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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projede sulu çözelti içindeki elektrotların ışıkla aydınlatılması sonucu meydana gelen 

fotosentez yoluyla elektrik üreten biyolojik fotovoltaik güneş hücresi, BPV yapılacaktır. Poli P(4-

(2,5-di(tiyoofen-2-yl)-1H-pirol-1-il)benzenamin),P(SNS-NH2), iletken polimeriyle modifiye 

edilmiş altın elektrot üzerine elektropolimerizasyon sonucu bis aniline çapraz bağlarla bağlanan 

sitokrom C ile meydana getirilen yüzeye siyanobakterilerin bissülfosaksinimidil suberatla 

bağlanması sonucu elde edilen yapı BPV’de fotoanot görevi yapacaktır. Poli [5-(4H-ditiyeno[3,2-

b:2,3-d]pirol-4-il)naftalin-1-amin], P(DTP-Naftil-NH2), iletken polimeriyle modifiye edilmiş altın 

elektrot üzerine bilirubin oksidaz enziminin gluteraldehit ile çapraz bağlarla bağlanmasıyla 

oluşturulan yapı ise katot görevi görecektir. Işığın etkisiyle sistem çalıştırıldığında siyanobakteride 

meydana gelen fotosentez sayesinde su yükseltgenerek ayrışacak ve anot tarafında oksijen gazı 

açığa çıkarken, sistemin katot tarafı ise anotta oluşturulan oksijen gazını tekrar biyoelektrokatalitik 

yolla suya indirgeyecektir. Sitokrom C’nin anilinle modifiye edilmiş altın elektroda oligoanilin 

çapraz bağlarla bağlanmış olması, sitokrom C’nin de medyator görevi görmesi ve P(SNS-

NH2)’nin çok iyi bir iletkenliğe sahip bir polimer olması nedeniyle siyanobakteride meydan gelen 

fotosentezin suyu yükseltgemesiyle açığa çıkan elektronların elektroda doğru transferi çok hızlı 

olacağından elde edilecek fotoakım değeri çok fazla olacaktır. Son olarak güneş hücresine 

pestisitler eklendiği zaman, pestisitlerin siyanobakterilere yaptığı fotosentezi engelleme 

özelliğinden dolayı güneş hücresinde elde edilecek fotoakım miktarında azalma olacaktır. Bu 

maddelerin derişimleri arttırıldığında ise BPV’de üretilen fotoakım azalmaya devam edecek ve 

belli bir süre sonra da gözlemlenmeyecektir. Böylece sürekli elektrik üreten siyanobakteri bazlı 

BPV’yi duyarlı bir pestisit biyosensörü olarak da kullanmak mümkün olacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Tarımsal uygulamalarda, orman veya bahçelere etkin olarak kullanılan pestisitler kontrolsüz 

kullanıldıkları takdirde fiziksel ve biyolojik yollarla çevreye yayılmakta, havaya, su ve toprağa ve 

ortamlarda yaşayan diğer canlılara geçerek zararlı oldukları bilinmektedir. Pestisitler gibi organik 

kirleticilerle yüzey ve yer altı sularının kirlenmesi olayı ciddi anlamda endişe vericidir [1]. Suyun 

çözünmüş pestisitlerin bulunduğu yüzeylere temasıyla veya pestisitlerin suya doğrudan enjekte 

edilmesiyle veya pestisitlerin havadan püskürtülmesiyle meydana gelen sudaki kirlenme, bu çeşit 

kimyasalların zehirli olması nedeniyle suda yaşayan ekosistemler üzerinde olumsuz etkileri 

olmaktadır. Ticari olarak satılan pestisitlerin çoğu bitkilerde gerçekleşen fotosentez olayını 

engelleyen fonksiyona sahiptir ve suda yaşayan bitkiler ve fotosentetik mikro organizmalar da 

pestisitlerden aynı şekilde etkilenirler [2]. Buna ek olarak, içme suyundaki bu tip kirleticilerle 1 

ng/mL konsantrasyonu seviyesinde bile uzun süre maruz kalınması insanlarda endokrin sisteminin 

çökmesine ve kanser hastalığının oluşmasına neden olmaktadır [3]. Bu yüzden pestisitlerin yüzey 

ve yer altı sularının içindeki tayini çok önem kazanmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Numune hazırlığı olmayan veya pahalı ve kompleks cihaz gerektirmeyen bir tespit yöntemi, 

sahada yapılacak ölçümler için en ideal olanıdır. Sensörlerin tercih sebebi az bir miktar örnek ile 
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birçok analizin yapılabilirliği, ucuz ve taşınabilir olmalarıdır. Bu projede siyanobakteri bazlı 

fotosentez yoluyla yüksek derecede elektrik üreten bir biyolojik fotovoltaik hücresi üretilecektir. 

