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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
Projemizde tıbbi ve aromatik bir bitki olan Vetiveria zizanioides ve önemli bir besin kaynağı 
olan çeltik bitkilerinin kitlesel üretimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla bitki doku 
kültürü yöntemleri kullanılacak ve verimi maksimum seviyeye çıkartmak için üretim 
tasarladığımız iyileştirilmiş biyoreaktör sistemlerinde gerçekleştirilecektir. Tıbbi ve aromatik 
bitkiler, alternatif tıp, sanayi, kozmetik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu değerli 
bitkilerden Vetiver (Vetiveria zizanioides) tarımsal ve tarım dışı birçok alanda kullanılabilir. 
Vetiver bitkisinin köklerinden elde edilen vetiver yağının parfüm esansları ve kozmetiğin 
yanı sıra; antibakteriyel, mantar ve iltihap önleyici, anti-alerjen, kaşıntı dindirici, böcek 
kovucu, cilt yenileyici ve hormon düzenleyici gibi birçok önemli etkisinin olduğu 
bilinmektedir. Bu değerli bitkilerin üretimini biyoreaktör sistemiyle ve saçak kök kültürü 
olarak adlandırılan biyoteknolojik doku kültürü yöntemi kullanılarak, bitki parçalarının 
aseptik ortamda çevresel faktörlerden ve biyotik /abiyotik streslerden etkilenmeden 
hastalıktan ari hızlıca klonlanması ve çoğaltılması mümkündür. Saçak kök kültürü bitkilerin 
Gram negatif bir toprak bakterisi olan Agrobacterium rhizogenes ile enfeksiyonu sonucu elde 
edilir ve bu doku kültürü aracılığıyla değerli bitkileri veya bitki kısımlarını bitki büyüme 
düzenleyicilerine gereksinim duymadan, basit besiyerlerinde ve çok daha hızlı bir şekilde 
çoğaltabiliriz. Saçak kök oluşumunu in vitro olarak indüklemek için öncelikle bitki 
eksplantlarını sterilize edilecek ardından aseptik koşullarda eksplantlar yaralanarak A. 
rhizogenes süspansiyonları ile bir araya getirilecektir. Yaralı bitki eksplantları, sıvı ortamda 
ortak kültivasyon yoluyla Agrobacterium suşları ile enfekte edilecektir. Enfekte olmuş 
eksplantlar, bakterileri ortadan kaldırmak için yaklaşık 72 saat sonra antibiyotik içeren katı 
MS besi ortamına aktarılacaktır. Neoplastik, transforme kökler genellikle 1-4 hafta arasında 
ortaya çıkacaktır, daha sonra hormonsuz MS besi ortamında bol yan dallar oluşturarak 
büyümesine çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu doku kültürü tekniğiyle değerli 
Vetiver bitki köklerinin ülkemizde çok daha hızlı ve kontrollü bir ortamda üretimini 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

Dünya nüfusunun besin ihtiyacının büyük çoğunluğu tahıllar tarafından sağlanmaktadır. 
Tahıllar içinde buğdaydan sonra en önemli kültür bitkisi çeltik (çeltik, buğdaygiller 
familyasında olup Oryza L. cinsinde bir tropikal ve ılıman iklim bitkisidir), dünya nüfusunun 
yarıdan fazlasının (%60) temel besin kaynağıdır (Sürek, 2002). Bu yüzden projemizde çeltik 
bitkisinin de üretimini tasarladığımız sistemle artırmayı hedefliyoruz. 
Biyoreaktör sistemleri ise büyük ölçüde kapalı ve kontrollü sistemlerdir ve bu sistemlerde 
aseptik gereksinimler, pH, sıcaklık, oksijen, havalandırma gibi kontrollü mikro çevre 
koşullarında üretim sağlanabilmektedir. Geçici daldırma biyoreaktörler (TIS) ise bitki gövde, 
yaprak vs. proliferasyonu ya da bu bitkilerden elde edilen sekonder metabolitlerin üretimi 
için kullanılabilen, kültür ve besiyeri kaplarından oluşan, tüm parçaları otoklavlanabilen, 
uzun ömürlü, kullanımı kolay, çalışmak için daha az güçte hava akımı gerektiren, bitkilerin 
mikropropagasyonu (mikroçoğaltımı) için yeterli hacme sahip sistemdir (Şekil 2). Proje 
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kapsamında, biyoreaktör olarak kullanılacağımız bu sisteme, mevcut ürünlerde bulunmayan 
ancak sunulan bu proje ile yapılması hedeflenen bitkisel üretimde verimliliği artırabilecek 
farklı dalga boylu ışık sağlayacak LED ışığının optimize edilerek kullanılması 
hedeflenmektedir. Ayrıca biyorekatör sisteminde normalde manuel olarak ayarlanan hava 
motoru ve zamanlayıcı projemizle beraber yapılacak olan uygulama ile uzaktan kontrol 
edilebilecek olup daha az hata payı olacaktır. Projede tasarlanacak biyoreaktör sistemi ise 
çeltik bitkisinin mikroçoğaltımında ve Vetiver bitkisinde saçak kök kültürü ile üretilmesinde 
kullanılacaktır. 

