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1. Proje Özeti (Proje Tanımı, Problem Tanımı)  

Ayçiçeği, içerisinde bulunan yüksek orandaki yağ miktarı sebebiyle ülkemizde ve dünyada 

başta gelen bitkisel yağ kaynaklarındandır. İçerdiği yüksek orandaki yağ miktarı (%40-55) 

ile yağ üretiminde önemli bir yere sahiptir (Meral vd., 2019). Ancak, ülkemizdeki üretim 

miktarı tüketim talebini karşılayamadığından yüksek oranlarda ayçiçeği tohumu ve yağı 

ithal edilmektedir. Nüfus artışıyla da giderek artan bu yağ karşılama açığı ülkemizi dışa 

bağlı duruma getirmektedir. Covid-19 pandemisi sebebiyle ihracatçı ülkeler tarafından 

getirilen ihracat kısıtlamaları ve yasaklar da ülkemizde tarıma verilmesi gereken önemi 

gözler önüne sermiştir.  

Büyüyen insan nüfusu ve beraberinde getirdiği artan bitkisel yağ ihtiyacı, var olan tarımsal 

alanlarda en yüksek verimi gerektirmektedir. Bu nedenle, ayçiçeği verimini düşüren 

faktörlerin etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi için, bunların doğru bir şekilde 

tanımlanması ve önüne geçilmesi için çevre dostu, yenilikçi teknolojiler üretilmesi 

gerekmektedir (Tosun ve Akatlar, 2020).   

Bitkilerin büyümeleri için gerekli olan mikroelementlerden biri olan Çinko (Zn), fotosentez 

sürecinin iyileşmesinde, kloroplast gelişiminde ve iyon dengesinin düzenlenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Buna karşın, bitkilerin temel ihtiyacı olan mikrobesinler 

grubunda olmamasına rağmen Titanyum (Ti) emiliminin bitkiye olumlu katkılarının olduğu 

saptanmıştır. Literatürdeki çalışmalar, çinko oksit (ZnO) ve titanyum dioksit (TiO2) 

NP‘lerinin farklı bitkilerin ve ayçiçeğinin gelişiminde olumlu etkilerinin olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayçiçeği tohumu üzerinde yapılan bir deneyde, düşük konsantrasyonlarda 

tohuma verilen NP’lerin çimlenme yüzdesini arttırmasının yanında ortalama çimlenme 

süresini de azalttığı gözlemlenmiştir (Janmohammadi ve Sabaghnia, 2015; Tymoszuk ve 

Wojnarowicz, 2020).  

Bu çalışmada yeşil sentez yöntemiyle elde edilen ZnO ve TiO2 NP’lerin ultraviyole-görünür 

spektroskopisi (UV-Vis), dinamik ışık saçılımı (DLS), geçirimli elektron mikroskopisi 

(TEM) kullanılarak karakterizasyonu yapılacak ve üretilen NP’lerin boyut, yüzey ve şekil 

özellikleri belirlenip kalite kontrolleri yapılacaktır. Üretilen bu nanopartiküller ilk kez yerli 

ayçiçeği tohumlarına çimlenme aşamasında uygulanacak ve ortalama çimlenme süresi ve 

çimlenme hızı, fidelerin kök ve gövde uzunluğu, taze ağırlıkları gibi bazı büyüme 

parametreleri ölçülecek ve kontrol grubu tohumlara göre bir farklılık oluşup oluşmadığı 

incelenecektir. 

 

 



 

2. Problem/Sorun: 

Ayçiçeği içerdiği yüksek orandaki yağ miktarı (Meral vd., 2019) ve tarım sektörü dışında 

yeşil enerji/biyodizel (Aguado-Deblas vd., 2020), çerezlik tüketim, ilaç, gıda boyası ve 

deterjan üretimi dahil birçok endüstriyel kullanımı nedeniyle Türkiye ve dünya için stratejik 

önem taşıyan bir bitkidir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı 

“Ayçiçeği Tarım Ürünleri Piyasa Raporu (2020)”, 2017 yılında yapılan çalışmalar göz 

önünde bulundurularak; 2027 yılına kadar Türkiye’de ayçiçeği üretim miktarının ihtiyaç 

duyulan miktarın yaklaşık 2/3’sini karşılayabileceği, kalan 1/3 ihtiyacı (1,1 milyon ton) ise 

ithalat ile karşılamak zorunda kalacağı düşünülmektedir. Ön görülen bu durumun yerel 

ekonomimizi kötü yönde etkilemesi kaçınılmazdır.  