Ortama pestisitler eklendigi zaman, pestisitlerin siyanobakteride oluşan fotosentezi inhibe 

etmesinden dolayı oluşacak fotoakım azalmasından yararlanılarak bu fotovoltaik hücresinin 

duyarlı bir pestisit sensörü olarak kullanılabileceği gözlemlenmiştir. Bu proje sonunda sudaki 

pestisitleri yerinde, hızlı ve duyarlı bir şekilde nitel ve nicel olarak tayin edebilen bir güneş hücresi 

yani taşınabilen solar biyösensör kiti meydana getirilecektir. Bu kit elektrotlar (fotoanot ve katot), 

cam hücre ve pestisit analizinde kullanılacak potensiyostat cihazından oluşacaktır ve bir takım 

halinde satışa sunulacaktır. Teknofest kapsamında geliştirilecek sudaki pestisitleri tayin eden 

taşınabilir güneş hücresi kiti MobilBioSolarPSens’e benzer bir sisteme yurtiçi ve yurtdışındaki 

piyasalarda rastlanmamıştır ve bu meydana getirilecek kit sayesinde sudaki pestisit tayini numune 

hazırlığı gerektirmeyip yerinde (in situ) analiz olacağı için sonuçlar aynı gün içerisinde ilan 

edilebilecek ve pestisit analizi normal analiz ücretinden çok daha ucuza mal olabilecektir 

 

4. Yöntem 

Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar 

IP 1. Lyptolyngbia sp. türü siyanobakterinin İnkübasyonu ve Karakterizasyonu 

 

Fotosentetik mikroorganizmalardan siyanobakteri (Leptolyngbia sp.), Carolina™ (USA) 

firmasından satın alınmıştır. Bu çalışmada kullanılacak olan siyanobakteri (Leptolyngbia sp.) 

literatüre göre çoğaltılacaktır [4]. Besi yeri olarak daha önceki çalışmalarda kullanılan ve genel 

olarak siyanobakteriler için tercih edilen modifiye edilmiş Leonian agar (MLA) kompleks 

kullanılmıştır. Oda sıcaklığında, düşük iyon şiddetli bir ortamda, ve 12:12 ışık/karanlık olanak 

şekilde ayarlı ve 40 µmol foton gücündeki bir beyaz fluresans lambası grafitda çoğalma 

gerçekleştirilmiştir. Hücreler sonra 20 ℃ de 10 dak. 4000 rpm de santrifüj edilmiştir, elektrolit ile 

yıkanmıştır ve tekrar aynı şartlarda santrifüj yapılmıştır. Elde edilen Leptolyngbia sp. hücreleri 1 

g/ml çözelti olacak şekilde aynı elektrolit ile tekrar süspanse edilerek ve hemen 

fotoelektrokimyasal ölçümlerde kullanılmıştır. Siyanobakteride bulunan toplam klorofil miktarı 

(klorofil a ve klorofil b) Porra ve arkadaşlarının yöntemi ile belirlenmiştir [5]. Yönteme göre 10 

µL siyanobakteri süspansiyonu 990 µL %80 aseton ile karıştırıldıktan sonra 14.000 rpm de 10sn 

sentrifüj edilmiş ve süpernatantın 645 nm’de ve 663 nm’de absorbansları okunmuştur. Toplam 

Klorofil (mg/mL) 31,15 şeklinde bulunmuştur. 

 

IP 2. Katot Elektrodunun Yapımı 

 

5-(4H-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]pirol-4-il)naftalin-1-amin, (DTP-Naftil-NH2), monomerinin 

sentez ve karakterizasyon çalışmaları 

200 mg (0,617 mmol) 3,3’-dibromo-2,2’-bitiyofen bileşiği ve 195 mg (1,233 mmol) 1,5-

diaminonaftalin bileşiği üzerine sırasıyla Cs2CO3 400 mg (1,134 mmol), CuI 20 mg (0,105  

mmol), L-pirolin  15 mg (0,13 mmol) ilave edilmiştir ve 2 mL DMSO içerisinde çözülen  karışım 

azot gazı geçirilerek geri soğutucu altında 110 ºC’yi aşmayacak şekilde 8 gün süreyle reflüks 

edilmiştir. Bu süre boyunca reaksiyonun ilerleyişi TLC ile takip edilerek başlangıç maddesinin 

bittiği anda reaksiyon durdurulmuştur ve doygun NaCl çözeltisiyle doyurulup EtOAc (3x30 mL) 

ile ekstraksiyon yapılmış MgSO4 ile kurutulmuştur. Organik fazın çözücüsü vakum altında 

uzaklaştırılmıştır. Balonda bulunan madde metilen klorür ve n-Hekzan ile kristallendirilmiştir. Üst 

faz alınarak organik çözücü vakumda uzaklaştırılarak %30 verimle (118 mg) elde edilmiştir [6]. 
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1H-NMR (400MHz, CDCl3):   7.41(t, J=5.2 Hz, =CH, 2H), 7.34 (d, J=5.2 Hz, =CH,1H ),7.22-

7.18 (m,=CH,3H ), 7.08 (d, J=5.2 Hz, =CH, 2H) 7.01(d, J=5.2 Hz, =CH, 2H), 4.18-4.01(bs, NH2, 

2H) (Şekil 1). 

 

      
Şekil 1. DTP-Naftil-NH2 sentezinin şekilsel gösterimi. 

   

 
Şekil 2.5-(4H-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]pirol-4-il)naftalin-1-amin, (DTP-N-Naftil-NH2) monomerinin 

400 MHz 1H-NMR spektrumu (CDCl3). 

 

DTP-Naftil-NH2 Monomerinin Elektrokimyasal Olarak Polimerleştirilmesi Çalışması 

 

DTP-naftil-NH2 monomerinin dönüşümlü voltametri ile yapılan elektropolimerizasyon çalışmaları 

TBAPF6/CH2Cl2 ortamında -1,0 ve 1,0 V aralığında ve 0,1 V/s dönüşüm hızında altın elektrot 

üzerinde yapılmıştır ve karakteristik yükseltgenme pikleri tespit edilmiştir. Bu durum iletken 

polimerlerin elektrokimyasal yöntem ile sentezi için gerekli olan monomer radikal katyonunun 

oluşturulabildiğini işaret etmektedir. Ayrıca döngü sayısı arttıkça elektrot üzerine kaplanan iletken 

polimere ait yeni redoks pikleri varlığı tespit edilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3. DTP-Naftil-NH2  monomerinin TBAPF6/CH2Cl2 ortamında 0,1 V/s ile elde edilmiş 

dönüşümlü voltamogramı (Çalışma ve Karşıt elektrot: Au, Referans elektrot: Ag/Ag+). 