Özetle bu çalışmanın amacı önemli ve değerli bitki türlerinin LED aydınlatma ile 
iyileştirilmiş bir biyoreaktör sistemi kullanılarak kitlesel üretimini sağlamak ve böylece 
ülkemizin bu bitkilerin ihracatında istenilen seviyeye ulaşmasına katkı sağlamaktır. 

 
2. Problem/Sorun: 

Son yıllarda doğal ürünlere ilgi ve talep artmaktadır. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin 
üretiminin biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yüksek verim ve düşük iş gücüyle 
artırılması mümkünken, bu alanda çok az araştırma yapılmış olup daha çok veriye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tıbbi ve aromatik 
bitki türü bulunurken, bunların sadece %30’unun dış ticareti yapılmaktadır. 
Tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke ekonomisi için önemli bir kazanç kaynağı olduğu göz önüne 
alınarak, Türkiye’nin dünya tıbbi bitki pazarında payının artırılmasını sağlamak amacıyla, 
sektördeki eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu değerli bitkilerin üretiminde 
kullanılan geleneksel yöntemlerin birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bu dezavantajlar ve 
bitki doku kültürünün doğadan toplamaya kıyasla avantajları Şekil 1’de özetlenmiştir. 

  

 

 

 

 

 

    

 

Şekil 1. Bitki doku kültürü ve doğadan toplama yöntemlerinin karşılaştırılması. 

Ayrıca, ülkemiz 1984 yılından bu yana çeltik ve pirinç için ithalatçı bir ülke 
pozisyonundadır. Çeltik üretiminde kendine yeterlilik potansiyeli olan ülkemizin, çeltik 
üretimi için uygun ekolojik koşullara sahip birçok bölgesi bulunmakla birlikte, üretimde 

BItkI Doku Kültürü 

İstendlen zamanda, dstendlen 
kadar üretdm 
 
 
Türlerin kaybolma tehlikesi yok 
 
 
Standart kalitede ve bol 
 miktarda üretim  
 

Doğadan Toplama  

Bazı türlerdn zamanla soylarının 
tükenme tehldkesd vardır 
 
Patojenler ve iklim değişiklikleri 
gibi birçok faktörden 
etkilenmektedir 
 
Bazı bdtkdlerdn toplanması çok 
güçtür ve maldyetd yüksektdr 
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artan maliyetler ve ani mevsimsel değişiklikler nedeniyle henüz kendi iç tüketimimizi dahi 
karşılayamamaktadır. Bu sebeple ülkemizde çeltik üretiminin desteklenmesi için geleneksel 
tarımın projenin konusunu oluşturan biyoteknolojik üretim ile desteklenmesi gerekmektedir. 
Yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır. 
 

3. Çözüm  

3.1. Bitki Doku Kültürü ve TIS Biyoreaktör Sistemi ile Üretim 

      Ülkemizin büyük oranda ithal ettiği bitkisel ürünlerin biyoteknolojik üretim (bitki doku 
kültürü) ve biyoreaktör kullanımı ile üretiminin arttırılması yukarıda proje materyali olarak 
seçilen iki bitki türü için de çözüm olarak sunulmaktadır. Bitki hücre kültüründe çevresel 
koşullardaki  
 
