege Bölgesi’nde gerçekleştirdiği keten üretiminde iklim değişikliği 
nedeniyle yağmur rejiminin değişmesi sonucu Ekim ayında yapılan tohum atma 
işleminin Kasım hatta Aralık aylarına ötelenmesi tecrübelenmiştir. Bunu yanı sıra su 
geçirgenliği az olan, su tutan toprakta tohumun çimlenmesi, çiçekten tohuma geçişte 
sorunlar ortaya çıkarmış ve verimde düşüşü yaratmıştır.
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3. Liflik ve yağlık keten hangi hava koşullarında yetiştirilmektedir?

Keten bitkisi adaptasyon kabiliyeti yüksek bir bitki olup, ideal iklim istekleri lif ve yağ tipi 
olmasına ve tohum çeşidine göre değişmektedir. Ülkemizde lif tipi keten yetiştiriciliği 
daha çok nispi nemi yüksek sahil şeridinde; Karadeniz bölgesindeki Sinop, Samsun, 
Zonguldak, Karabük şehirlerinde ve Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Lif tipi keten 
yetiştiriciliğine kıyasla yağ tipi keten yetiştiriciliği daha sıcak ve kurak bölgelerde 
yapılmaktadır. Güneşli havalar yağlık ketenlerde, tohum ve yağ verimini artırıcı bir etkiye 
sahiptir. Ancak çiçeklenme döneminde yüksek sıcaklık ve kuraklık verim ve kaliteyi 
düşürebilir. 

Lif ketenlerinin fazla güneşlenmesi istenmez, bunun için sık ekilerek fazla güneşlenmeleri 
engellenir. Lif tipi ketenler için hava nispi neminin %60-70 dolaylarında olması gerekir. 
Keten bitkisi fide döneminde -3°C, çiçeklenme ve yeşil olum döneminde -1°C civarındaki 
donlardan zarar görebilir. Bu iki dönem arasında -10°C ye kadar dayanabilir70. 

4. Keten tarımı için gereken ekipman, malzeme ve işçilik nedir? 

Keten tarımı için gereken adımlar ve kullanılan ekipmanlar aşağıdaki gibidir:

Tohum: Yağlık ekimde dekara 2,5-5 kg arası, liflik ekimde dekara 6-10 kg arası

Toprak işleme: Traktör ve işleme ekipmanları

Tohum atımı: Traktör ve mibzer 

Ot yolumu: 1 dekarlık alanda 5 kişi çalışacak şekilde insan gücü 

Hasat: Traktör ve keten hasat aparatı

5. Ketenin hasadı ve işlenmesi için ne tür ekipmanlar gerekir?

Keten tohumu ve lifini üretmek için gerekli ekipmanlar aşağıdaki gibi olup bölüm 9.2’de 
detaylı olarak anlatılmıştır:

Keten Hasat Makinesi

Lif Kırma Ekipmanı

Lif Taraklama sistemi (Scutcher/Carder/Hackler)

Keten Yağ Sıkım Makinesi 

Küçük alanlarda ekim yapıldığında, keten hasadı ve ekimi için geleneksel yaklaşımlar 
kullanılabilir, ancak bunlar emek yoğun ve zaman alıcı olmanın yanı sıra üretim 
maliyetinin de artmasına neden olacaktır.

6. Keten tohumunu nereden tedarik edebilirim? Keten tohum fiyatını 
öğrenebileceğimiz bir platform var mı?

Ülkemizde tescilli 2 adet yağlık tohum olup, bu tohumlara Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ktae) aracılığı ile ulaşılabilir. Keten 
tohumunun henüz bir piyasası bulunmamaktadır. Toprak mahsulleri ofisinin açıkladığı 
buğday fiyatına endekslenerek ortalama fiyat oluşmaktadır. Keten tohumu kg fiyatı, 
ekmeklik 2. kalite buğday kg fiyatının 4 veya 5 katıdır. Burada hesap, dekarda elde edilen 
tohum verimi üzerinden yapılmaktadır. Buğdayda dekardan 400-600 kg tohum alınırken, 
ketende dekardan 80-150 kg tohum alınmaktadır.
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https://www.tarimziraat.com tarım sektöründe çalışanlar için kurulmuş çevrim içi bir 
platformdur. Kullanıcılar, keten dahil çeşitli mahsullerin mevcut piyasa fiyatları dahil 
olmak üzere, çiftçilik ve mahsul yetiştirme ile ilgili her konuda bilgiye erişebilir, sorular 
sorabilir ve uzman ve diğer üyelerden yanıt alabilir.

