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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje fikrini kısaca özetleyiniz, varsa görsel ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz görsel kendi çiziminiz 

olmalı veya kaynakçada mutlaka erişim tarihiyle bildirilmelidir. Özet kısmında, belge içeriği ve 

proje fikri içeriği konularına ayrıntılı olarak değinilmelidir. 

 

Bitki ekstraktlarının içerdiği biyolojik olarak aktif bileşikler NP sentezinde redükleyici ve kapatıcı 

ajan olarak rol oynar. Farklı ekstraktlar farklı konsantrasyonlarda ve kombinasyonlarda organik 

redükleyici ajan içerdiğinden bitki ekstrakt kaynağı NP’ lerin özelliklerine etki etmektedir. 

Böylece yeşil sentez ile üretilen NP’ ler bitkide bulunan sekonder metabolitlerin bazı gruplarıyla 

kimyasal tepkimeye girerek kendi stabilitesinin kararlılığını sağlar. Bu çalışma için biyosentez ile 

gümüş NP’ ler (AgNP) üretilecektir. 

 

Dünyada domates üretiminde önde gelen ülkeler Çin, Hindistan, AB, ABD ve Türkiye’ dir. TUİK 

verilerine göre 2019 yılında Türkiye’ de 12.841.990 ton domates üretilmiştir. Domates Türkiye’ de 

en çok ihraç edilen sebze olması nedeniyle ülke ekonomisi açısından oldukça önemli bir üründür. 

Bununla birlikte domates için tanımlanmış çeşitli hastalıklar meyve verimliliğini düşürmektedir. 

Özellikle P. syringae pv. tomato bakterisinin domatese verdiği zarar göz önüne alındığında P. 

syringae pv. tomato ile mücadele önem arz etmektedir.  

 

Planladığımız proje fikrinin amacı ülkemizde en fazla üretimi yapılan ve ülkemiz ekonomisini 

canlı tutan domateste hastalığa sebep olan P. syringae pv. tomato’ nun domatese olan olumsuz 

etkisini ortadan kaldıracak bir çözüm geliştirmektir. Direkt P. syringae pv. tomato ye aktif 

hedeflenen AgNP kompleksi (AgNP+D-Asp) geliştirmek en önemli amacımızdır. Böylece “ürün 

olarak” hastalığı ortadan kaldırabilecek bir “bitki koruyucu önlem” geliştirilmiş olacaktır. Bu 

nedenle öncelikle biyosentez ile kararlı yapıda AgNP üretilecektir. Aspartik asit (D-Asp) ile AgNP 

kompleksi oluşturulacaktır.  

 

 

2. Problem/Sorun: 

Proje fikrinizin, yapılmasını gerekli kılan sorun/sorunların neler olduğunu belirtmelisiniz. Fikrin 

bu soruna karşı nasıl bir çözüm önerdiğini detaylandırmadan ifade ediniz. Var olan çözümlerin 

neden yetersiz olduğunu ve hangi tür iyileştirmelerin gerekli olduğunu bu bölümde belirtmelisiniz. 

Fikrinizin ele aldığı sorun(lar) eğer karmaşık ve ilişkili alt sistemlerden oluşuyorsa problemi alt 

parçalara ayırabilirsiniz. 

“Anlaşılır ve sade bir dil ile yazınız.” 

“Fikrinizin ele aldığı sorunu görsellerle destekleyebilirsiniz.” 

“İkonik gösterimlerin olduğu sade bir sunum ile destekleyebilirsiniz.” 

 

Bitkisel zararlılar bitkilerde konak durumunda olduğunda bazı toksik maddeler yaymaktadır.  Bu 

toksik maddeler, topraktan yüksek oranda verimli ürün alabilmeyi sınırlandırmaktadır. Ayrıca 

istatiksel olarak bitki hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilmediğinde %30-35 ürün kaybı 

yaşanmaktadır. Domateste hastalık oluşturan bakteriler: Pseudomonas (P. corrugata, P. 

viridiflava, P. cichorii, P. mediterranea, P. syringae pv. tomato), Xanthomonas (X. vesicatoria), 

Clavibacter (C. michiganensis subsp. michiganensis), Erwinia (E. carotovora subsp. carotovora, 

E. carotovora subsp. atroseptica, E. chrysanthemi), Agrobacterium (A. tumefaciens) ve Ralstonia 

(R. solanacearum)’ dır. (Smith vd., 1988; Altınparmak ve Baştaş, 2011; Kim vd., 2016; Gıda 
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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2016). Bu bakteriyel hastalıklardan P. syringae pv. tomato’nun 

neden olduğu bakteriyel benek hastalığı domates üretiminin yapıldığı hemen hemen her ülkede 

yaygın olarak görülmektedir (EPPO, 2020). Ülkemizde domatesler % 60-80 oranında hastalığa 

yakalanabilmektedir (Türküsay ve Tosun, 2005). Bu durum tarladaki domates verimini ve 

üretimini düşürerek ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu konular ele alındığında bitki sağlığı 

önem arz etmektedir. 

 

P. syringae pv. tomato gram-negatif bir bakteridir. Konak bitkide apoplastik boşluklarda çoğalan 

hemibiyotrof bir patojendir (Río-Álvarez vd., 2014). Bununla birlikte, P. syringae pv. tomato ile 

bulaşık bitki artıkları içeren topraklar gelecek sezonda büyük ürün kayıplarına yol açabilmektedir. 