değişikliklerden etkilenmeden herhangi bir yerde veya mevsimde üretimi gerçekleştirebiliriz ve 
yapılacak çeşitli uygulamalarla da (saçak kök kültürü, biyoreaktör) verimi artırabiliriz. Proje ile 
Vetiver köklerinin saçak kök kültürü aracılığıyla artırılmış üretimi ilk defa sağlanacaktır ve bu 
kültür iyileştirilmiş ve otonomlaştırılmış bir geçici daldırma biyoreaktör sistemine (Şekil 2) 
aktarılarak, üretimi ve bu bitkiden ekstrakte edilecek yağ miktarı artırılacaktır. Böylece bu 
bitkinin ülkemizde kitlesel üretimi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, besin kaynağı olarak önemli bir 
tahıl olan çeltiğin ülkemizde üretiminin artırılması için biyoteknolojik yöntemler kullanılarak 
yerel çeltik çeşitlerinin hızlı ve klonal çoğaltılması ile mevcut geleneksel üretime 
biyoteknolojik üretim yoluyla katkı sağlamak da yine projede önerilen çözümdür. 
 

  
Şekil 2. TIS sisteminin LED ışıklarla iyileştirişmiş hali (sol) ve tüm ekipmanlarıyla TIS sistemi 
(sağ).  
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3.2 Elektronik Tasarım 
 
Projenin elektronik kısmında, öncelikle kullanılacak elektronik elemanlar belirlendi. Bu 
projede sistemden gelen sıcaklık ve nem verileri kullanılacağı için sıcaklık/nem sensörü, ışığın 
dalga boyuna göre bitki gelişiminin gözlemlenebilmesi için LED ışıklar, sistemin 
programlanabilmesi ve sistem ile uygulama arasındaki haberleşmenin sağlanabilmesi için wifi 
modül içerene bir mikroişlemci ve sistemin beslenebilmesi için bir batarya kullanılmaya karar 
verildi. Sistem temel olarak bir sensör, bir mikroişlemci, LED ışıklar, batarya, bir hava motoru 
ve bir zamanlayıcıdan oluşmaktadır.  
Elektronik devre elemanları: 
 

• DHT11 Isı ve Nem Sensörü: 0 ile 50°C arasında 2°C hata payı ile sıcaklık, 20-90% 
RH arasında 5% RH hata payı ile nem ölçer. Yüksek güvenilirliktedir, uzun dönem 
çalışmalarda dengelidir ve hızlı tepki verir. 3V-5.5V aralığında çalışır. 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                Şekil 3:  DHT11 Isı ve Nem Sensörü. 
 

 
• Tridonic LED: Az güç tüketir, uzun süreli verim sağlar ve dayanıklıdır.          
 

 
Şekil 4. Tridonic LED. 

 
• NodeMCU V3 LoLin ESP8266 Geliştirme Kartı:  Üzerinde NodeMCU firmware 

yüklü ESP8266 WiFi modül barındıran bir geliştirme kartıdır. ESP8266 SDK'sı 
kullanılarak geliştirildiği için ekstra bir mikrokontrolcüye ihtiyaç duyulmaz. Üzerinde 
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CH340 USB - Seri dönüştürücü bulunduğu için kolayca bilgisayara bağlanarak 
programlanabilir. IoT projelerinde sıklıkla kullanılır. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Şekil 5. NodeMCU V3 LoLin ESP8266 Geliştirme Kartı. 

 
Projenin elektronik bağlantıları henüz gerçekleştirilmemiştir. Geliştirme aşamasında farklı 
devre elemanlarına ihtiyaç duyulması halinde eklemeler veya değişiklikler yapılacaktır. Ek 
olarak projenin bir ürüne dönüşmesi halinde gerekli devre elemanlarıyla bir devre kartı (PCB) 
basılabilir. 
 
3.3 Yazılım 
 
Projenin yazılım kısmında sensörlerden alınan veriler ESP8266 Wifi modülü aracılığıyla 
sistemden uygulamaya iletilecektir. Aynı şekilde mobil uygulamadan girilen komutlar (“10 
dakikada 1, 5 dakika boyunca basınç yap” gibi) da Wifi aracılığıyla NodeMCU’ya iletilecektir 
ve sistem de bu komuta göre davranacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Sistem diyagramı. 
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Projenin ilerleyen aşamalarında makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bitkinin farklı dalga 
boyundaki ışıklara ve besiyere maruz kalma sürelerine verdiği tepkiler sınıflandırılarak hızlı ve 
sağlıklı büyümesi için gerekli olan optimum koşullar elde edilebilir. 
 