7. Keten üretimini kendi başıma gerçekleştirebilir miyim? Gerekli iş gücü 
kapasitesi nedir?

Keten bitkisi, üretimi kolay olan ve hemen her toprakta yetişebilen bir bitkidir. İdeal iklim 
ve toprak koşullarının verim artırıcı etkisi vardır. Geçmişte tamamen insan gücü ile yapılan 
keten tarımı, günümüzde de aynı şekilde yapılabilir. Fakat tabi ki iş gücü kullanımının 
maliyet artırıcı bir etkisi vardır. 1 dekar için gerekli iş gücü şu şekildedir: Tohum atımı 
işleminde 1 dekarlık alana 1 kişi, ot temizlemede 1 dekarlık alana 5 kişi, hasatta da 1 dekarlık 
alana 5 kişi gerekmektedir.

8. Keten üretmeye nasıl başlayabilirim? 

Keten yetiştirme kararını takiben dikkate alınması gereken üç temel nokta vardır:

1. Arazi durumu,

2. Ürün rotasyonu-sıralama, 

3. Tohumların satın alınması. 

Arazinin durumuna göre verimi en üst düzeye çıkarmak için zengin, kumlu veya tınlı ve iyi 
drene edilmiş toprak gerekmektedir. Keten ve diğer ekilecek bitkilerin verimleri üzerinde 
önemli bir etkisi olacağından, ekim rotasyonuna karar vermek önemlidir. Örneğin, 
ketende yüksek verim sağladığı için, tahıl anıza keten ekilmesi tavsiye edilir. Verimler daha 
yüksek olduğunda keten, arpa ve buğday anıza karşı yulaf anıza ekilir. Ancak keten 
verimini azalttığı için baklagil, kanola veya kendi anız (keten) üzerine keten ekilmemelidir. 
İlginç bir şekilde, mahsul dizilişinde keteni takip eden ürünlerin çoğunun, tahıl, baklagil ve 
kanola bitkileri dahil olmak üzere daha yüksek verimli olduğu görülmüştür. Bunun 
nedeni ketenin sığ köklenme sisteminin toprakta beslenme birikimi için iyi bir ara ürün 
olmasıdır. Ayrıca keten, doğal bir pestisit görevi görür. Son olarak, ekilmek üzere kayıtlı 
keten tohumu satın almak için, yerel tohum bankası bulunması gerekecektir.

9. Ketenin Türkiye’deki talebi nedir? Hangi endüstrilere satılabilir?

Piyasa trendlerinin daha çevreci ve sağlık bilinci yüksek satın alma alışkanlıklarına doğru 
kayması nedeniyle, son yıllarda küresel olarak ketene olan talep artmıştır. Tüketicilerin 
satın alma alışkanlıklarındaki bu değişimler, insanlar sağlık yararları için daha fazla keten 
tüketmeye başladığından, gıda sektörleri gibi birçok endüstride ketene daha fazla ilgi ve 
talep yaratmıştır. Keten, kullanılan mevcut malzemelere yenilikçi ve sürdürülebilir 
alternatifler arayan inşaat gibi endüstriyel sektörler tarafından süreçlere daha fazla 
entegre edilmektedir. Türk tüketicilerinin de özellikle sağlık yararları nedeniyle ketene 
olan ilgileri artmakta, bu da yerelde ketenin yeniden üretilmesinin önünü açmaktadır. 
Keten ve lifin endüstri, kozmetik ve ilaç sektöründeki kullanımına ilişkin araştırmalar 
gittikçe artmaktadır. Bu nedenle, bu alandaki ürünlerin yakın gelecekte keten için daha 
fazla talep yaratacağı beklenmektedir.

