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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Bitki ıslahı kontrollü öz ya da çapraz tozlaşma yoluyla gerçekleştirilir ve genellikle ana 

bitkilerin çiçekli kısımlarının izole edilmesini kapsar. Piyasada bu yolla bitki ıslahı için 

çoğunlukla kağıt bazlı polinasyon (tozlaşma) kontrol keseleri kullanılmaktadır. Ancak bu 

keseler de biyolojik süreç için gerekli olan ışığı kısıtladığı için ıslah prosesinin hızını 

kısıtlayabilmekte ve maliyetleri yükseltebilmektedir. Ayrıca kağıt esaslı oldukların yağmur, 

rüzgar vb. hava koşullarında yırtılarak kullanılmaz hale gelmektedir. Bu yüzden bitki ıslahı için 

daha geçirgen ve şeffaf yapıda, dayanıklı ve maliyet efektif yeni nesil malzemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır.     

Bu yüzden yukarıda bahsi geçen ihtiyaçtan yola çıkılarak bu projede bitki ıslahını daha verimli 

hale getirmek ve sonrasında da bitkileri kuş saldırısı, ani hava koşullarının değişiminden 

koruyup mikro iklimi düzenlemek yoluyla daha sağlıklı tohum gelişimine katkıda bulunacak 

dokusuz yüzey esaslı bitki ıslah malzemeleri geliştirilecektir. Projede geliştirilecek ürün 

maliyet efektif biçimde ve ülkemizin yerli imkanlarıyla üretileceği için yüksek düzeyde 

ticarileşme potansiyeline sahiptir. Projede gelinen aşamada yerli firmalarla işbirliği içerisinde 

1 yıllık saha uygulamalarında kullanılabilecek prototiplerin üretimi gerçekleştirilebilmektedir.  

 

2. Problem / Sorun 

 

Bitki ıslahı kontrollü öz ya da çapraz tozlaşma yoluyla gerçekleştirilir ve genellikle ana 

bitkilerin çiçekli kısımlarının izole edilmesini kapsar (Breseghello ve Coelho, 2013). Piyasada 

bu yolla bitki ıslahı için çoğunlukla kağıt bazlı polinasyon (tozlaşma) kontrol keseleri 

kullanılmaktadır. Ancak bu keseler de biyolojik süreç için gerekli olan ışığı kısıtladığı için ıslah 

prosesinin hızını kısıtlayabilmekte ve maliyetleri yükseltebilmektedir. Ayrıca kağıt esaslı 

oldukların yağmur, rüzgar vb. hava koşullarında yırtılarak kullanılmaz hale gelmektedir 

(Clifton-Brown vd., 2018). Bu yüzden bitki ıslahı için daha geçirgen ve şeffaf yapıda, dayanıklı 

ve maliyet efektif yeni nesil malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Şekil 2. Kağıt esaslı polinasyon keseleri vs. dokusuz yüzey esaslı polinasyon keseleri 

 

3. Çözüm 

 

Bu projede bitki ıslahında verimi arttıracak, bitkinin mikro iklimindeki ısıl düzenleme 

sağlayacak ve bitkiyi yağmur, rüzgar ve kuş saldırıları gibi dış etkilerden koruyabilecek geri 

dönüşümlü polimerlerden üretilmiş sürdürülebilir dokusuz yüzey malzemeleri geliştirilecektir. 

Bu projede ürünü geliştirmenin esası, düşük gramajlı ve geri dönüşümlü poliester ve/veya 

polipropilen (PP) hammaddelerden üretilmiş dokusuz yüzeylere yine geri dönüşümlü 

malzemeden elde edilmiş ısı depolayabilen/ısıl düzenleme yapabilen malzeme katkılamak 

suretiyle hem bitkinin mikro ikliminde ısıl düzenleme yapabilmesini sağlayarak hem de bitkiyi 

birçok zararlı dış etken korumak suretiyle bitki ıslah verimini arttırmaya dayanmaktadır (Rai 

vd., 2012). 