Başarılı ve hızlı çimlenme bir bitkinin verimini arttırmakta büyük bir role sahiptir. 

Tohumların geç çimlenmesi farklı hastalıklara maruz kalmalarına fırsat yaratır ve eş 

zamanlı çimlenemeyen tohumlar farklı zamanlarda olgunlaşıp çiçeklenir (Yılmaz ve Kınay, 

2015). Bu düzensizlik, gübreleme, sulama ve ilaçlama işlemlerinde aksaklık yaratarak 

mahsulün veriminin ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır (Şener ve Mehmet, 2016). 

Klasik ıslah yöntemleriyle, tohum çimlenmesinde yaşanan sorunlar ve küresel iklim 

değişikliklerinin olumsuz etkileri dikkate alındığında, verimde istenilen seviyeye 

ulaşabilmek oldukça zor ve uzun bir süreçtir ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. 

Hayvansal gübreler başka bir yan ürün olarak daha az maliyetli ve kolay uygulanabilirler, 

fakat bu gübrelerle beraber taşınan hastalıklar, yabani ot tohumları ve zararlı böcekler 

onların kullanımının kısıtlanmasına sebep olur. Sentetik ve kimyevi gübreler ise hasıl 

arttırışında gösterdikleri etkinliğe rağmen içerdikleri ağır metal iyonları, doğada ve 

besinlerde bıraktıkları toksik madde izleriyle, ekosisteme ve insan sağlığına ciddi zararlar 

verebildikleri gözlemlenmiştir (Ijaz vb., 2020; Salem vb., 2020; Nadarajan ve Sukumaran, 

2021). Bu koşullar sonucunda, son yıllarda nanoteknolojinin de gelişimiyle, 

nanomalzemeler tarımda koruma ürünleri, büyüme uyarıcıları ve gübrelerdeki ajanlar 

olarak kullanılmalarıyla öne çıkmaktadır. 

Alternatif bir seçenek olan metal nanopartiküller (MNP), farklı fiziksel, kimyasal 

malzemeler kullanılarak sentezlenebilirler. Farklı öğütme teknikleri, lazer ışınları ve 

ultrasonik dalgalarla üretilen partiküller yüksek maliyetli olduğu ve elde edilen NP’lerin 

beklendiğinden daha büyük olup genellikle malzeme kaplama ve düşük hassasiyetli amaçlar 

için kullanıldığı belirtilmiştir (Yang ve Chen. 2017; Ijaz vb., 2020). 

 

3. Çözüm  

Gelişen nanoteknoloji ile nano parçacıklar, tarımda verimliliği arttırabilme özelliğinin 

yanında çevre açısından güvenli olan uygulamalara önderlik etmektedir. NP’ler, hücre 

duvarını aşarak bitki sistemine kolayca girebilme özelliklerinden dolayı diğer malzemelere 

kıyasla avantajlıdırlar. Bu projede yeşil sentez yöntemiyle üretilen ZnO ve TiO2 

nanopartiküller, kimyasal yolla üretilen ürünlere kıyasla daha basit bir prosedüre sahiptir ve 



 

zehirli maddelerin ekosisteme salınımına engel olur. Ayrıca bitkilerin içerisinde bulunan 

fitokimyasallar, kimyasal yöntemde kullanılan sentetik bileşenlere kıyasla daha etkili 

indirgeme ve stabilite sağlarlar. 

Bu doğrultuda, bu projenin amacı, çevre dostu bir yöntem olan yeşil sentez yolu ile ZnO ve 

TiO2 nano parçacıklarının üretimi, karakterizasyonu ve üretilen NP’lerin farklı doz 

aralıklarında yerli ayçiçeği tohumlarının çimlenmesi üzerindeki etkisini araştırmak ve 

tarımdaki kullanım potansiyelini ortaya koymaktır. Bitkisel ekstrelerden sentezlenecek olan 

bu NP’lerin kimyasal sentezde oluşabilecek toksik etkileri elimine etmesi ve bitki tarafından 

daha verimli bir şekilde kullanılarak geleneksel ve kimyasal gübrelerin toprakta birikimini 

azaltmaya da katkı sağlaması beklenmektedir.  