10. Keten ürettikten sonra ihracatı mümkün mü? Bunun için ne yapmak 
gerekir?

Keten üretiminden sonra ihracatının yapılması elbette mümkündür. Ancak belirli 
ürünlere ilişkin yasal gereklilikler ve düzenlemeler nedeniyle, gıda ürünleri belirli pazarlara 
ihraç edilirken bazı hususlara dikkat edilmelidir. Örneğin, keten gibi gıda ürünlerinin 
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ithalatına ilişkin Avrupa standartları, genetiği değiştirilmiş yağlı tohumları 
yasaklamaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği numunelerde bulunabilecek kirletici madde 
miktarını ve kalıntı seviyelerini de sınırlar71. Bu standartlar ve koşullar ülkeden ülkeye 
değişiklik gösterdiğinden dolayı, ürün uluslararası pazarlara ihraç edilmeden önce bu 
koşulların karşıladığından emin olunması gerekir. Avrupa ve ABD standartları ve koşulları 
hakkındaki bilgilere ilgili kaynaklardan erişilebilir.

11. Keten ticareti için bir pazar yeri var mıdır? Aracı kullanmak gerekir mi? 

Keten ticareti için Türkiye’de bir pazar yeri bulunmamaktadır. İthalat ile karşılanan keten 
tohumu ve keten yağı ihtiyacının, yerli üretimle karşılanması ve keten tohumu ile yağının 
kullanılabileceği sektörlerde yeni ürün grupları oluşturularak pazarın genişletilmesine 
ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra, keten tohumu, yağı ve bunlardan üretilen ürünler ihraç 
edilebilir. Bu konuda özellikle Avrupa’da Rusya krizinden sonra oluşan bir talep mevcuttur.

Yine ithalatla karşılanan büyük miktarlarda keten elyafı ve ipliği ihtiyacının, yerli üretimle 
karşılanması için talep oldukça fazladır. Artan döviz fiyatları, Rusya krizi nedeniyle 
Rusya’dan keten ve ketene dayalı ürünlerin sevkiyatının olmaması, karbon ayak izi 
nedeniyle Çin’den gelen ketenin sürdürülebilir olmaması ve Avrupa’daki enflasyona 
rağmen ithal ketende döviz olarak fiyat istikrarının sağlanamaması bu artan talebin temel 
sebepleridir. Belirtilen sebeplerden ötürü keten işleme maliyeti oldukça artmıştır. 
Özellikle keten elyafını ve ipliğini ithal eden tekstil sektöründe, yerli ketene büyük bir 
talep oluşmuştur. 

Keten hem dış giyim, hem ev tekstili alanında dünyada talebi her geçen gün artan bir 
doğal elyaf olması nedeniyle, özellikle ev tekstili ihracatı yapan Denizli bölgesindeki tekstil 
fabrikaları tarafından çok aranılan bir ürün haline gelmiştir. Denizli’deki firmaların yanısıra, 
Antep ve Bursa’daki ev tekstili üreticileri ile dış giyimde başı çeken İstanbul’daki firmalar, 
keten elyafı alıcıları arasındadırlar. Gelecek yıllarda talep, üretim ve keten pazarının 
artacağı öngörülse de, mevcut keten üretimi kapasitesi düşünüldüğünde, alım-satım için 
bir aracıya ihtiyaç bulunmamaktadır.

12. Keten üretiminin yeniden canlanması için Birleşmiş Milletler desteğiyle 
yapılan çalışmalar nelerdir?

Türkiye’de UNDP ev sahipliğinde yürütülen GEF Küçük Destek Programı (SGP) desteğiyle 
ilk keten projesi 2005 yılında “Bartın’da Keten Üretiminin Canlandırılması” adıyla Kozcağız 
Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yapıldı. Bartın ve Çevresinde Yaşayan 
Uluslular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen “Küre 
Dağlarında Alternatif bir Geçim Stratejisi Olarak Doğa Dostu Sürdürülebilir Keten Tarımı” 
2008 yılında hayata geçirildi. 2018 yılında Döngü Kooperatifi Bartın ve Karabük’te keten 
tarımının yeniden canlandırılması için 100 dekarda ekim yaptı. 2019-20-21 ve 2022 
yıllarında ekimi Ege Bölgesi'ne kaydırdı. Aydın'da özel bir organik arazide organik ekim, 
Tire'de ise öncü çiftçilerle ekim yapıldı. 2022'de Tire ve Aydın'da toplamda yaklaşık 45 
dönümde hasat gerçekleştirildi. Ege bölgesine uygun liflik keten genotipi geliştirmesi 
projesini GEF Küçük Destek Programı (SGP)-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tire 
Belediyesi ile birlikte yürüten Döngü Kooperatifi, keten çalışmalarına Küçük Menderes 
Havzası ve Tire bölgesinde devam etmektedir.