Dokusuz yüzey malzemeleri gelinen aşamada ülkemizdeki bu alanda Dünyada söz sahibi çok 

sayıda firma tarafından uygun maliyetlerle üretilebilmektedir. Tekstil kumaşlarının üretimi 

dikkate alındığında dokusuz tekstil yüzeyi üretiminde iplik aşaması bulunmadığından ötürü 

oldukça ekonomik bir üretim süreci söz konusudur (Michael vd., 2020). 

Dokusuz yüzeylere ısıl düzenleme fonksiyonu kazandıran malzemelerin üretimi mevcut 

durumda katı katı faz değiştiren malzeme sentezi/üretimi yoluyla önceden de bahsedildiği üzere 

ülkemizde mevcut laboratuar ortamında yapılabilmektedir.  Malzeme olarak Polietilen glikol 

(PEG) vb. katı-katı faz değiştiren malzemeler çapraz bağlanmış biçimde dokusuz yüzeylere 

katkılanacaktır. İkinci aşamada endüstriyel olarak üretime geçirilip nihai prototipe ulaşılması 

için sanayi ortaklığına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Şekil 3. Faz değiştiren malzemelerin çalışma prensibi 

 

4. Yöntem 

 

Değişik ısıl enerji depolama teknikleri arasında gizli ısı depolama, yüksek enerji depolama 

kapasitesi ile ısıl enerjiyi depolamada en etkili yöntemlerden birisidir ve “faz değiştirme ısısı 

depolama” olarak da isimlendirilmektedir. Gizli ısı depolama özellikli materyaller faz 

değiştiren materyaller (FDM) olarak isimlendirilmektedirler. Bu özellik, enerji gereksinimi ile 

enerjinin kullanımı arasındaki zaman aralığında geçiş görevi üstlenmektedir.  

Enerji uygulamaları tekstilde giyilebilir elektronikler ve akıllı giysilerde oldukça ilgi duyulan 

bir konu haline gelmiştir. Bir giysinin sıcak ortamda giyen kişiyi serinletebilmesi, tersi 

durumda da soğuk ortama girdiğinde ısıtabilmesi, aranan bir fonksiyondur. Tarım 

tekstillerinde ise henüz uygulaması bulunmamaktadır.  

Faz değiştiren maddeler, faz değiştirme aralığı olarak bilinen belirli bir sıcaklık aralığında, bir 

fazdan başka bir faza geçiş yaparlar. Sıcaklık faz değiştiren maddenin erime sıcaklığına kadar 

yükseldiğinde, FDM erimeye başlar ve erime prosesi boyunca ortamdan ısı soğurur. FDM 

tarafından soğurulan ısı, maddeyi katı halde tutan kimyasal yapıyı bozmak için 

kullanılmaktadır. Öte yandan, ortam sıcaklığı faz değiştiren maddenin katılaşma sıcaklığına 

kadar düştüğünde ise FDM katılaşmaya başlar ve katılaşma prosesi boyunca yapısındaki ısıyı 

ortama geri verir. Faz değişim prosesi sırasında, faz değiştiren madde tamamen eriyinceye veya 

katılaşıncaya kadar sıcaklığı sabit kalır. Katı ortamlarda enerji depolama sistemlerinde hava en 

ideal iş akışkanıdır. Enerji taşıyıcısı olan hava, depolama hacminin içinden geçerken enerjisini 

katı maddelere verir ya da alır. Katılarda enerji depolanmasında depolama ortamı; zehirli olma, 

alev alma ya da patlama riski taşımamalıdır. Katılarda enerji depolama diğer sistemlere göre 

daha ekonomiktir. Büyük ısı transferi yüzey alanı nedeni ile hava ile katı maddeler arasındaki 
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ısı transferi yüksektir. Katı maddelerin birbirine temas eden yüzey alanlarının küçük olması, 

iletim ile ısı kaybını da azaltmaktadır. Yukarıda açıklanan özellikteki katı-katı faz değiştiren 

malzemeler dokusuz yüzey esaslı polinasyon keselerine katkıldığında ısıl düzenleme 

(termoregüle) fonksiyonuna sahip akıllı bitki ıslahı amaçlı tarım tekstilleri geliştirilmiş 

olacaktır. 