 

4. Yöntem 

Bu aşamada, projede gerçekleştirilecek iş paketleri, Şekil 4.1’deki akış şemasında 

belirtilmiştir:  

 

Şekil 4.1: Projede izlenecek olan adımların akış şeması 

 

4.1. Bitkisel Ekstrelerin Hazırlanması 

NP sentezinde kullanılmak üzere defne (Laurus nobilis) ve yeşil çay (Camellia sinensis) 

olmak üzere iki farklı bitki kullanılmıştır. İlk aşamada defne ve yeşil çay yapraklarındaki 

fitokimyasalları suda çözebilmek için total ekstraksiyon yapılır. Bunun için taze toplanan 

defne yaprakları saf su (dH2O) ile yıkandıktan sonra oda sıcaklığında (~25˚C) kurumaya 

bırakılır. 5 g küçük parçalara bölünmüş olan yapraklar 100 ml saf suya eklendikten sonra 

100℃’de 5 dakika boyunca kaynatılır. Kuru yeşil çay yaprakları aynı miktar saf suda 

80℃’de 1 saat boyunca bekletilir. Hazırlanan iki karışım oda sıcaklığında soğutulduktan 

sonra, daha büyük parçaları ayırmak için, ayrı olarak önce tek katlı sonrasında 3 katlı 

5. İstatistiksel Analizler ve Sonuçların Değerlendirilmesi 

4. Tohumların ZnO ve TiO2 NP’ile Muamele Edilmesi 

ve Çimlendirme Testi 

3. NP'lerin Karakterizasyonu

2. ZnO NP ve TiO2 NP Yeşil Sentezi

1. Bitkisel Ekstrelerin Hazırlanması



 

Whatman No. 1 filtre kâğıdı kullanılarak filtrelenir. Elde edilen defne ve yeşil çay ekstresi 

daha sonraki aşamalarda kullanılmak üzere 4℃’de saklanır (Aljelehawy vd., 2020). 

 

4.2. ZnO NP ve TiO2 NP Yeşil Sentezi 

ZnO ve TiO2 NP’lerin sentezinde sırasıyla (Hussain vd., 2019) ve (Sethy vd., 2020) 

tarafından verilen protokoller bazı değişiklikler yapılarak uygulanmıştır. Defne ve yeşil çay 

yaprağı ekstresinden çinko ve titanyum NP’lerinin elde edilmesi için toplam hacim değeri 

10 ml olmak üzere farklı bitki ve metal tuzu hacim değerleri kullanılmıştır (Şekil 4.2 ve 

Şekil 4.3). 

 

Şekil 4.2: NP’lerin yeşil sentezinde uygulanan adımlar 

 

Bitki Özütü Metal Tuzu 

Reaksiyon Sonu 

Metal 

Nanoparçacıkları 

Çinko Asetat 

(ZnO(C2H3O)2*2H2O) 

   

veya 

 

 Titanyum İzopropoksit 

(C12H28O4Ti) 

Defne 

(Laurus nobilis) 

 

    veya 

 

Yeşil Çay 

(Camellia sinensis) 

İndirgenme 

Reaksiyonu 



 

 

Şekil 4.3: Defne (D) ve Yeşil çay (YÇ) yaprağından ZnO ve TiO2 NP’lerin eldesi için 

oluşturulan deneysel gruplar 

 

4.3. NP’lerin Karakterizasyonu 

Elde edilen ZnO ve TiO2 NP’lerin karakterizasyonu için öncelikle ultraviyole-görünür 

spektroskopisi (UV-Vis) ile absorbans spektrum analizi yapılır ve sentezlenen NP’lerin 

beklenen absorbans aralıklarında spektrum oluşturup oluşturmadığı kontrol edilir. Partikül 

boyutlarının belirlenmesi için geçirimli elektron mikroskopisi (TEM) kullanılarak örnekler 

görüntülenir.  