3.3.1 NodeMCU’nun Programlanması 
 
NodeMCU, Lua script tabanlı geliştirme yapılmasına olanak tanıyan, C ile geliştirilmiş açık 
kaynak bir geliştirme kartıdır. Aynı zamanda içerisinde bulunan ESP8266 Arduino IDE 
üzerinden programlanabilir. Bu projede ise ikinci yöntem olan Arduino IDE ile programlama 
tercih edilmiştir. 
 
3.3.2 Mobil Uygulama 
 
Projenin bu kısmında öncelikle mobil uygulamayı geliştirmek için hangi dilin ve hangi 
geliştirme ortamının(IDE) kullanılacağına karar verildi. Uygulamanın hem IOS hem de 
Android işletim sistemli telefonlarda çalışabilmesi için Flutter frameworkü kullanılmaya karar 
verildi. Kısaca Flutter, Google tarafından geliştirilen bir frameworktür.  Cross-platformda 
uygulama geliştirmek için kullanılır. Yani Flutter ile yazılan uygulama, hem Android hem de 
IOS cihazlarda çalışırken Web’de de aynı şekilde çalışmaktadır. Flutter frameworkü ile 
geliştirme yapmak için Dart programlama dili kullanılır. Dolayısıyla bu projede de 
programlama dili olarak Dart kullanılacaktır. Dart, C temelli olup, nesne yönelimli bir 
programlama dilidir. Geliştirme ortamı(IDE) olarak Android Studio tercih edilmiştir. 
Uygulamanın tasarımı genel hatlarıyla Şekil 7’deki gibidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

Şekil 7. Mobil uygulamanın tasarımı. 
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4. Yöntem 

4.1.Bitki Materyali Hazırlanması: 
 Öncelikle doku kültüründe kullanacağımız örnekler steril hale getirilecektir. Kök 
sterilizasyonu için serada yetiştirilen Şekil 8-a’da görülen Vetiver bitkisinin kökleri akan su 
altında 30 dakika yıkanacaktır. Daha sonra steril kabin içerisinde %70 Etanol solüsyonu ile 2 
dakika çalkalanacak, daha sonra steril distile su ile 2 dakika çalkalanacaktır. Ardından, 0.6 g/L 
askorbik asit ve %2 sodyum hipoklorit içeren solüsyon ile 20 dakika çalkalandıktan sonra steril 
distile su ile durulanacaktır.  Daha sonra, 20 g/L fungusit içeren solüsyonda 10 dakika boyunca 
çalkalanacak ve steril distile su ile 3 kez 5 dakika boyunca çalkalanacaktır. Steril edilen kök 
örnekleri steril kurutma kağıtları üzerinde bekletildikten ve kurutulduktan sonra katı MS 
(Murashige and Skoog) besi ortamına ((MS (4.4 g/L) + Sükroz (30 g/L) + agar  (7 g/L) pH:5.8) 
aktarılacaktır.    
 

                                  
Şekil 8. Serada gelişen Vetiveria zizanioides bitkisi (a)  ve bitki doku kültürüne aldığımız 
Vetiver kök eksplantları (b). 
 
4.2. Bakteri Suşu ve Kültür Koşulları 
Agrobacterium rhizogenes ATCC 43057 suşu transformasyon için kullanılacaktır. İlk olarak, 
ATCC 43057 suşundan tek bir koloni elde etmek için  Şekil 3-a’da görüldüğü gibi çizme plak 
yöntemi kullanılacaktır. Petri kabında LB (Lysogeny broth) agar üzerine bakteriler ekilecektir 
ve gece boyunca 30°C'de inkübe edilecektir. Daha sonra tek koloni seçilecek ve ön kültür için 
5 ml Nutrient Broth besiyerine inoküle edilecektir. Tüpler gece boyunca 30 °C'de inkübe 
edilecek ve daha sonra kültürleri çoğaltmak için Şekil 3-c’de görüldüğü gibi 1000 µl bakteri 
kültürü 50 ml LB besiyerine konulacak ve OD600 değeri 0.8 olana kadar 30 °C'de inkübe 
edilecektir. 
 