Faz değiştiren malzeme (FDM) üretiminde kullanılan yöntem: 

 FDM’leri hazırlamak için yağ asitleri ve kamfen’nin toplam ağırlığı 1 gr olacak şekilde 

belirli oranlarda tartıldıktan sonra karışım cam kapaklı şişelere aktarılır. 

  Ağzı kapalı şişelerdeki bu karışımlar ultrasonik karıştırıcılı su banyosunda 60 oC - 75 oC 

sıcaklık aralığında 12-16 saat ultrasonik titreşim yardımıyla homojen olarak karışması 

sağlanır.  

 Elde edilen bu homojen karışımların homojenliğini koruması için ani soğutma yöntemiyle 

katılaşması sağlanır. 

Günümüzde, faz değiştiren maddelerin tekstil ürünlerine uygulanması ile ilgili literatür 

incelendiğinde, FDM'nin mikrokapsüllendikten sonra veya doğrudan tekstil lif veya kumaş 

yapılarına uygulandığı görülmektedir. Tekstillere FDM uygulama yöntemleri aşağıda 

belirtilmiştir (5);  

1. Lif çekim yöntemi  

2. Kaplama  

3. Emdirme prosesi  

4. Laminasyon 

 

Bu proje dahilin de sadece Emdirme prosesi uygulanacaktır.  
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Şekil 4.1. Emdirme prosesi 

FDM’ler hem mikrokapsül formunda hem de doğrudan tekstil yüzeylerine laboratuvar tipi 

fulard yardımıyla uygulanacaktır. Projemizde faz değiştiren malzeme olarak polietilen glikol 

(PEG) kullanılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.2. PEG’in faz değiştirme durumlarında davranışı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Proje yukarıda bahsedildiği gibi ülkemizde bitki ıslahında dokusuz yüzey kullanımını içeren 

bir proje bulunmadığı için ülkemiz adına ilktir. Ayrıca özellikle bitki ıslahında ısıl düzenleme 

fonksiyonu kullanımıyla özelliğiyle dünyada bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje sonunda 

endüstriyel ölçekte üretimi gerçekleştirilecek olan dokusuz yüzey malzeme bitki ıslahında 

verimliliği arttırmakla beraber tohumları koruma, mantar oluşumunu önleme ve bitkileri 

yağmur, rüzgar ve kuş saldırıları gibi dış etmenlerden de koruyacaktır. 

Projenin gelecek aşamalarında patent, marka ve ticarileştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi 

ve seyahat hijyeni alanında küresel olarak rekabet edebilir bir ürün ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Bahsedilen her bir adım patente ve faydalı modellere konu olacak yenilik 

adımları ve yeni istemler içermektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Projenin Türkiye’de benzeri bulunmamaktadır, alanında Türkiye genelinde ilktir. Dünya’da 

Başta Hollanda olmak üzere Japonya ve ABD gibi tarımda öncü çalışmalar gerçekleştirilen 

ülkelerinde kağıt esaslı polinasyon keseleri yerine dokusuz yüzey esaslı bitki ıslah 

malzemelerine geçiş [6] son birkaç yılda yapılmıştır ancak bu projedeki gibi ısı depolayabilen 

ve ısıl düzenleme yeteneği olan akıllı karakterde dokusuz yüzeyler henüz bilimsel ya da ticari 

olarak kullanımda değildir [7]. Projede kullanılacak faz değiştiren malzemelerin kolay temini, 

dokusuz yüzeylerin de yine yerli olarak temininin kolay olması ve proje ekibinin uzun yıllara 

dayanan teknik tekstil geliştirme deneyiminden ötürü yüksek düzeyde uygulanabilirlik 

niteliğine sahiptir. Projede geliştirilen dokusuz yüzey ürünü tarım teknik tekstilleri alanında 