Domates tohumlarının yüzeyindeki ornemantasyonlar retikulat (ağsı) ve tohumlar konkav yüzeye 

sahip olduğundan (Chakrabarti vd., 2003; Ahmed ve Fadl 2016), domates tohumlarının morfolojisi 

P. syringae pv. tomato’ nun tohum yüzeyinde canlılığını sürdürmesine elverişlidir. Tohumla 

birlikte yaprak ve rizosferde kolonize olurlar (Bashan ve Bashan, 2002). P. syringae pv. tomato 

bitkiye bitki yüzeyindeki açıklıklardan ya da yara dokulardan girer (Cuppels, 1988). Bu bakteride 

ana virülans belirleyicisi tip III salgılama sistemi (T3SS) ve tip III efektör proteinlerdir (T3E'ler) 

(Xin ve He, 2013). Domates bakteriyel benek hastalığının tipik belirtileri şu şekildedir: öncelikle 

fidenin yaprak ve gövdesinde görülmektedir, zamanla fidenin tüm kısımlarına yayılarak fideyi 

kurutmaktadır. 

 

Hastalıkla mücadeleye yönelik var olan yöntemler arasında en çok kullanılan: temiz tohum 

kullanımı, antibakteriyel etkisi olan bitki ekstraktlarının kullanımı ya da bakteri inhibitörlerinin 

(bakır bileşikleri, çeşitli antibiyotikler) (Cai vd., 2019; Karut vd., 2019) domates tohumlarına ve 

domates fidelerine püskürtülmesidir. Bu yöntemler bazı dezavantajlara sahiptir: hastalıklı bitkiden 

temiz tohum elde edebilmek oldukça zordur. Antibakteriyel etkisi olan bitki ekstraktlarının 

kullanımı bitkiye zarar vermeyebilir fakat diğer mikroorganizmaları da inhibe edecektir. Bakteri 

inhibitörlerinin fidelere püskürtülmesi bitkide fizyolojik strese sebep olabilmektedir. Bazı 

inhibitörler ise (örneğin bakır tuzları) bakteri popülasyonunun yayılmasını sınırlandırır (Werner 

vd., 2002), ancak bakteriler ile mücadelede için yeterli değildir. Aynı zamanda inhibitörler 

kimyasal ajanlar olduğundan insan sağlığını olumsuz etkiler, çevre kirliliğine yol açar. Bu zararları 

en aza indirmek için inhibitörlerin uygulanma dozu ve çiftçiler tarafından doğru kullanımı elbette 

önemlidir fakat kesin çözüm değildir. Bu proje ile direkt P. syringae pv. tomato’yu hedef alan ve 

hastalığı inhibe eden bitki koruyucu bir ürün geliştirilecektir. Böylece hem bitki strese maruz 

kalmamış olacak hem de bitki topraktaki yararlı bakterilerle simbiyotik ilişki kurabilecektir. 

 

Diğer taraftan tek başına AgNP kullanılarak da bitkileri P. syringae pv. tomato’ya karşı koruma ile 

ilgili çalışmalar vardır. Bu tekniğin temel yolu: 

 AgNP’ lerin doğrudan toprağa uygulanması  

 Tohumların ekimi veya depolanması öncesi tohumlara AgNP uygulamaları  

 Kimyasal spreylere benzer şekilde bitki zararlılarının baskılanmasını sağlayan yapraklara 

püskürtme (AgNP’ li) uygulamasıdır.  

 

Yukarıdaki yöntemler genel amaçlıdır, dolayısıyla AgNP’ ler doğrudan toprağa uygulandığında 

bitki zararlısı olmayan organizmalar (özellikle mineral tespit eden veya çözen mikroorganizmalar) 

üzerindeki etkileri olumsuz olmaktadır (Sharma vd., 2018). Bu açıdan bakıldığında direkt bitki 

zararlısını tanıyan ve bitki zararlısına kimyasal bağlarla bağlanan AgNP kompleksi geliştirmek bu 

çalışmanın özgün değeridir. Burada önemli olan nokta AgNP kompleksinin ancak istenen bir yere 
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yerleştirildikten sonra çalışmaya başlaması gerektiğidir. Diğer bir deyişle, geliştirilen AgNP 

kompleksini aktifleştiren bileşik salınana kadar AgNP kompleksi etkisiz kalmalıdır. Biyoaktif 

bileşiğin nasıl salındığı temel olarak formülasyonun kimyasal yapısına bağlıdır. Çeşitli polimerik 

nanomalzemelerde kontrollü salınım difüzyonla olmaktadır.  Salınım kontrolü, her iki molekülün 

kimyasal özelliklerine ve oluşan makromolekülün yapısına bağlıdır (Kratz vd., 2012).  

 

3. Çözüm  

Problem için çözüm önerisi veya önerilerinizi belirtiniz.  

Proje fikrinin toplumsal olarak hangi problemi/sıkıntıyı çözümlüyor olduğunu açıkça belirtiniz. 

Problemi nasıl çözdüğünüzü mümkün olduğunca en açık ve net bir şekilde tarif ediniz. 

Kolay ve net anlaşılabilir olması için akış şeması şeklinde açıklayabilirsiniz. Fikir kategorisi için 

akış şeması kullanımı özellikle önerilmektedir. 

 

Covid-19 salgını sürecinde toplumsal olarak maddi - manevi sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle 

çiftçilerimizin geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin satışı, pazarlaması, uluslararası ticareti 

zorlaşmıştır. Çiftçilerimiz oldukça büyük sıkıntıya girmiştir. Bununla birlikte en çok ihracat ve 

ithalat yapılan domateste hastalıkların görülmesi verimli domates üretimini etkilemektedir. 

Ülkemizde domatesler % 60-80 oranında hastalığa yakalanabilmektedir. Çok sayıda deneysel bilgi 

olmasına rağmen kesin çözüm olabilecek nitelikte deneyler geliştirilmemiştir. Bu çalışma ile bitki 

zararlısına aktif olarak hedeflenen bir yöntem geliştirilecektir. 