Ön çalışmalarda elde dilen UV-Vis spektroskopisi (Hassan vd., 2020; Dobrucka, 2017; 

Dhanemozhi vd., 2017) (Grafik 4.1) ve TEM analiz sonuçlarının literatürdeki araştırma 

bulgularıyla uyumlu olduğu saptanmıştır (Nabi vb., 2020; Hussain vb., 2019) (Şekil 4.4).  

Farklı kombinasyonlar ile sentezlenen ZnO nanopartiküller grafikte de görüldüğü üzere 

205-215nm ve 260-310nm dalga boyu aralıklarında maksimum absorbans göstermiştir. 

Yığın ZnO partiküllerinin 385 nm’de maksimum absorbans verdiği dikkate alındığında 

(Senthilkumar and Sivakumar, 2014), daha düşük dalgaboylarında elde edilen maksimum 

absorbans değerlerinin ZnO NP’lerin göstergesi olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan 

TiO2 örneklerine bakıldığında, 205-215nm ve 270-280nm aralıklarında maksimum 

absorbans göstermiştir. Benzer şekilde Hassan ve arkadaşları (2020) da çalışmalarında 

Strychnos spinosa ve Blighia sapida yaprak ekstreleri ile gerçekleştirdikleri TiO2 

nanopartikülleri için 270nm ve 290nm dalga boylarında maksimum absorbans elde 

etmişlerdir (Grafik 4.1). 

NP'lerin Yeşil 
Sentezi

Defne (L. nobilis)

D:TiO2

1. 2:8 ml 

2. 4:6 ml

3. 5:5 ml

4. 6:4 ml

5. 8:2 ml

D:ZnO

6. 2:8 ml 

7. 4:6 ml

8. 5:5 ml

9. 6:4 ml

10. 8:2 ml

Yeşil Çay (C. 
sinensis)

YÇ:ZnO 

11. 2:8 ml 

12. 4:6 ml

13. 5:5 ml

14. 6:4 ml

15. 8:2 ml

YÇ:TiO2

16. 2:8 ml 

17. 4:6 ml

18. 5:5 ml

19. 6:4 ml

20. 8:2 ml



 

 

 

Grafik 4.1: Ön çalışmalarda elde edilen NP’lerin UV-Vis spektroskopisi sonuçları 

*SF: Seyreltme faktörü 

 

Defne özütünden sentezlenen TiO2 NP’lerinin TEM görüntüsü (Şekil 4.4.) de 100 nm altındaki 

partiküllerin varlığını kanıtlamaktadır. ZnO NP’lerin karakterizasyon çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

 

Şekil 4.4: Ön çalışmalarda Defne özütünden sentezlenen TiO2 NP’nin TEM görüntüsü 
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4.4. Tohumların ZnO ve TiO2 NP’ile Muamele edilmesi ve Çimlendirme Testi 

Yeşil sentez yoluyla sentezlenen Çinko ve Titanyum NP’lerin etkisini ayçiçeği tohum 

çimlenmesinde görebilmek için, test grubu dahil (su, yeşil çay ekstresi, defne yaprağı 

ekstresi, ZnO NP (0.5 µl ve 5 µl), ve TiO2 NP (0.5 µl ve 5 µl), 87 grup seçilmiştir (Şekil 

2.3). Düzgün bir istatistik analiz yapılabilmesi için her grup için 10 tekrar yapılır. Bu 

çalışmada kullanılan ayçiçeği (Helianthus annuus) 2453-A hattına ait tohumlar Trakya 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. 

- Tohum Yüzey Sterilizasyonu 

Ayçiçeği tohumları, %20 Sodyum Hipoklorit (NaClO2) ve birkaç damla Tween20 

solüsyonu ile 20 dakika muamele edilerek yüzey sterilizasyonu geçekleştirilir ve son olarak 

3 kere saf su ile durulanır. 