(Agrotech) ilk olarak mısır vb. Ürünlerin yetişme ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve ıslahı 

uygulamalrında kullanılacaktır [8]. Projemize ait fikre TÜRK PATENT VE MARKA 

KURUMU’na başvuru sağlanacak olup söz konusu fikre patent alınacaktır.  Projemize ait 

olarak uygulanabilirliği anlamında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Faz değiştiren 

malzemelerle çalışmamız sürdürüleceğinden uygulanma noktasında sorun teşkil etmeyecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Bu projede prototip geliştirilmesi için 1 yıllık saha çalışmalarında da kullanılacak ve faz 

değişimi sağlayacak malzemeler (PEG polimer türevleri), emdirme yöntemi için fulard 

maliyetleri, sonrasında yapılacak DSC analizleri (ısı depolama kapasitesinin tayini için) testler 

için yaklaşık maliyetin 9.250,00 TL dir. Öngörülen 1 yıllık saha çalışmaları için proje takvimi 

aşağıdaki şekildedir, ancak TEKNOFEST yarışma takvimine göre “Geliştirilen yarı-

prototiplerin ısı depolama testlerinin (DSC) yapılması ve raporlanması” kısmına kadar ekip 

olarak yapabileceğiz, saha denemeleri TEKNOFEST sürecinin akabinde aktif olarak saha da 

denenecektir; 

1-3 ay: Hammadde ve gerekli malzemelerin temini ve ideal karışım oranlarının belirlenmesi 

4-6 ay: Hazırlanan FDM içeren karışımların dokusuz yüzeylere uygulanması 

7-9 ay: Geliştirilen yarı-prototiplerin ısı depolama testlerinin (DSC) yapılması (Ek olarak 

raporlama yapılması ile birlikte TEKNOFEST yarışma takvimi öncesi tamamlanacaktır) 

10-12 ay: Yarı-prototipler üzerinde yapılan testlerin sonuçlarına göre son geliştirmelerin 

yapılması ve nihai prototipin geliştirilmesi ve saha testlerinin gerçekleştirilmesi (Saha 

çalışması denemeleri TEKNOFEST yarışmaları bitiminde gerçek manada denenecektir) 

 

Tablo 7.1. Projenin gerçekleştirilmesi için gereken bütçe çalışması 

Malzeme Adı Bütçe (TL) Kullanım Amacı 

Faz değiştiren polietilen 

glikol 

2.000,00 TL Projede gizli ısı depolama 

özelliği sebebi ile 

kullanılacaktır 

Kabin sistemi 3.500,00 TL Projede mikrokapsülleme 

denemeleri de 

yapılacağından kontrollü 

ortam şart bu sebeple 

kullanılacaktır 

Hava püskürtme sistemi 2.500,00 TL Projede mikrokapsülleme 

denemeleri de 

yapılacağından 

kullanılacaktır 
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Nozul sistemi 1.250,00 TL Projede mikrokapsülleme 

denemeleri de 

yapılacağından kontrollü 

olması için kullanılacaktır 

 

Tablo 7.2. Proje ekibi görevleri 

Ad Soyad Projedeki Görevi Okul Bölüm 

Öğr.Gör. Erdi 

BULUŞ 

Takım kaptanı ve takımdaki 

projenin tüm yazım süreçlerinin 

sorumluluğu bulunmaktadır. 

Fikrin bulunması ve 

olgunlaştırılması süreçlerini de 

eşlenik olarak takım 

koordinasyonu ve proje 

süreçlerinin iyileştirmesinden 

sorumludur 

İstanbul Arel 

Üniversitesi  

İstanbul Arel 

Üniversitesi 

ArelPOTKAM 

Gülseren 

SAKARYA 

BULUŞ 

Takım üyesi aynı zamanda 

yüksek lisans seminer konusu bu 

çalışmamız üzerinedir 

Bahçeşehir 

Üniversitesi 

Mühendislik 

Yönetimi Tezli 

Yüksek Lisans 

Ferdi 

BULUŞ 

Takım üyesi ve polimer üzerine 

akademik çalışmaları bulunması 

sebebiyle projeye akademik 

katkılar sunmaktadır 

- - 

Dr.Öğr. 