 

Literatür taramaları AgNP’ lerin P. syringae pv. tomato üzerinde antimikrobiyal etkisi olduğunu 

göstermektedir (Li vd., 2017). Aynı zamanda P. syringae pv. tomato’ nun domates üzerindeki 

etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Bashan ve Bashan, 2002; Baştaş, 2015; Canzoniere 

vd., 2021) . AgNP' lerin antimikrobiyal etkisi, dört farklı şekilde gerçekleşir: (1) AgNP' lerin hücre 

duvarına ve hücre zarı yüzeyine yapışması. (2) AgNP' lerin hücre içine nüfuz etmesi ve hücre içi 

yapıların (mitokondri, vakuoller, ribozomlar) ve biyomoleküllerin (protein, lipitler ve DNA) zarar 

görmesi. (3) hücresel toksisiteyi ve oksidatif stresi uyaran AgNP' lerin reaktif oksijen türlerinin 

(ROS) ve serbest radikallerin oluşmasına neden olması. (4) AgNP’ lerin sinyal iletim yolaklarını 

etkilemesi (Dakal vd., 2012).  Bu çalışmada ele alınan çözüm önerisi AgNP kompleksinin 

(AgNP+D-Asp) sinyal iletim yolaklarını etkilemesi yönünde olacaktır. 

 

Bakteriler, çevresel ve hücresel sinyalleri birleştiren çok sayıda sinyal iletim sistemine sahiptir, bu 

durum gen ekspresyonunda, metabolizmada ve davranışta değişikliklere yol açmaktadır. Bu 

sistemler, değişen çevre koşullarına uyum sağlamak ve hayatta kalabilmek için gereklidir. Birçok 

sinyal mekanizması vardır (Fernández vd., 2016): örneğin kemosensör sinyaller. P. syringae pv. 

tomato bazı sinyal mekanizmalarıyla bitkiye yönelik kemotaksi gerçekleştirmektedir. Ya da bitki 

kökenli moleküller tarafından P. syringae pv. tomato’ nun bitkiye yönelimi olmaktadır (Río-

Álvarez vd., 2014). P. syringae pv. tomato kemoreseptörleri karakterize edilmemiştir. Fakat, P. 

syringae pv. tomato’ nun kemoreseptörleri (PSPTO_2480, PSPTO_1061 ve PSPTO_2448) P. 

syringae pv. actinidiae’ nin amino asit reseptörlerine (PscA, PscB ve PscC) homologdur (Cerna-

Vargas vd., 2019). Reseptörlerin en önemli sınıfını proteinler oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

üzerinde durulacak olan protein reseptör PSPTO_2480’ tür. 

 

Reseptörlerin işlevi, uygun ligandı bağlamak ve yanıt olarak düzenleyici sinyalini hedef hücrenin 

içine yaymaktır. Sinyal iletimi; bir sinyalin alınmasıyla (örneğin, bir ligandın bir reseptöre 

bağlanmasıyla ya da reseptör aktivasyonunun uyarılmasıyla), ligand yokluğunda sinyal iletimi için 

sinyalin geri çekilmesiyle ya da yapısal olarak aktif bir reseptörün aktivitesi ile başlar. Sinyal 
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iletimi, hücre yüzeyindeki reseptörlerden ve hücre içinde bulunan moleküller aracılığıyla 

sinyalleşme şeklinde olur. Bu çalışma için ligand olarak D-Aspartik asit (D-Asp) kullanılacaktır.  

 

Aspartik asit ve Glutamin domates apoplastında bol miktarda bulunduğundan, PSPTO_2480'in bu 

amino asit ligandlarını spesifik olarak algıladığı ve P. syringae pv. tomato nun konukçu bitkileri 

istila etmesine yardımcı olduğu varsayılır (Xie vd., 2020). Fakat, P. syringae pv. tomato L-

Aspartik asit (L-Asp) ve L- Glutamin (L-Glu) amino asitlerini karbon ve azot kaynağı olarak 

kullanabilirken  D-Asp amino asitini besin kaynağı olarak kullanamaz (Cerna-Vargas vd., 2019). 

Aynı zamanda D-Asp, P. syringae pv. tomato nın neden olduğu bitki enfeksiyonunu, virülans 

semptomlarını ve yaprak içindeki bakteri yükünü önemli ölçüde azaltır (Xie vd., 2020). Bakteri 

üremesini ya da yaşamsal fonksiyonlarını değiştirmeyeceği için bu çalışmada PSPTO_2480 

proteinine bağlanan ligand olarak D-Asp kullanılacaktır. 

 

Akış Şeması 

  
 

Geliştirilen AgNP kompleksi (AgNP+D-Asp) ile çiftçilerimiz için kesin çözüm olabilecek bir bitki 

koruyucu önlem alınmış olacaktır. Böylece domatesin verimliliği arttırılarak hem toplumsal 

problem çözümlenecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.  

 

4. Yöntem 

Önerdiğiniz çözümü hayata geçirirken kullandığınız yöntemi açık ve detaylı olarak açıklayınız. 

Yönteminizi hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurguladığınızı belirtiniz. 

Özellikle prototip varsa yapılan deneylerin sonuçlarını açık bir şekilde belirtmelisiniz. 

Sonuçlar analiz ederek yorumlamalısınız.  

 

Bitkinin çiçekli herbası: Doğal tetraploid T. pratense L. (çayırüçgülü) (2n=4x=28) bitkisi 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ nde deneme bahçesinde yetiştirilecektir. 