 

- NP Uygulaması 

Ayçiçeği tohumları, içerisi önceden 70% ethanol ile temizlenen laminar akış kabini 

içerisinde, 14 cm çapındaki steril cam petrilerde, her bir petride 10 adet olacak şekilde steril 

filtre kağıtları arasına yerleştirilir ve bu tohumlara farklı konsantrasyonlardaki sentezlenen 

ZnO (0,5, 5, 20 ve 50 ppm) ve TiO2 (1, 5, 20 ve 50 ppm) NP’leri uygulanır. 10 gün boyunca 

kontrollü bitki yetiştirme odasında (16/8 6000 lux, 23±2ºC, %45-50 nem) çimlenmeye 

bırakılır.  

7 günlük çimlenme periyodu sonrasında petriler bitki büyütme odasından çıkarılır ve yeşil 

sentez yolu ile üretilen NP’lerin etkisini incelemek üzere çeşitli ölçümler yapılmıştır. 

Çimlenme belirtisi olarak köklerin 2 mm büyümesi çimlenmenin başarılı olduğu kabul 

edilmiştir (Acharya vd., 2020). Ortalama çimlenme süresi (OÇS), çimlenme yüzdesi (ÇY), 

ortalama çimlenme hızı (ÇH), ve çimlenme indeksi (Çİ) alttaki formülere göre 

hesaplandıktan sonra fidelerin kök ve gövde uzunluğu, taze ağırlıkları gibi bazı büyüme 

parametreleri ölçülmüştür. 

 

𝑂Ç𝑆 =
∑ 𝐷×𝑛

∑ 𝐷
 

Ç𝑌 (%) =
𝐷10

𝑁
× 100 

𝑂Ç𝐻 =
∑ 𝐷

∑ 𝐷 × 𝑛
=

1

𝑂Ç𝑆
 

Çİ = ∑
𝐷

𝑛
 

 



 

Denklemdeki D sayım günündeki başarılı tohum sayısını, D10 10’uncu gündeki çimlenme 

sayısı, N kullanılan toplam tohum sayısını, n’ise sayım yapılan gün sayısını göstermektedir 

(9iv d., 2020; Şener ve Mehmet, 2016). 

 

4.5. İstatiksel Analizler ve Sonuçların Değerlendirilmesi 

Elde edilen sonuçların istatiksel olarak anlamlı olup olmadığını ortaya koymak için SPSS 

Statistics programı üzerinden One Way Anova testi uygulanır. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda ZnO ve TiO2 NP’lerin ayçiçeği üzerinde çimlenme ve büyüme 

parametrelerine etkisini incelemek üzere uygulama grupları kontrol grupları ile 

karşılaştırılır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Nanopartiküllerin faydalı özellikleri ve yeşil sentez metodu çok önce keşfedilmesine 

rağmen, hala tarımsal uygulamalardaki güvenilirlik çalışmaları aşamasındadır. Bu nedenle 

piyasada bulunan çinko ve titanyum içeren gübreler çoğunlukla makro boyutta metal 

takviyesi yaparak bizim çalışmamıza kıyasla bitkiye daha büyük metal partikülleri sağlarlar. 

Bu projede ZnO ve TiO2 nanaopartikülleri yeşil sentez yöntemiyle üretilmiş olup, kimyasal 

yolla üretilen ürünlere kıyasla daha basit bir prosedüre sahiptir ve zehirli maddelerin 

ekosisteme salınımına engel olur. Ayrıca bitkilerin içerisinde bulunan fitokimyasallar, 

kimyasal yöntemle kullanılan sentetik bileşenlere göre daha etkili bir stabilize sağlarlar. 

Bitkilerin farklı kısımlarından elde edilen bu bileşenler, daha ucuz ve çevreye duyarlıdır.  

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde bitki ekstrelerinden yeşil sentez yolu ile elde edilen 

NP’lerin ayçiçeği uygulamaları çok sınırlıdır. Ayrıca, bu projede yerli ayçiçeği hatlarına ait 

tohumlar ilk kez, defne yaprağı (Laurus nobilis) ve yeşil çay (Camellia sinensis) özütü 

kullanarak sentezlenecek olan ZnO ve TiO2 NP’lere maruz bırakılarak çimlenme testi 

uygulanacak ve bitki gelişimindeki değişiklikler morfolojik parametreler ile izlenecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Kimyasal metoda alternatif olan yeşil sentez metodu daha ucuz, basit ve hızlı bir üretim 

aşamasına sahiptir. Öte yandan bu metot için ihtiyaç duyulan malzemeler ve fiziksel 

parametreler daha ulaşabilir ve çevreye olumsuz bir etkisi yoktur.  Bu çalışma 

doğrultusunda ayçiçeği çimlenmesi aşamasında olumlu neticeler elde edilirse, çalışmanın 