 

Biyolojik Fotovoltaik Hücresinde Kullanılacak Katot Elektrodunun Yapımının 

Tamamlanması 

 

İlk olarak altın elektrotlar ultra saf suyla yıkanıp oda sıcaklığında kurutulmuştur. 5-(4H-ditiyol 

[3,2-b:2’,3’-d]pirol-4-il)naftalin-1-amin, DTP-Naftil-NH2 monomerinin polimerizasyonu 

dönüşümlü voltammetri yardımıyla altın elektrotlar üzerinde 0,1 V/s geçiş hızında 5-(4H-ditiyol 

[3,2-b:2’,3’-d]pirol-4-il)naftalin-1-amin monomeri, ve TBAPF6 (0,1 M)/CH2Cl2 ortamında 

gerçekleşmiştir. Daha sonra Bilirubin oksidaz enziminin immobilizasyonu, 2 mg/mL enzim ve 

%1’lik 10 µL glutaraldehit içeren potasyum fosfat tampon çözeltisini (50 Mm, pH 4,0) ile 

gerçekleştirilmiştir [6] (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Biyolojik Fotovoltaik hücresinde katot olarak kullanılacak P(DTP-Naftil-NH2)/Bilirubin 

oksidaz yapısı ile modifiye edilmiş altın elektrodun hazırlanmasının şekilsel olarak gösterimi. 

 

IP 2. Foto-Anot Yapımı 

4-(2,5-di(tiyofen-2-il)-1 H-pirol-1-il) benzenamin (SNS-NH2) Monomerinin Sentez ve 

Karakterizasyonu Çalışması 

 

Hedeflenen monomer üç ağızlı  50 mL lik bir balona 20 mL toluen, 2 mmol  1,4-di-tiyofen-2-il-

bütan-1,4-dion, 3.2 mmol 1,4-diaminobenzen ve 0.2 g propanoik asit koyulup N2 ortamında reflaks 

edilmesi ile sentezlenmiştir [7]. Tepkimenin TLC ile takip sonucu tekime süresi 24 saat olarak 

belirlenmiştir.  Tepkime bitiminde çözgen uçurulmuş ve katı haldeki ham karışım 

diklorometan/hegzan (5/1) sisteminde kolon kromatografisi ile saflaştırılmıştır. Şekil 5’te 
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gösterilen monomer 4-(2,5-di(tiyofen-2-il)-1H-pirol-1-l) benzenamin  sarı-beyaz renkli olup katı 

halde elde edilmiştir (verim % 41) [6].  1H-NMR(CDCI3) (δ/ppm):  3.75 (s, 2H, Ha), 6.46 (dd, 

2H, pirolil-Hd), 6.58 (s, 2H, tiyenil-He) , 6.73 (dd, 2H, tiyenil -Hf), 6.80 (d, 2H, tiyenil -Hg), 6.97 

(dd, 2H, fenil-Hc), 7.12 (d, 2H, fenil-Hb). 13C-NMR (CDCI3) (δ/ppm):  109.5, 115.1, 124.2, 

124.4, 124.5, 127.0, 129.1, 130.3, 135.7, 146.5 (Şekil 6a).  

NS

S

S SO O
+

propiyonik asit

toluen

NH2H2N

NH2  

Şekil 5. 4-(2,5-di-tiyofen-2-il-pirol-1-il)-fenilamin (SNS) sentezinin şekilsel gösterimi. 

 

Sentezlenen monomerin  FTIR spektrumu çekilmiş ve  Buna göre SNS’ nin FTIR spektrumunda, 

3400 cm-1 (N-H gerilme), 3100 cm-1, 3020 cm-1 (aromatik C–H gerilme, 1550-1380 cm-1 

(aromatik C=C, C–N gerilmesi ), 1110 cm-1 (fenil grubuna ait C-H düzlem içi eğilmesi), 850 cm-1 

(C–H düzelm dışı eğilme-tiyofen), 685 cm-1 (tek sübstitüsyonlu fenil) sinyalleri gözlemlenmiştir. 

 

SNS-NH2 Monomerinin Elektrokimyasal Olarak Polimerleştirilmesi Çalışması 

 

Yapılan dönüşümlü voltametri çalışmaları ile monomerin asetonitril/ LiClO4 ortamında 0,55 ve 

0,66 V’ da altın elektrot üzerinde geri dönüşümsüz bir yükseltgenme pikleri tespit edilmiştir (Şekil 

18). Bu durum iletken polimerlerin elektrokimyasal yöntem ile sentezi için gerekli olan monomer 

radikal katyonu’nun oluşturulabildiğini işaret etmektedir. Ayrıca döngü sayısı arttıkça elektrot 

üzerinde kaplanan iletken polimere ait yeni redoks pikleri varlığı tespit edilmiştir (Şekil 6b) [7]. 