Deneme bahçesinde yetiştirilen doğal tetraploid T. pratense L.’ nin Mayıs-Haziran aylarında 

çiçeklenen çiçekli toprak üstü kısımları (çiçekli herba-daha önceki çalışmada flavonoidce zengin 

olduğu tespit edilmiştir) (Çölgeçen vd., 2014) kullanılacaktır. 

 

Domates tohumu ve fidesi: Bu çalışmada Şencan çeşidi domates tohumları kullanılacaktır. 

Çalışmada kullanılacak fideler yine Şencan çeşidi domates tohumlarından elde edilecektir. 

Domates tohumları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden temin 

edilecektir. 
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Antimikrobiyal aktivite: Bakteriyel inokulum kaynağı olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümü Bakteriyoloji Laboratuvarı Kültür kolleksiyonunda yer alan izolatlardan 

geçmiş çalışmalarla virulensiliği orta derecede tespit edilmiş olan P. syringae pv. tomato izolatı 

kullanılacaktır. 

 

Bitki ekstraktlarının hazırlanması: Planladığımız çalışma ile öncelikle belirlenen bitkinin 

(Trifolium pratense L.) çiçekli herbasından 10 g olarak tartılarak 250 ml lik erlenmayer içine 

alınacak, üzerine 100 ml steril distile su eklendikten sonra 80°C’ de 150 rpm’ de 1 saat 

çalkalanacaktır. Sıcaklığı oda sıcaklığına geldiğinde kalıntılar Whatman No:1 filtre kağıdı ile 

süzülecektir. Süzüntünün hacmi steril distile su ile 100 ml’ ye tamamlanacaktır. Böylece tüm bitki 

ekstraktları AgNP’ lerin sentezi için hazırlanmış olacaktır.  

 

Ekstraktlardan AgNP’ lerin biyosentezi: 1 mM Gümüş nitrat (AgNO3) stok solüsyonu hazırlamak 

için: 16.98 mg AgNO3 tartılarak 100 ml distile suda çözdürülecektir. Hazırlanan 100 ml bitki 

ekstraktından bir erlenmayere 10 ml alınacaktır.  1 mM AgNO3 stok çözeltisinden 100 ml 

alınacaktır. AgNP biyosentezi gerçekleştirilecektir. Biyosentezlenen AgNP’ lerin UV-Vis-

Spektrofotometre, TEM, XRD ve FTIR analizleri yapılacaktır. Biyosentezlenmiş AgNP’ ler bitki 

ekstraktından saflaştırılacaktır.  

 

AgNP’ lere D-Asp’ nin bağlanması: Saflaştırılan AgNP’ lerin yüzeyine P. syringae pv. tomato’ 

yu hedef alan AgNP+D-Asp kompleksi bağlanacaktır. Bu madde P. syringae pv. tomato’ nun 

kemoreseptör proteini olan PSPTO_2480’ nin sentezini engelleyecektir.  

 

AgNP+D-Asp kompleksinin in vitro ortamdaki antimikrobiyal aktivitesi: P. syringae pv. tomato’ 

in vitro besin ortamında petri kaplarına inokule edilecektir. AgNP+D-Asp kompleksi 

antimikrobiyal duyarlılık testi disklerine enjekte edilerek besin ortamına koyulacaktır. AgNP+D-

Asp kompleksinin in vitro ortamdaki antimikrobiyal etkisini belirlemek için MIC ve MBC 

değerleri hesaplanacaktır. Bu çalışma -bir sonraki aşamaya geçmeden önce- in vitro ortamda 

AgNP+D-Asp kompleksinin P. syringae pv. tomato üzerinde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek 

için önemlidir. Aynı zamanda sağlıklı domates fidelerine farklı dozlarda AgNP+D-Asp kompleksi 

uygulanacaktır. Böylece AgNP+D-Asp kompleksini fideye gözle görülebilir bir zarar verip 

vermediği kontrol edilecektir. 

 

Domates örneklerinin hastalandırılması: P. syringae pv. tomato zararlısı domates tohumlarının 

yüzeyine ve domates fidelerine inoküle edilerek tohumlar ve fideler hastalandırılacaktır. 

İnokülasyon işlemi için P. syringae pv. tomato’ nun hücre/ml yoğunluğu hesaplanarak P. syringae 

pv. tomato süspansiyonu hazırlanacaktır. Bu süspansiyon içinde tohumlar ve fidelere 30 dk süre ile 

bekletildikten sonra tohumlar: vakumdan geçirilerek oda sıcaklığında kurutulacaktır (Kasselaki 

vd., 2011), fideler ise özel büyüme kaplarına aktarılacaktır (Frenkel vd., 2016). Enfekte olan 

tohumlardan örnek alınarak P. syringae pv. tomato besi yerine ekilecektir. Oluşan P. syringae pv. 

tomato kolonisi tohum başına düşen bakteri miktarını verecektir.  

 

Domates örneklerine AgNP+D-Asp’ nin uygulanması: AgNP+D-Asp kompleksinin farklı dozları 

(1) inoküleli domates tohumlarının yüzeyine püskürtülerek, (2) serada yetiştirilen 2 yapraklı 

inoküleli domatesin taze fidelerine püskürtülerek uygulanacaktır. Sonuçlar kaydedilecektir. 