çıktıları kalite ve verimi arttırmak için yerli ayçiçeği dahil başka tarım bitkileri üzerinde de 

uygulanmaya aday bir çözüm olacaktır. Böylece çevre dostu bir mühendislik ürünü olan 

NP’lerin tarım sektöründe gübre katkı maddesi olarak kullanımının önü açılacaktır.  

 



 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin karşılaşılabilecek olumsuzluklar ile birlikte toplam maliyeti yaklaşık 5811.4 ₺ 

olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda projenin farklı aşamaları gerçekleştirilirken gerekli 

olan toplam tutarı ve bu aşamalarda kullanılacak olan malzemelerin listesi verilmiştir. 

Tablo 7.1: Proje harcamaları ve risk maliyetleri  

 

Tablo 7.2: Projenin farklı aşamalarında kullanılacak malzemeler  

Sentez Defne 

Yaprağı 

(Kuru) 

Yeşil çay 

Yaprağı 

(Kuru) 

Çinko 

Asetat 

Dihidrat 

Titanyum 

İzopropoksit 

Whatman 

Filtre 

Kâğıdı 

Saf 

Su 

Karekterizasyon Whatman 

Filtre 

Kâğıdı 

Plastik 

Tüp 

(2mL) 

Saf Su    

Çimlendirme Ayçiçeği 

Tohumu 

Çamaşır 

Suyu 

Tween 

20 

Sodyum 

Hipoklorit 

Filtre 

Kâğıdı  

Petri 

Kabı 

 

Tablo 7.3: Proje zaman planlaması ve zamana göre görev dağılımı 

İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz  

1. Bitkisel Ekstrelerin 

Hazırlanması 
X X     

2. ZnO NP ve TiO2 NP Yeşil 

Sentezi 
      

3. NP’lerin Karakterizasyonu  X X X   

4. Tohumların ZnO ve TiO2 

NP’leri ile Muamele 

edilmesi ve Çimlendirme 

Testi 

   X X  

5. İstatistiksel Analizler ve 

Sonuçların 

Değerlendirilmesi 

     X 

 

 

 

 

Kullanım Amacı Malzeme 

(TL) 

Cihaz 

Kullanımı (TL) 

Risk Maliyetleri 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

Yeşil Sentez 228.4 - - 228.4 

Karekterizasyon - 2500 2500 5000 

Çimlendirme 233 - 250 583 

Toplam 451.4 2500 2750 5811.4 



 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin olumlu veya olumsuz çıktıları akademik öneme sahip olup gelecek projelere 

referans sağlayarak ilerlemelerine yardımcı olacaktır. Bu proje sonucunda üretilen teknoloji 

tohum, gübre, zirai ilaç ve pestisit üreten sanayilerde kullanılabilecektir. Üretim başarısına 

erişen ürünler ise çiftçiler tarafından tarla ve serada hem toprak, hem hidroponik hem de 

aeroponik bitki yetiştirme ortamlarında kullanılabilecektir.   

 

9. Riskler 

Proje esnasında yaşanabilecek sorunlardan en önemlisi karakterizasyon aşamasının, 

safsızlık nedeniyle tekrar edilmesi olarak saptanmıştır. Bunun dışında, çimlendirme testi 

için kullanılan konsantrasyon grupları bitkinin toleransının üstünde olup, proje sonuçlarının 

yorumlanamaz hale getirmesidir. Bu sorunların önlenmesi için alınacak olan analiz 

hizmetleri en fazla iki, tohum ve kimyasal bedelleri ise birden fazla tekrarı karşılayacak 

şekilde uyarlanmıştır.  