 

 
(a)                                                                       (b) 

 

Şekil 6. SNS-NH2 monomerinin (a) 1H-NMR spektrumu ( 400 MHz, CDCl3) (b) asetonitril/ 

LiClO4 ortamında 100 mV/dak ile N2 atmosferindeki dönüşümlü voltamogramı (Çalışma ve 

Karşıt elektrot: Pt, Referans elektrot: Ag/Ag+). 

 

Sitokrom C’nin Anilinle Modifikasyonu 

 

Ticari olarak saf bir şekilde satın alınan Sitokrom C 0.1 M fosfat tampon cozeltisi (3 mL, pH = 

7,4)  icinde çözüldü. Solüsyon sonra N-(maleimidokaproksiloksi) sülfosuksinimid ester ile 

muamele edilmiştir. Sonuç çözelti 40 dakika boyunca karıştırıldıktan sonra ethanol (0,8 mL) 

içinde çözülmüş 4-aminotiyofenol (tiyoanilin, 1,6 mg/mL) bu cözeltiye eklenmiştir. Reaksiyonun 
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gerçekleşmesi için 150 dakika beklendikten sonra çözelti G-25 (GE healthcare) kolonundan 0,1 M 

fosfat tampon çözeltisi çözücü olarak kullanarak geçirilmiştir. Elde edilen saflandırılmış ve 

fonksiyonlandırılmış Sitokrom C çözeltisi – 20 °C’de yüksek vakum altında açık sarı renkli toz 

haline gelinceye kadar kurutulmuştur (Şekil 7) [8]. 

 

 
Şekil 7. Sitokrom C’nin tiyoanilinle modifikasyonunun şekilsel gösterimi. 

 

Tiyoanilinle Fonksiyonlandırılmış Sitokrom C’nin, P(SNS-NH2), İletken Polimeriyle 

kaplanmış Altın Elektrot Üzerine Elektropolimerizasyon Metoduyla Oluşturulan İletken 

Oligoanilin Polimerik Köprülerle Bağlanması Çalışmaları 

 

Altın üzerinde elektropolimerizasyonla sentezlenmiş P(SNS-NH2) homopolimeri ve anilin ile 

modifiye edilmiş Sitokrom C 0,1 M fosfat tamponu çözeltisi (pH =7,4) içinde -0,5 V ile +0,5 V 

potansiyelleri arasında 100 mV/S dönüşüm hızındaki dönüşümlü voltametri yardımıyla 

elektropolimerizasyon tekniğiyle birbirlerine oligoanilin bağlarla bağlanmıştır. Bu 

elektropolimerizasyon deneyinde grafit elektrot (d=5 mm) yardımcı elektrot olarak kullanılmıştır 

(Şekil 8). Sature edilmiş kalomel elektrodun (SCE) referans elektrodu olarak kullanıldığı  0.1 V da 

merkezlenmiş ilk redoks dalgası (Eox 0.145 V vs SCE ve Ered 0.04 V vs SCE) bisanilin çapraz 

bağlama birimlerinin redoks tepkisi olarak açıklanmıştır. 

 

 
Şekil 8. Elektrokimyasal polimerizasyon yoluyla P(SNS-NH2)’ye bağlanan CdS 

nanotaneciklerinin dönüşümlü voltamogramı. Bu voltamogram Ar gazı altında 0.1 M fosfat 

tampon çözeltisi içeren (pH=7.4) elektrolit çözeltisi ve saniyede 100 mV hızda alınmıştır. 

Şekildeki grafik ise farklı pH noktalarında aniline-dimer çapraz bağ birimlernin yükseltgenmesine 

ait pik potansiyellerini göstermektedir. 

 

Biyolojik Fotovoltaik Hücresinin (Foto)Anot Elektrodunun Yapımının Tamamlanması 

 

Altın elektrotlar ultra saf suyla yıkanıp oda sıcaklığında kurutulmuştur. SNS-NH2 monomerinin 

polimerizasyonu, monomer uygun dönüşüm sayısında dönüşümlü voltammetri yardımıyla altın 

elektrotlar üzerinde 0,5 V/s geçiş hızında 5,0 mg/mL SNS-NH2 monomeri, asetonitril/ LiClO4 

ortamında gerçekleşmiştir. SNS-NH2 homopolimeri ve anilin ile modifiye edilmiş 100 mM 
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Sitokrom C çözeltisi  0,1 M fosfat tamponu çözeltisi (pH =7,4) içine eklenerek -0,1 V ile +1,1 V 

potansiyelleri arasında 100 mV/S dönüşüm hızındaki dönüşümlü voltametri yardımıyla 

elektropolimerizasyon tekniğiyle birbirlerine oligoanilin bağlarla bağlanmıştır. Bu 

elektropolimerizasyon deneyinde platin telin karşı elektrot ve Ag/Ag+ elektrodun ise referans 

elektrot olarak kullanılmıştır. Elektropolimerizasyon işleminden sonra elektrotlar fosfat tamponu 

ile yıkanmıştır. Daha sonra fosfat tamponuna (pH 7.4) daldırılmış diyaliz membran 

siyanobakterinin elektrodun yüzeyinden düşmesini önlemek için siyanobakterinin üzerine 

konularak bir kauçuk ve bir para film yardımıyla sıkıca elektrodun yüzeyine tutturulmuştur ve 

böylece projenin nihai ürünü olan biyolojik fotovoltaik hücrenin fotoanodunun yapımı 

tamamlanmıştır. (Şekil 9) [9]. 