 

Çalışmanın sonucu olarak; 

 AgNP’ lerin karakterizasyonu yapılarak AgNP biyosentezi kanıtlanmış olacaktır. 
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 AgNP+D-Asp kompleksinin P. syringae pv. tomato’ yi daha yüksek afinitede hedeflenmesi 

sağlanacaktır. Bununla birlikte, AgNP+D-Asp kompleksi P. syringae pv. tomato’ ye özel 

geliştirildiğinden AgNP+D-Asp kompleksi ortamda aktifleştirici bir etken olmadığı sürece 

etkisiz kalacaktır. Böylece; 

 Bitkiyi P. syringae pv. tomato’ den koruyucu önlem alınmış olacaktır. Ülkemizde 

150 kadar fide üreticisi vardır ve domates çoğunlukla bu fide üreticilerinin sağladığı 

fidelerle yetiştirilmektedir. Üreticiler için P. syringae pv. tomato hastalığına kesin 

çözüm sağlanmış olacaktır.  

 Bitki, toprak ve toprakta yaşayan diğer canlılar AgNP+D-Asp kompleksinden 

olumsuz etkilenmeyecektir, bu durum bitkiye ve toprağa özel bir avantaj 

sağlayacaktır.  

 Doğaya fazla miktarda salınan AgNP+D-Asp’ lerin toksik etki gösterdiği 

bilinmektedir. Yapılan çalışmaya göre doğada AgNP kompleksini aktifleştirici bir 

ajan olmadığı sürece AgNP+D-Asp kompleksindeki AgNP+D-Asp’ lerin doğaya 

salınımı en aza indirilmiş olacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje fikrinizin yenilikçi yönü hakkında bilgi veriniz.  

Fikrinizin benzer olmayan yönlerine vurgu yaparak, piyasada bulunan benzer çözümlerden ayıran 

özellik/özelliklerin neler olduğunu belirtiniz.  Bu kısımda benzer fikirler, özgün tasarımlar ya da 

patentler hakkında da bilgi verilmelidir. Eğer fikriniz tamamen özgün ve size ait ise başvuru tarihi 

itibariyle literatürde olmadığını ve eşsiz bir fikir olduğunu altını çizerek belirtiniz. 

 

Yapılan literatür araştırmalarına göre P. syringae pv. tomato’ ye direkt bağlanan AgNP+D-Asp 

formu geliştirilmemiştir. Ancak, araştırmacılar domatesteki bakteriyel benek ve diğer hastalıklar 

için AgNP+D-Asp denemeleri geliştirmiştir. Bu denemeleri; AgNP+D-Asp’ leri doğrudan toprağa, 

tohum yüzeyine ya da fidelere püskürtme şeklinde uygulamışlardır.  

 

Türküsay ve Tosun (2005) tohum ve fide denemelerinde Cmm hastalıklı Zeraim Gedera F1 hibrit 

domates çeşidi kullanmıştır. Cmm inhibitörü olarak HuwaSan TR-50 (Hidrojen Peroksit 580 g/L 

ve kolloid gümüş 0.36 g/L) ve ChampFormula (Bakır hidroksit, 361.1 g/L)’ yı petrilere, tohumlar 

üzerine ve fidelere uygulamışlardır. ChampFormula tek başına kullanıldığında Cmm’ye karşı daha 

düşük oranda etkili olduğunu, HuwaSan TR 50 uygulamalarında ise, etki artarak % 67.3 

seviyesine çıktığını, HuwaSan TR 50+ChampFormula birlikte uygulandığında ise etkinin tek 

başına inhibitör kullanımına göre daha iyi seviyelerde (%80.0) olduğunu kaydetmişlerdir.  

 

Akat ve Özaktan (2011) domates bitkilerinden izole edilen rizosfer bakterilerinin domateste 

bakteriyel kanser ve solgunluk etmeni Cmm’i engelleme potansiyelini in vitro ve in vivo 

koşullarda denemişlerdir. Çalışmada 49 adet epifitik ve endofitik antagonist aday bakteri izolatı 

kullanmışlardır. En etkili antagonistlerin florasan Pseudomonaslar olduğunu saptamışlardır.  

 

Fortunati vd. (2016) P. syringae pv. tomato ile enfekte olmuş yaklaşık 30 cm uzunluğundaki 4 

yapraklı domates bitkisine farklı konsantrasyonlarda nişasta-PLGA NP ve selüloz NP (0.5 ve 0.1 

%wt) püskürtmüşlerdir. 2 hafta sonra, in vitro koşullarda nişasta-PLGA NP ve selüloz NP’ nin 

bakteriyi tamamen inhibe ettiğini görmüşlerdir. Fakat yine 2 hafta sonra domates üzerinde enfekte 

olan bakterinin tamamen inhibe olmadığını belirlemişlerdir. 

 

Strayer vd., (2016) Xanthomonas perforans ile enfekte olmuş 2-3 haftalık domates bitkisinin 
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abaksiyal ve adaksiyal yaprak yüzeyine farklı konsantrasyonlarda Ag-dsDNA-GO (75, 100, 200, 

500 µg/ml) püskürtmüşlerdir. Bununla birlikte, Ag-dsDNA-GO (10, 25, 50 µg/ml)’ nın X. 

perforans üzerindeki antibakteriyel etkisini incelemişlerdir. İn vitro koşullarda Ag-dsDNA-GO’ 

nın X. perforans’ ı tamamen inhibe ettiğini görmüşlerdir. Yapraklara uyguladıkları 100 µg/ml Ag-

dsDNA-GO’ nin etkisini görmediklerini, fakat 500 µg/ml Ag-dsDNA-GO’ nin %30-50 oranında 

X. perforans’ ı inhibe ettiğini belirtmişlerdir.  

 

Noshad vd., (2019b) AgNP' lerin Solanum lycopersicum tohumlarının çimlenmesi ve fide 

büyümesi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bununla birlikte, S. lycopersicum’ a enfekte olan 

Cmm’ nin antibakteriyel etkisini araştırmışlardır. Araştırmacılar her bir sürgünde 2 yaprak olan 

domatesi Cmm süspansiyonuna daldırmışlardır. 7.haftadan sonra bitkileri AgNP’ ye maruz 

bırakmışlardır. Sera koşulları altında 0.088 mg/L AgNP konsantrasyonunun Cmm etkenini 

tamamen inhibe ettiğini gözlemlemişlerdir. 