13. Keten tohumu neden çevre dostudur?

Keten bitkisinin en önemli özelliklerinden birisi böcek çekmemesidir. Bitkinin 
gelişmesinin neredeyse hiçbir aşamasında doğayı zehirleyen ilaçların kullanılmasına 
gerek yoktur. Ketenin bir başka özelliği, kışlık ekimde hiç sulama gerektirmemesi ve 
gelişmesi için yağmur sularının yeterli olmasıdır. Bu sayede, yer altı su kaynaklarını 
tüketmeyen bir bitkidir. Ayrıca, içeriğindeki yararlı maddeleri kökten toprağa vererek 
toprağı beslediği için nadas bitkisi olarak da kabul edilir. 
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14. Keten tohumu sağlık için nasıl ve ne kadar tüketilmelidir?

Keten tohumu sert olduğundan çiğ tüketilecekse öğütülmesi veya yumuşatılması 
sindirim için tavsiye edilir. Taneler tam çiğnenemeyip bütün olarak yutulunca, sert ve sivri 
yapısı ile ender de olsa bağırsak çeperlerini zedeleme ihtimali bulunmaktadır. Keten 
tohumunu tane olarak kavurunca veya fırında hamur işleri ile birlikte pişirince gevrediği 
için, bağırsağı zedeleme tehlikesi kalmamaktadır. Bir başka yöntem de bir süre suda 
bekletmektir. Suyla buluşan keten tohumu yumuşayıp jöleleşir ve rahatlıkla tüketilebilir.
Önerilen keten tohumu tüketim miktarı, yetişkinlerde günde yaklaşık 30 gram olup kilo-
boy gibi özelliklere göre değişkenlik gösterebilir. Keten tohumunu fazla tüketmek başta 
şişkinlik olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar verebilir, toksit etki yaratabilir.

15. Çocuklar keten tohumu tüketebilir mi?

Bebekler ve çocuklar keten tohumunu 7. aydan itibaren tüketebilir. Protein açısından 
zengin olması ve Omega-3 yağ kaynağı olması nedeniyle çocukların büyümesini 
destekler. Lif ve posa baskımından zengin olduğu için kabızlığa iyi gelir. Çocuklara yoğurt 
veya çorbaya bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu katılarak verilebilir72.

16. Keten tohumunun taze olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir tohumun taze olup olmadığı, en iyi çimlendirme yöntemi ile anlaşılır. Satın aldığınız 
keten tohumunu, pamuğu nemlendirerek arasına serpin. Ortamının nemli kalmasına 
özen gösterin. Bir hafta, en geç on gün içinde filizlenmeye başlarsa tohumlar taze 
demektir. Tohumların içindeki yararlı maddeler ve yağ oranı sağlıklıdır. Hatta bir saksıya 
ekerseniz, filizler kolayca keten liflerine dönüşebilir. 

17. Keten tohumunun içeriğinde neler var?

Keten tohumu Omega-3, lignan, lif, protein, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir, 
çinko, B ve E vitamini içerir. 1 kaşık keten tohumu 37 kaloridir. Keten tohumunun detaylı 
içeriği için bu dokümanın 5.2 numaralı bölümü incelenebilir.

18. Keten tohumu nasıl öğütülür? Öğütülmüş keten tohumu bozulur mu?

Keten tohumunu öğütmenin en kolay yöntemi, baharat değirmenidir. Karabiber 
öğütücüleri başta, elektrikli veya elle çalışan her türlü öğütücü kolayca tohumu 
parçalayabilir. Keten tohumu havayla temas ettiğinde çabuk okside olur ve içindeki yararlı 
maddelerin değeri kaybolur. Bu yüzden, hava almayacak şekilde buzdolabında veya derin 
dondurucuda muhafaza edilebilir.

19. Keten tohumu ve yağı nerelerde kullanılabilir?

Öğütülmüş keten tohumu, salata, müsli, yulaf ezmesi, yoğurt ile tüketilebilir, avokado 
ezmesine veya smoothielere katılabilir. Kefirle birlikte tüketilebilir, kek, kurabiye gibi 
hamurişlerinde ve ekmeklerde kullanılabilir.Keten yağı 100 oC nin üzerinde besin 
değerlerini kaybettiği için pişirmeden tüketilmesi önerilir. Hergün aç karnına 1 kaşık içerek 
de tüketilebilir. 
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