 

 
Şekil 9. Biyolojik fotovoltaik hücresinde fotoanot elektrodunun yapımının şekilsel gösterimi. 

 

Gelecekte Yapılacak Çalışmalar 

 

Fotoanot Kullanılarak Fotoakım Deneylerinin Yapılması 

 

Fotoanodun çalışma elektrodu, Palmsens potensiyot varlığında, platin telin karşı elektrot ve 

Ag/Ag+ elektrodun ise referans elektrot olarak kullanılmasıyla bir fotoelektrokimyasal hücre 

meydana getirilecektir ve 1400 W/m2 (1 güneş birimi) şiddetinde görünür bölge ışık altında 

fotoakım elde etme deneyleri yapılacaktır. Deneyler yapılmadan önce sistemden 15 dakika 
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boyunca Ar gazı geçirilecektir. Işığın etkisiyle sistem çalıştırıldığında siyanobakteride meydana 

gelen fotosentez sayesinde su yükseltgenerek ayrışacak ve anot tarafında oksijen gazı açığa 

çıkarken, sistemin katot tarafı ise anotta oluşturulan oksijen gazını tekrar biyoelektrokatalitik yolla 

suya indirgeyecektir. Sitokrom C’nin anilinle modifiye edilmiş altın elektroda oligoanilin çapraz 

bağlarla bağlanmış olması, sitokrom C’nin de medyator görevi görmesi ve P(SNS-NH2)’nin çok 

iyi bir iletkenliğe sahip bir polimer olması nedeniyle siyanobakteride meydan gelen fotosentezin 

suyu yükseltgemesiyle açığa çıkan elektronların elektroda doğru transferi çok hızlı olacağından 

elde edilecek fotoakım değeri çok fazla olacaktır. Ayrıca SNS-NH2 monomerinin 

elektropolimerleşmesi için optimum döngü sayısını bulma, sitokrom c'nin elektropolimerleşmesi  

için optimum döngü sayısı bulunacaktır. Böylece fotoanot en optimum ortamına getirilecektir [9, 

10]. 

 

İş Paketi 4. BPV’nin Entegresinin Yapılması ve Fotoakım Elde Edilmesi 

 

Suyun görünür ışık altında oksijen gazına yükseltgenmesi, P(SNS-NH2)/Sitokrom C/Siyanobakteri 

yapısı ile modifiye edilmiş ve fotoanot olarak kullanılacak altın elektrot üzerinde olacaktır. 

Fotoanodun 1,5-2,0 mmlik uzağındaki karşısında P(DTP-N-Naftil-NH2)/Bilirubin oksidaz yapısı 

ile modifiye edilmiş altın elektrot ise katot olarak kullanılacaktır. Anot ile katot elektrotlar 

potensiyostat cihazina 1 kΩ’luk dirençle seri olarak bağlanacaklardır ve dirençten geçen voltajı 

ölçebilmek için bir multimetre de direncin karşısına konulacaktır. Kurulan bu sistemde 

multimetreden okunan voltaj değeri P(DTP-Naftil-NH2)/Bilirubin oksidaz modifiye edilmiş altın 

elektroda doğru olan elektron akımını gösterecektir. Bu elektron akımı da anot kısmında üretilen 

oksijenin kanıtı olacaktır. Katot tarafında ise anotta üretilen oksijen gazı tekrar suya 

indirgenecektir. Okijen gazının çıktığını kanıtlamak için clark elektrot ve gaz kromatgrofi cihazı 

kullanılacaktır.  (Şekil10). 

 

 
Şekil 10. Projede meydana getirilecek biyolojik fotovoltaik hücresinin şekilsel olarak gösterimi. 
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 İş Paketi 5. BPV Hücresinin Pestisit Sensörü Olarak Aplikasyonu 

 

Güneş hücresine atrazin, bromasil ve diuron gibi pestisit sınıfına ait kimyasallar eklendiği zaman, 

pestisitlerin siyanobakterilerin yaptığı fotosentezi inhibe etmesi özelliğinden dolayı fotobiyoyakıt 

hücresinde oluşacak fotoakım miktarında azalma olacaktır. Bu maddelerin konsantrasyonların 

arttırıldığında ise fotobiyoyakıt hücresinde üretilen fotoakım azalmaya devam edecek ve belli bir 

süre sonra da fotoakım oluşması gözlemlenmeyecektir. Böylece sürekli elektrik üreten tilakoid 

membran bazlı fotobiyoelektrokimyasal yakıt hücresini duyarlı bir pestisit biyosensörü olarak 

kullanmak mümkün olacaktır. Daha sonra Güneş Hücresi Kullanılarak Gerçek Su Örneklerinde 

Pestisit Miktarının Ölçülmesi Çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Türkak tarafından akredite edilmiş 

özel Laboratuvarlar kullanılarak aynı gerçek su örneklerindeki pestisit miktarının ölçülecektir ve 

çıkacak sonuçların güneş hücresiyle yapılan pestisit tayin sonuçlarıyla karşılaştırılması yapılacaktır 

(Şekil 11 ve 12). 