 

Abo-Elyousr vd. (2019) Cmm’ nin neden olduğu domates bakteri solgunluğunun kontrolü için 

Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens, Pseudomonas fluorescens ve P. aeruginosa bakterilerini 

kullanmışlardır. Cmm ile enfekte olan domates bitkilerine belirlenen 4 farklı bakteriyi inokule 

etmişlerdir. Cmm’ yi inhibe eden en etkili bakterinin B. amyloliquefaciens olduğunu 

gözlemlemişlerdir. 

 

Piyasadaki mevcut bitki zararlısı ilaçları genel kullanım içindir. Bu hem bitkiye hem de toprakta 

bitki ile simbiyotik yaşayan diğer canlılara zarar vermektedir. Bitki zararlısını tanıyan ve bitki 

zararlısına kimyasal bağlarla bağlanan AgNP+D-Asp kompleksleri geliştirmek bu çalışmanın özgün 

değeridir. Geliştireceğimiz yöntem sayesinde bitki fizyolojik zarara uğramayacak, AgNP+D-Asp 

kompleksi direkt hastalık etmenine bağlanacak ve bu sayede hastalığa maruz kalmış ürün üretimi 

en aza indirilecektir. Böylece ürünlerimizin ülkemiz ekonomisine katkı oranı artacaktır.  

 

Yapacağımız bu çalışma ile gelecekte P. syringae pv. tomato etmeninin yanı sıra domateslerde 

görülen diğer hastalıkların çözümü için temel veriler elde edilmiş olacaktır. Özellikle, günümüzde 

Tomato Brown Rugose Fruit Virüs (ToBRFV)’ ne karşı alınabilecek önlemler araştırılmaktadır. 

Çalışmamız, ToBRFV’ nin yol açtığı hastalık için çözüm önerisi olabilecek potansiyeldedir. Aynı 

zamanda, sadece domateste değil ekonomik açıdan önemli olan diğer bitki türleri üzerinde de bu 

yöntem modifiye edilerek uygulanabilecektir. 

 

Yapılan literatür taramalarına göre AgNP+D-Asp kompleksleri oluşturarak P. syringae pv. tomato ile 

etkileşime girerek P. syringae pv. tomato’ de gen susturma ile ilgili çalışmalar bildirilmemiştir. 

Dolayısıyla P. syringae pv. tomato’ yi inhibe eden genlerin araştırılması ve bu genlerin AgNP+D-

Asp’ ye bağlanarak P. syringae pv. tomato inhibisyonunun daha güçlü hale getirilmesi hem 

ülkemizde hem de tüm dünyada yapılacak ilk çalışma olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz. Mevcut şartlar altında projenizin 

ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir. Hangi teknolojik 

hazırlık seviyesinden yola çıkıldığına değinilmeli ve proje sonucunda hangi teknolojik hazırlık 

seviyesine erişileceği, takvime bağlı olarak ifade edilmelidir. Önemli bir husus, fikrinizin düzgün 

değerlendirilmesi için THS 3’ten yukarı olmaması, ancak sonrası için de makul kanıtlarla 

desteklenmiş bir gelişim planlaması olmalıdır. 
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Mevcut şartlar (laboratuar şartları, kullanılan cihazlar, alanında uzman kişiler) projeyi ticari bir 

ürüne dönüştürebilir niteliktedir. Bu nedenle bu proje fikri ile ön çalışmalara başlanmıştır. THS1 

ve THS2 temel teknoloji geliştirme aşamasından yola çıkılmıştır.  Projenin sonunda uygulanabilir 

olduğu kanıtlanacaktır (THS3-4). Piyasadaki diğer ilaçlardan farkı bitkideki hastalığa özel 

geliştirilmiş bir yöntem olmasıdır. AgNP+D-Asp kompleksinin kullanımı çiftçilere anlatılacak ve 

gerekli eğitimler; seminerler ya da kurslar şeklinde verilecektir. Aynı zamanda geliştirilen 

AgNP+D-Asp kompleksi için bir prospektüs hazırlanarak şişesine yapıştırılacak, böylece yanlış 

kullanım olasılığı ortadan kaldırılacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje fikrinizin, sonraki aşamaları için tahmini bütçesi hakkında bilgi veriniz. 

Projenizin en az maliyetle uygulanabilir olma durumu hakkında bilgi veriniz.  

Bu kısımda ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması ve kullanılacak 

malzeme listesi hazırlanmalıdır. 

Proje planınıza bağlı olarak maddi yönden hangi harcamaları hangi dönemde yapılacağı dönemsel 

harcama planı şeklinde tablo ile belirtilmelidir. 

Piyasada benzer projeler varsa piyasadaki diğer projelerle birlikte maliyet karşılaştırması 

yapılmalıdır. Maliyet avantajının olmadığı durumlarda hangi tip avantajlar ile projenin rekabetçi 

olacağı ifade edilmelidir.  

Proje takvimi basit çizimler halinde fazla karmaşık olmayan bir biçimde görselleştirilmelidir. 

Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. 

Bütçe planlaması malzemeler başlığı altında verilen malzeme fiyatlarına ve üretim yöntemlerinde 

açıklanan malzemelerin fiyatları toplanarak elde edilmiş tabloda sunulmalıdır. 