Çoğu tarımsal kullanımlık katkı maddesinin kontrolsüz kullanımı neticesinde oluşan çevre 

kirliliği, bilinçsiz nanopartikül uygulamalarında da yaşanabilmektedir. Bu projenin asıl 

hedeflerinden biri olan en uygun NP boyutu, morfolojisi ve dozunun saptanması, gelecek 

çalışmalara ışık tutarak, tarımsal NP uygulamasında da toksisite riskini minimuma 

düşürmeyi planlıyordur.  

 

Tablo 3. Projede karşılaşılabilecek problemler ve problemlerin yönetimi 

İlgili İş 

Paketi 
Projede Karşılaşılabilecek Problemler Problem Yönetimi (B Planı) 

 

1 

“Bitkisel Ekstrelerin Hazırlanması” 

esnasında defne ve yeşil çay içindeki 

fitokimyasalların etkili bir şekilde dışarıya 

çıkarılamaması. 

Kullanılan yapraklar kurutulup 

ufaltılarak, farklı sıcaklıklarda 

denemeler yapılacaktır.  

 

 

2 

“ZnO NP ve TiO2 NP Yeşil Sentezi” 

esnasında NP dönüşümünün %100 verim 

ile sağlanamaması. 

Sentez için kullanılacak bitki 

ekstreleri ve metalik iyon 

tuzlarının farklı oranlarda 

kombinasyonları ile denemeler 

yapılacaktır. 

 

 

 

3 

“NP’lerin Karakterizasyonu” sırasında 

ölçümlerden elde edilen sonuçların 

NP’lerin agregasyonundan kaynaklı 

olarak tekrarlanabilirliğinin düşük olması.  

Agregasyonu önlemek için 

örnekler sonikatörde 

bekletilecektir ve ölçüm esnasında 

gerekli seyreltmeler için NP’lerin 

stabilitesini kaybetmeyeceği 

alternatif solventler denenecektir.  



 

 

3 

“NP’lerin Karakterizasyonu” için olması 

gereken saflık düzeyinde NP’lerin elde 

edilememesi. 

İstenilen saflık düzeyine 

ulaşabilmek için sentezlenen 

NP’lere farklı saflaştırma 

işlemleri uygulanacaktır. 

 

 

4 

“Çimlendirme Testi” aşamasında, 

muamele edilen NP konsantrasyonlarının 

toksik seviyede olup çimlendirmeyi 

olumsuz etkilemesi. 

Hazırlanan NP solüsyonunun 

tohumlara farklı 

konsantrasyonlarda uygulanarak 

en uygun aralığın tespit edilmesi 

ve alınan sonuçlara göre aralığın 

tekrar gözden geçirilmesi 

 

 

 

5 

“İstatistiksel Analizler ve Sonuçların 

Değerlendirilmesi” aşamasında elde 

edilen sonuçların istatistiksel olarak 

anlamlı olmaması. 

Verilerin güvenilebilir olması için 

her farklı NP konsantrasyon 

uygulaması 10 tohum üzerinde 

tekrarlanacaktır. Yine de anlamlı 

sonuçlar elde edilemezse tekrar 

sayısı arttırılacaktır. 

 

 

Tablo 9.1: Olasılık ve Etki matrisi  

 

 Düşük Orta Yüksek 

Düşük “Bitkisel Ekstrelerin 

Hazırlanması” 

esnasında defne ve 

yeşil çay içindeki 

fitokimyasalların etkili 

bir şekilde dışarıya 

çıkarılamaması. 

“İstatistiksel Analizler ve 

Sonuçların 

Değerlendirilmesi” 

aşamasında elde edilen 

sonuçların istatistiksel 

olarak anlamlı olmaması. 

 

Orta  “NP’lerin 

Karakterizasyonu” 

sırasında ölçümlerden elde 

edilen sonuçların NP’lerin 

agregasyonundan kaynaklı 

olarak 

tekrarlanabilirliğinin 

düşük olması. 

“Çimlendirme Testi” 

aşamasında, 

muamele edilen NP 

konsantrasyonlarının 

toksik seviyede olup 

çimlendirmeyi 

olumsuz etkilemesi. 

Yüksek  “NP’lerin 

Karakterizasyonu” için 

olması gereken saflık 

düzeyinde NP’lerin elde 

edilememesi. 

 

 

Etki 

O
la

sı
lı

k
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