 
 

Şekil 11. MobilSolarPestSens’de meydana getirilecek biyolojik fotovoltaik hücresinin, BPV’nin, 

pestisit sensörü olarak kullanılmasının şekilsel gösterimi. 
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Şekil 12. Sol Üst) MobilSolarPestSens kitinde pestisit analizinde oluşturulacak BPV sistemi, Sol 

Alt) MobilSolarPestSens kiti çantası, Sağ Üst) MobilSolarPestSens kitinin hücresi ve potansiyostat 

cihazı, Sağ Alt) MobilSolarPestSens kitinde kullanılacak siyanobakteriler için oluşturulan kültür 

ortamı. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu projede P(SNS-NH2) /Sitokrom C/Siyanobakteri ile modifiye edilmiş altın elektrodun fotoanot, 

P(DTP-Naftil-NH2) iletken polimer/Bilirübin oksidaz enzimi ile fonksiyonlandırılmış altın 

elektrodun katot olarak kullanılmasıyla ve bu elektrotların birbirlerine kabloyla bağlanması sonucu 

elektrik üreten güneş hücresi meydana getirilecektir. Yapılan literatür araştırmasında sulu çözelti 

içindeki birbirlerine kabloyla bağlı iki elektrodun güneş ışığı altında elektrik üreten siyanobakteri 

bazlı bir güneş hücresinin yapılmadığı görülmüştür. Bu projede böyle bir analiz kiti dünyada ve 

Türkiye’de ilk defa yapılacaktır. Bu proje fikrinin ne kadar özgün olduğunu göstermektedir. 

Bununla beraber bu sistemde elektron aktarımını hızlandırmak için kullanılan iletken 

polimerlerinin son yıllarda çok çalışılan ve sentezlenen DTP ve SNS tipi orijinal iletken polimerler 

olması ve bunun projede kullanımı projenin özgünlüğüne pozitif etki yapmaktadır. Teknofest 

kapsamında geliştirilecek sudaki pestisitleri tayin eden taşınabilir güneş hücresi kiti 

MobilSolarPestSens’e benzer bir sisteme yurtiçi ve yurtdışındaki piyasalarda rastlanmamıştır. 

Günümüzde pestisitleri tespit etmek için kullanılan farklı enstrümantal teknikler mevcut olup, 

bunların arasında gaz kromotografi-kütle spektrometri (GC/MS), sıvı kromotografi-tandem kütle 

spektrometri (LC/MS/MS), kapiler elektroforez ve biyoluminesans vardır. Bunlar büyük pahalı ve 

numune hazırlığı gerektiren enstrümantal tekniklerdir. Numune hazırlığı ya da büyük bir 

enstrümantasyon gerektirmeyen bir tespit yöntemi, sahada yapılacak ölçümler için en ideal 

olanıdır. MobilSolarPestSens sayesinde sudaki pestisit tayini numune hazırlığı gerektirmeyip 

yerinde (in situ) analiz olacağı için sonuçlar aynı gün içerisinde ilan edilebilecek ve pestisit analizi 

normal analiz ücretinden çok daha ucuza mal olabilecektir. Bu açıdan da projede önerilen güneş 

hücresinin pestisit biyosensörü olarak kullanılması hem zaman hem de ekonomik açıdan büyük bir 

avantaj sağlayacaktır. Bu özellikler Türkiye ve yurtdışındaki pazarlardaki kullanıcıların bu ürünü 

tercih etmesinde büyük rol sağlayacaktır 
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6. Uygulanabilirlik  

Bu proje 5 iş paketinden oluşacak şekilde 12 ay süresince 2 lisans öğrencisinden oluşan bir ekip 

tarafından bitirilmesi planlanmıştır. 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren çalışılmaya başlanılan bu 

projede 2 iş paketi başarıyla bitirilmiştir. Şu anda son 3 numaralı iş paketindeki ” Fotoanot 

Kullanılarak Fotoakım Deneylerinin Yapılması” deneylerine başlanmıştır. Bu proje THS 2 

seviyesinde başlamış olup şuandaki son durumu THS 3 seviyesindedir. Proje tamamlandığında 

MobilSolarPestSens kitinin prototipi tamamlanacak olup proje THS seviyesi 4’de yükselecektir. 

Projenin tamamlanmasının ardından girişimci olmak için şirketleşme çalışmalarına başlanacaktır. 

Bu projenin şirketleştirilmesi ve destek alınması için TUBİTAK TEYDEB 1512 BIGG Programı 

2021-01 çağrısına başvurulacaktır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında organize edilen proje pazarlarına 

iştirak edilerek bu projenin ürünü olan MobilSolarPestSens satışı ve diğer yapılacak ürünler adına 

şirket için melek yatırımcılar aranacaktır. Bu proje kapsamında üretilecek MobilSolarPestSens 

kitinin tanıtımı için hedef kitlelere yönelik olarak birebir iletişim ve e-mail, google adwords gibi 

pazarlama araçları kullanılacaktır. Bunun yanı sıra şirket için kurulması planlanan web sitesi 

üzerinden hedeflenen ürünün e-satışı da gerçekleştirilecektir. Laboratuvar cihazları ve sarf 

malzeme satan bölgesel medikal şirketlerle kardan pay verilme şeklinde anlaşma yapılarak, onların 

sahip oldukları pazar ağı aracılığıyla ürünümüz satılabilir. Türkiyede çoğu markanın pazarlama 

ayağı tüketicilerin elinde bulunmaktadır. İnsanların memnun kaldıkları ürünleri överken farkında 

olmadan yaptıkları reklam ürünün Türkiye pazarına girmesiyle yer bulacaktır ve WOMMA (Word 

of Mouth Marketing Association) türü bir pazarlama otomatik olarak devreye sokulacaktır. Yurtiçi 