 

Tablo 1 Tahmini Bütçe ve Kullanılacak Malzeme Listesi (1000 ml AgNP+D-Asp hazırlamak için) 

Adı  Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) 
Dönemsel 

Harcama 

78318-3Xems 3x 

TWEEZERS  

Elektron mikroskobu çalışmalarında 

gridleri tutumak için kullanılacaktır. 
580,00 

Bütün 

malzemeler 

projenin 

başlayacağı 

ilk ay içinde 

sipariş 

edilecektir. 

Bütün 

malzemeler 

geldikten 

sonra proje 

denemeleri 

yapılacaktır. 

Formwar/Carbon Grid  
Elektron mikroskobunda örnek 

incelemek için kullanılacaktır. 
3300,00 

Osmium Tetroxide  
Elektron mikroskobu çalışmalarında 

fiksatif olarak kullanılacaktır. 
3200,00 

10 nm AgNP 
Antimikrobiyal aktivite çalışmalarında 

kullanılacaktır. 
1890,00 

AgNO3 
AgNP üretimi çalışmalarında 

kullanılacaktır. 
257,75 

D-Aspartic acid AgNP’ ye bağlanacaktır. 908,40 

Oxoid Blank dics 
Antimikrobiyal denemelerde 

kullanılacaktır. 
432,00 

PDA besi yeri  
Antimikrobiyal denemelerde 

kullanılacaktır. 
789,00 

Nutrient Agar 

Antimikrobiyal denemelerinde besi 

ortamını katılaştırıcı ajan olarak 

kullanılacaktır. 

1726,92 

Nutrient Broth 
Antimikrobiyal denemelerde 

kullanılacaktır. 
1944,00 

Petri kabı plastik 9mm 

1000 lik 

Antimikrobiyal denemelerde bakteri 

ekimi için kullanılacaktır. 
1887,35 



10 

 

steril ithal torf  
Domates tohumu çimlendirmede 

kullanılacaktır. 
1062,00 

Plastik Saksı 
Domates fidelerini yetiştirmek için 

kullanılacaktır. 
1770,00 

M beden eldiven Bitki doku kültürü denemelerinde ve 

AgNP üretimi çalışmalarında 

kullanılacaktır. 

1050 

Maske Bitki doku kültürü denemelerinde ve 

AgNP üretimi çalışmalarında 

kullanılacaktır. 

600 

15 ml lik Falkon tüpü AgNP’ li bitki ekstraktlarını  santrifüj 

etmek için kullanılacaktır. 
400 

TOPLAM  21797,42  

%18 KDV TOPLAM  25720,95 

 

Taablo 2 Hizmet Alımı Harcamaları 

Hizmet Alımları 

Mahiyet

i 
Nereden/Kimden Alınacağı Gerekçesi Bedeli (TL) 

XRD 

Erciyes Üniversitesi Teknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(TAUM)  

XRD analizi ile AgNP’ lerin 

formasyonu belirlenecektir. (24 örnek 

x 45TL/adet, maksimum 30 dk) 

1080 

 

(Arastirma Fonu 

projeleri ve 

TUBiTAK projeleri 

KDV'den muaftir.) 

FTIR 

Erciyes Üniversitesi Teknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(TAUM) (Arastirma Fonu 

projeleri ve TUBiTAK projeleri 

KDV'den muaftir.) 

FTIR analizi ile AgNP’ lerin 

yapısındaki fonksiyonel gruplar, 

yapıdaki bağların durumu ve 

bağlanma yerlerinin belirlenmesi 

çalışmaları yapılacaktır. (24 örnek x 

65TL/adet) 

1560 

 

(Arastirma Fonu 

projeleri ve 

TUBiTAK projeleri 

KDV'den muaftir.) 

ICP-MS 

Erciyes Üniversitesi Teknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(TAUM) (Arastirma Fonu 

projeleri ve TUBiTAK projeleri 

KDV'den muaftir.) 

ICP-MS ile AgNP’ lerin bitkide ne 

miktarda olduğu kantitatif olarak 

belirlenecektir. (24 örnek x 

80TL/adet) 

1920 

 

(Arastirma Fonu 

projeleri ve 

TUBiTAK projeleri 

KDV'den muaftir.) 

 

 

TEM 

Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuarı (ARUM)  

TEM ile AgNP’ lerin morfolojik 

yapısı, büyüklükleri ve dağılımı 

belirlenecektir. (70 örnek x 

100TL/adet, Herbir numune için 

analiz süresi: 15 Dakika) 

8260 

(KDV dahil) 

TOPLA

M  
  12820 

 

Tablo 3 Ürünün Tasarım, Üretim Ve Test Süreçlerini İçeren Bir Zaman Planlaması 

 

İş Paketlerinin 

Adı ve Hedefleri 

 

Zaman Aralığı 

(..-.. Ay) 

Bitkinin herbası 1-2 
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Domates tohumu ve fidesi 1-3 

Antimikrobiyal aktivite 2-3 

Ekstraktların hazırlanışı 1-5 

Ekstraktlardan AgNP’ lerin biyosentezi 1-12 

AgNP’lerin karakterizasyonu 2-5 

AgNP’ lerin D-Asp ile kaplanması 3-5 

AgNP’ lerin antimikrobiyal aktivitesi 3-5 

Domates tohumları ve fidelerin etmen bakterilerle 

inokülasyonu 
4-12 

AgNP’ lerin domates tohumlarına ve fidelerine uygulanması 5-12 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje kimler tarafından kullanacağı ve kimlere hitap edeceği burada belirtilmelidir. 

Problemi yaşayanların tanımı ve hedef kitlenin büyüklüğü hakkında kısaca bilgi veriniz. 