Üyesi Çağlar 

SİVRİ 

Takım üyesi ve polimer üzerine 

akademik çalışmaları bulunması 

sebebiyle projeye akademik 

katkılar sunmaktadır 

Bahçeşehir 

Üniversitesi 

- 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Projenin hedef kitlesi tarım ürün yetiştiricileri, bitki ıslahı gerçekleştiren bireyler ve/veya 

firmalar ve tarım tekstili satışı yapan firmalardır. 
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9. Riskler 

 

Projenin Türkiye’de benzeri bulunmamaktadır, alanında Türkiye genelinde ilktir. Dünya’da 

Başta Hollanda olmak üzere Japonya ve ABD son birkaç yılda bilimsel alanda çok sayıda 

çalışma mevcuttur ancak bu çalışmalarda sadece kağıt esaslı polinasyon keseleri yerine dokusuz 

yüzey kullanılmış ve kullanılan dokusuz yüzeyin temel düzeyde koruma dışında ısıl düzenleme 

gibi bir fonksiyon kazandırılmamıştır. Ayrıca piyasa anlamında ticari başarıya ulaşan bir ürün 

mevcut değildir.  Bu sebeple gerçekçi çalışmaların yapılsa bile uygulama sahasında istenmeyen 

etkileşimler ortaya çıkabilmek ihtimali vardır. Kullanılacak malzemelerin özellikleri ve diğer 

malzemeler ile olan etkileşimleri iyi irdelenmelidir. Yoksa söz konusu işlevi başarılı bir şekilde 

gerçekleştiremeyebilir. Çözüm olarak ise hangi tip tarım ürününün ıslahında kullanılacak ise 

mevcut ana malzemelerinin ortaya çıkarılarak malzeme uygunluk çalışmaları hem nitel hem de 

nicel olarak analiz edilerek uyumlu malzemeler ortaya koyulabilir. Kullanılacak malzeme 

oranlarında değişkenlik sağlanarak maksimum ve minimum kendi kendini onarabilme 

yeteneklerinin seviyeleri ve özellikleri ortaya çıkarılabilir. 

 

Tablo 9. Projemizde oluşan riskler 

 

Sorun Etki Oranı (%) B Planı 

Projenin Türkiye’de benzeri 

bulunmamaktadır, alanında 

Türkiye genelinde ilktir. 

Dünya’da Hollanda olmak 

üzere Japonya ve ABD 

ülkelerinde son birkaç yılda 

bilimsel alanda çok sayıda 

çalışma mevcuttur ancak 

piyasa anlamında ticari 

başarıya ulaşan bir ürünün 

mevcut olmaması. 

%10 Kullanılacak malzemelerin özellikleri 

ve diğer malzemeler ile olan 

etkileşimleri iyi irdelenmelidir. Yoksa 

söz konusu işlevi başarılı bir şekilde 

gerçekleştiremeyebilir. Çözüm olarak 

ise hangi tip üründe kullanılacak ise 

dokusuz yüzeyde ona uygun hammadde 

seçilmelidir. Ürün/yüzey etkileşiminin 

morfolojik ve toksik analizlerle 

doğrulanması yoluyla sorun 

giderilebilir.     

 

Kullanılan malzeme 

oranlarına göre ısıl 

düzenleme yeteneği zayıf 

veya hiç yok olduğu 

durumda 

%5 Kullanılacak malzeme oranlarında 

değişkenlik sağlanarak maksimum ve 

minimum kendi kendini onarabilme 

yeteneklerinin seviyeleri ve özellikleri 

ortaya çıkarılabilir. Ayrıca faz 

değiştiren malzemenin dokusuz yüzeye 

uygulama yöntemi olarak mevcut 

projede önerilenden farklı yöntemler 

denenerek sorun giderilmeye 

çalışılacaktır. 
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Ek olarak nozul sistemi kullanılarak 

mikrokapsülleme tekniği kullanılacak 

olup risk oluşum sorunu giderilecektir. 

Mikrokapsülleme ve emdirme 

proseslerinde verimlilik artışı 

sağlayacağız. 
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