-Yurtdışı fuarlar, Çalıştay, Panel, Konferans vb. organizasyonlar ile yazılı ve görse medyada 

yapılacak reklamlar ile ürünün tanıtım faaliyetleri hız kazanacaktır. Müşteri temsilcileriyle 

(Kişisel) Satış, Doğrudan Satış, E-Ticaret ile Satış ile ürünün hem yurtiçi hem de yurtdışı pazara 

yönelik satışı planlanmaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin bundan sonraki sonraki aşamaları için 35000 TLlik bir miktara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

miktar proje kapsamında sentezlenen malzemelerin karakterizasyonlarını yapabilmek ve pestisit 

sensörü çalışmaları için gerekli olacak analiz ve tesler için gereklidir. Proje tamamlandıktan sonra 

sensör kitinin prototip oluşturulup satış için hazır hale getirildiği zamanki maliyet ve kitin 

planlanan satış miktarları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

Ürün Maliyet Satış 

MobilSolarPestSens kiti 200000 TL 250000 TL 

 

Projenin tamamlanması için maliyet miktarının projenin hangi kısımları için gerekli olduğu da 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Proje Harcama Kalemleri Maliyet 

Potensiyotat (Palmsens, PS4 F1.05) 55000 TL  

Cam ve Kimyasal Malzemeler (Elektrot ve Kimyasallar) 100000 TL  

Üretilen malzemelerin karakterizasyonu için yapılan 

analizler 

30000 TL  

Sensör Aplikasyon çalışmaları için gerekli test ve analizler 15000 TL  

Toplam 200000 TL 
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 Aylar 

Yapılması Planlanan İş Paketleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

İş Paketi 1: Lyptolyngbia sp. Türü siyanobakterinin 

İnkübasyonu ve Karakterizasyonu 

x x x x x x x x x x x x 

İş Paketi 2: Katot Yapımı 

a) DTP-Naftil-NH2 monomerinin sentez ve 

karakterizasyonunun yapılması ve altın elektrot üzerinde 

elektrokimyasal olarak polimerleşmesi  

b) Sentezlenen DTP-N-Naftil-NH2 monomerinin 

elektrot yüzeyine elektropolimerizasyonunun yapılması 

ve bilirubin oksidaz enziminin bu polimere gluteraldehit 

kullanılarak bağlanarak katot elektrot yapımının 

tamamlanması 
 

x x x          

İş Paketi 3:  Fotoanot Yapımı 

a) SNS-NH2 monomerinin sentez ve 

karakterizasyonunun yapılması ve altın elektrot üzerinde 

elektrokimyasal olarak polimerleşmesi 

b) Sitokrom C’nin literatüre uygun bir şekilde 4- 

aminotiyofenol ile tepkimeye sokularak 

modifikasyonunun yapılması c) Au elektrot üzerinde 

P(SNS-NH2)/SitokromC/Siyanobakteri yapısının 

oluşturularak fotoanot yapımının tamamlanması 

d) Fotoanot kullanılarak Fotoakım Deneylerinin 

yapılması 

 

  x x x x       

İş Paketi 4: BPV’nin Entegre Edilmesi ve Fotoakım 

Elde Edilmesi 

a) BPV hücresinin entegresinin tamamlanması b) BPV 

hücresi çalıştırıldığında fotoakım elde edilmesi ve 

optimizasyon çalışmalarının yapılması 

     x x x x x   

 İş Paketi 5: BPV Hücresinin Pestisit Sensörü Olarak 

Aplikasyonu 

a)Laboratuvar ortamında BPV’nin Pestisit Biyosensörü 

Olarak Uygulama Çalışmalarının yapılması b) Güneş 

Hücresi Kullanılarak Gerçek Su Örneklerinde Pestisit 

Miktarının Ölçülmesi Çalışmalarının Yapılması 

         x x x 

 

MobilSolarPestSens 4 önemli özelliğiyle potansiyel etki yapacak güçtedir. 1) Yabanci sirketlerin 

sattigi pestisit analiz cihazı (Pesticide Analyzer (Thermo TSQ 8000 Evo GCMS/MS) gibi) en az 

150000 USD’den satılırken bu projenin ürünü olan MobilSolarPestSens kiti onun çok daha (7 kat) 

az bir fiyatta satılması planlanmaktadır (170000 TL). Bu yönüyle MobilSolarPestSens ucuz 

fiyatıyla öne çıkmaktadır. 2) Türkiye’de sudaki pestisit tayini TÜRKAK tarafından akredite 

edilmiş laboratuvarlar ile şehirlerde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri tarafından 

yapılmaktadır. Laboratuvarda yapılan pestisit analizleri çok pahalı cihazlarla kromatografik 

yöntemlerle yapılmaktadır ve su numunesinin analiz sonuçlari 3-5 gün içerisinde verilmektedir. 