 

Proje Tarım Orman Bakanlığına ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlara, İlaç İşletmelerine, Çiftçilere, 

İhracat ve İthalat Birliğine hitap edecektir. Yeşil sentez yoluyla üretilen AgNP+D-Asp 

kompleksinin maliyeti ucuz olduğundan çiftçilerimiz AgNP+D-Asp kompleksi ihtiyacını kolayca 

temin edebileceklerdir. Aynı zamanda dünyada bir ilk gerçekleşeceğinden bu ürünün dış ülkelere 

ihracatı yapılacak, böylece ekonomiye ek bir katkı sağlanmış olacaktır. 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların (risklerin) tespit edilip edilmesi gerekmektedir. 

Riskleri yönetebilmek için olasılık ve etki hesapları yapılarak toplam risk skoru ortaya konmalıdır. 

Gereğinden fazla risk olmamasına özen gösterilmeli, yüksek risk skorları için mutlaka alternatif 

planlar belirtilmelidir. 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmalıdır. (Uygulanabilirliğinde 

mevcut riskler nelerdir belirtiniz) 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri  

(B Planı) tanımlaması yapmalıdır.  

 

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU 

En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

Toplam Risk 

Skoru (10 

üzerinden) 

Doğal tetraploid T.pratense L. her yıl 

deneme bahçesinde normal şartlarda 

yetişebiliyor, fakat hava durumundaki 

herhangi olumsuz bir gelişmeye bağlı 

olarak bitkinin yetiştirilememesi sorunu 

yaşanması 

Her yıl bitkinin çiçekli herbaları toplanarak 

denemelerde kullanılmak üzere -80°C’ de 

saklanacaktır. 

1 

Domates tohumu ve fidesi elde 

edilememesi durumunda 

Tarım Orman Bakanlığı Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünden tohum satın alınacaktır. 

Fidenin elde edilememesi durumunda ise 

fideler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Biyoloji Bölümü’ nün deneme bahçesinde ve 

serada yetiştirilecektir. 

3 
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Antimikrobiyal aktivite için kullanılacak 

olan izolatların elde edilememesi 

durumunda 

Dışardan standart izolat satın alınacaktır. 

3 

Ekstraktların hazırlanışı ve Ekstraktlardan 

AgNP biyosentezi sırasında gerçekleşecek 

sorunlar 

Ekstrakt hazırlamak için bolca örneğe ihtiyaç 

vardır bu nedenle denemelerde her ekstrakt 

için yedek ekstrakt hazırlanacaktır. AgNP 

biyosentezi sağlanamadığı durumda ise 

güncel literatürlere dayanarak yöntem 

modifiye edilecektir. 

3 

AgNP karakterizasyonu sırasında 

gerçekleşecek sorunlar 

AgNP karakterizasyonu için TEM, ICP-MS, 

XRD, FTIR merkez laboratuar bünyesinde 

olacağından, merkez laboratuarlarda olumsuz 

bir gelişme yaşandığı takdirde başka bir 

merkez laboratuar ile temasa geçilecektir. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya 

Bölümü’ ne ait UV-Vis-Spektro 

kullanılacaktır, fakat sorun çıktığı takdirde 

hizmet alımı talep edilecektir. 

3 

AgNP’ lerin D-Asp’a bağlanamaması 

durumunda  
Yöntem modifiye edilecektir. 

8 

AgNP’lerin in vitro’da etkinliğinin 

saptanamaması durumunda  

AgNP konsantrasyonu ve bakteri 

konsantrasyonunda modifikasyonlar 

yapılarak deneme tekrar edilecektir. 

3 

Domates tohumları ve fidelerinin etmen 

bakterilerle inokülasyonundan sonra 

tohumların veya fidelerin 

hastalandırılamaması ya da fidelerin 

kaybolması durumunda 

Tohum ve fidelerin hastalandırılması yöntemi 

ile ilgili güncel literatürlere dayanarak 

yöntem modifiye edilecektir. Denemelerde 

çok fazla fide ekimi yapılarak fidelerin 

kaybolma olasılığı en aza indirilecektir. 

5 

AgNP’ nin domates tohumları ve 

fidelerine uygulandıktan sonra tohum ve 

fidelerde simptom göstermemesi 

durumunda  

AgNP konsantrasyonları değiştirilecektir. 

2 

Proje uygulanabilir olduğunda mevcut 

risk çiftçilerimizin geliştirilen AgNP+D-

Asp kompleksini yanlış kullanması 

olabilir. 

Çiftçilerimize yönelik sempozumlar ya da 

bilgilendirme toplantıları düzenlenerek 

oluşturulan kompleksin doğru kullanımının 

önemi vurgulanacaktır. 

8 

 

 

10. Kaynaklar  

Rapor, kaynaklar kısmı içermelidir. 

Kaynaklar başlığında projenizin yapmak veya yapımını öğrenmek amacıyla kullandığınız 

makalelerin, kullanacağınız malzemelerin özelliklerini soracağınız forum sitesi ve daha önce 

yapılmış çalışmaları incelemek için ve kullanacağımız internet sitelerinin adresleri verilmelidir. 

Internet adreslerine mutlaka erişim tarihi açık olarak belirtilmelidir. Makale ve bildiriler için APA 

formatı gibi tek bir standart format kullanılmalıdır. Ancak APA formatı zorunlu değildir.  

 

Ahmed SM., Fadl MA. (2016) Genetic Relatedness Among Solanum L. Species Assayed by 

Seed Morphology and Isozyme Markers. Pak. J. Bot., 48(5): 2011-2016. 

 

Akat S., Özaktan H. (2011) Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığıyla [Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et. al] biyolojik mücadelede bakteriyel 

antagonistlerin etkinliğinin araştırılması. Türk. Biyo. Müc. Derg., 2 (1): 3-18. 
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