Projeden üretilecek MobilSolarPestSens ile numune hazırlığı gerektirmeyip yerinde (in situ) analiz 

olacaktır ve diğer laboratuvarlarda pahalı cihazlarla yapılan analizler kadar yapılan duyarlı pestisit 

analizi sonuclarının aynı gün (1 gün) içerisinde verebilmesi mümkün olabilecektir 3) TÜRKAK 

tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar ile şehirlerde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüklerinde bir su örneğindeki pestisit tayini ortalama 800 TL’ye yapılmaktadır. Bu iş 
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fikrinde yapılacak MobilSolarPestSens kiti sayesinde sudaki pestisit analizi en fazla 450 TL gibi 

800 TL’den çok daha ucuza bir rakama mal olabilecektir. 4) MobilSolarPestSens taşınabilir 

olduğundan pestisit analizi suyun kaynağında (in-situ) ve ön bir çalışma olmadan yapılabilecektir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Sudaki pestisitleri duyarlı, ucuz, hızlı ve yerinde analiz edebilen MobilSolarPestSens kiti, sebze ve 

meyvelerin sulama işlemlerinde kullanılacak sudaki pestisit miktarı önemli olduğu için tarım 

sektörüne, su ile ilgili gıda sektörüne, atık su temizliği yapan ve içme suyu sağlayan ve bu suların 

analizi yapan belediyelere ve su analizi yapan laboratuvarlara doğrudan hizmet edebilecek 

yöndedir. Ayrıca MobilSolarPestSens kiti güneş hücresi olduğu için güneş hücresinin ve onun 

elektrotlarının araştırma ve eğitim amacıyla üniversitelere (eğitim sektörü) de hitap etmektedir. 1) 

MobilSolarPestSens’in ana müşterilerinden biri su analizi yapan gıda tarım kontrol laboratuvarları 

ve özel analiz laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlarda bir su örneğindeki pestisiti sahip oldukları 

pahalı cihazlarda ve ön numune çalışması yaparak ancak bir hafta içinde analiz etmektedirler. 

Pratik ve suyu kaynağında analiz edebilmesi özelliğiyle ürünümüz bu tip laboratuvarlar için yararlı 

bir cihaz olacaktır 2) MobilSolarPestSens’in potansiyel müşterilerimizden biri Erikli, Saka 

markaları gibi içme suyu satan su şirketleridir. Sattıkları suları rutin bir şekilde analiz ettirmeleri 

gereken bu şirketler için hızlı, duyarlı ve suyun kaynağında analiz edebilen özellikleri olan 

ürünümüz ilgi çekici olacaktır. 3) MobilSolarPestSens’in diğer potansiyeli yüksek müştesi 

belediyelerdir. Belediyeler içme sudaki pestisit analizleri haftada 2 defa akredite olmuş 

laboratuvarlarda yaptırmak zorundadırlar. Ürünümüz onların bu ihtiyacını doğrudan 

karşılamaktadır. 4) MobilSolarPestSens üniversitelerin temel bilimler, mühendislik bölümleri ve 

merkezi laboratuvarlarına güneş hücresi yapım ve uygulaması çalışmalarında önemli bir örnek 

teşkil edeceğinden üniversiteler de önemli potansiyel müşteriler arasındadır. 5) Tarım 

kooperatifleri ve tarım ilacı satan Novartis (Ciba Geigy) gibi şirketler de MobilSolarPestSens’in 

potansiyel müşterileri arasındadır. 

 

9. Riskler 

  

Risk Yönetimi Tablosu 

Riskler B Planı 

Fotoelektrokimyasal biyosensörde 

yapımında kullanılacak siyanobakteriler 

fotosentez sonucunda istenilen derece 

fotoakım üretemeyip duyarlı bir pestisit 

biyosensörü yapılamayabilir. 

Bu durumda siyanobakteri yerine 

Fotosentetik mikroorganizmalardan yeşil alg  

Paulschulzia pseudovolvox sp. kültürü satın 

alınıp özel bir ortamda üretilip 

kullanılacaktır. Yöntem kısmında da 

anlatıldığı gibi polimerlerin üzerine 

tutturulup fotosentez sonucunda fotoakım 

alınması sağlanacaktır [11]. 

Fotoanot için kullanılacak sitokrom c’nin 

yeteri derecede medyatör görevi göremeyip 

hızlı elektron transferi gerçekleşmeyebilir ve 

istenilen derecede BPV tarafından fotoakım 

üretilmeyip duyarlı bir pestisit sensörü 

yapılamayabilir. 

Bu durumda sitokrom c yerine iletkenliği 

yapılan çalışmalarla ispatlanmı 2-3 nm çaplı 

anilin fonksiyonlu altın nanotanecikler 

sentezlenip BPV’nin fotoanot yapımında 

kullanılacaktır [12]. 

Oluşturulacak BPVler için sentezlenecek Kaliksarenlerin çok fonksiyonlu olması 
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P(DTP-Ph-NH2) ve P(DTP-Naftil-NH2) 

yapıları homojen olarak altın elektroda 

kaplanamayabilir veya istenildiği kadar 

iletken olmayıp elektron transferi hızlı 

olamayabilir ve ve istenilen derecede BPV 

tarafından fotoakım üretilmeyip duyarlı bir 

pestisit sensörü yapılamayabilir. P(DTP-

AP)/AP-AuNP ve AP-PtNP yapıları veya 

polimerik iletken yapılar homojen olarak 

altın elektrotlara kaplanamama 

nedeniyle güneş hücresinde kullanılan 

çalışmalar mevcuttur [13, 14]. Anilin 

fonksiyonlu kaliksarenler sentezlenecektir 

Kaliksarenler sentezlenip karakterizasyonu 

yapıldıktan sonra DTP Polimerlerinde 

olduğu gibi enzimler ve siyanobakteriler 

tutuklanarak fotoelektrokimyasal pestisit 

sensörü meydana getirilecektir.  B planı 

olarak sentezlenmesi düşünülen kaliksarenler 

literatürde ilk defa sentezleneceği için proje 

özgünlüğünü yitirmeyecektir  
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