4.3. Saçak Kök Transformasyonu 
Bakteri kültürünün OD ölçümleri spektrofotometre ile yapılacaktır. Bunun için 
spektrofotometrik ölçüm için kullanılan küvetlere 100 µl bakteri kültürü ve 900 µl LB besiyeri 
yerleştirilecektir ve örneklerin OD değerleri seyreltme faktörü ile çarpılarak hesaplanacsktır. 
Bakteri kültürlerinin OD değeri ayarlandıktan sonra bitki ve bakteri örnekleri bir araya 
getirilmek üzere hazırlanacaktır. Hazırlanan bakteri kültüründen 50 ml alınarak falkona 
aktarılacak ve 4500 rpm'de 15 dakika santrifüj edilecektir. Süpernatant çıkarılacak ve pelet, 100 
uM asetosiringon içeren 50 ml MS solüsyonunda çözülecektir. Çözünen bakteri solüsyonu steril 

a 

b 
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erlene aktarıldıktan sonra doku kültürüne aktarılan Vetiver kök örnekleri eklenecektir. Erlenler 
alüminyum folyo ile sarılarak karanlıkta 40 dakika boyunca 100 rpm'de çalkalayıcıya 
yerleştirilecektir. 40 dakika sonunda kökler steril filtre kağıtlarına alınarak kurumaya 
bırakılacaktır. Tüm örnekler daha sonra ko-kültivasyon için MS + 100 uM asetosiringon yarı 
katı besi ortamına aktarılacaktır. 25 °C'de karanlıkta 5 günlük ko-kültivasyondan sonra 
eksplantlar kalan Agrobacterium'lardan arındırılmak için 250 mg/ml sefotaksim antibiyotik 
içeren MS ortamına aktarılacaktır. Sefotaksim konsantrasyonu daha sonra sonraki alt 
kültürlerde azaltılacak ve son olarak A. rhizogenes içermeyen kültürler MS ortamına 
aktarılacaktır.  

                          
 
Şekil 9. LB (Lysogeny broth) agar üzerine ekilen Agrobacterium rhizogenes ATCC 43057 
suşu (a), ön kültür için 5 ml Nutrient Broth besiyerine inoküle edilmiş A. rhizogenes 
kültürü (b), 50 ml LB besiyerinde OD600 değeri 0.8 olan A. rhizogenes kültürü (c), 
çalkalayıcıda bakteri solüsyonuyla bir araya getirilen kök eksplantları (d).  
 
4.4. Çeltik Tohum Sterilizasyonu ve Kallus Oluşumunun Uyarılması 
• Tohumların üzerine önce %70’lik EtOH çözeltisi konulacak ve 1 dakika boyunca tüp 
alt üst edilerek çalkalanacaktır. 
• Sonrasında tohumların üzerine %50’lik domestos çözeltisi eklenir ve 30 dakika boyunca 
çalkalama işlemi yapılacaktır. 
• Steril dH2O ile 5 defa 5’er dakika yıkama işlemi gerçekleştirilecektir. 
• Tohumlar filtre kâğıdına alınarak kurutulacaktır. 
• Çeltik tohumlarından kallus oluşumunu uyarmak için aşağıdaki Tablo 1’de verilen 
bileşenleri içeren MS besin ortamı kullanılır. Yüzey sterilizasyonu gerçekleştirilen çeltik 
tohumları hazırlanan besin ortamına aktarılır ve 14 gün boyunca bitki büyütme odasında 
karanlıkta ve 25±2°C sıcaklıkta inkübe edilecektir(Sahoo et al., 2011). 
 

                            Tablo 1. Kallus oluşumu uyaran besin ortamı içeriği 

Kimyasal Miktar (1L) 

MS salt 4,405 g 

Maltoz 30 g 

Cazein hidrolizat 0,3 g 

L-prolin 0,6 g 

2,4-D 3 mg 

BAP 0,25 mg 

Gelrite  3 g 

 
 

a c b d 
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Şekil 10. İnkübasyon sonucu oluşan kallus görüntüsü. 
 

Karanlıkta çeltik tohumlarının 14 gün inkübasyonu sonucu oluşan Şekil 10’daki kalluslar steril 

ortamda bisturi yardımıyla kesilerek somatik embriyogenez oluşumunu sağlamak amacıyla 1 

mg/ml BAP + 1,5 mg/ml NAA bitki büyüme düzenleyicisi içeren MS besi ortamına alınarak 

bitki büyüme odasında 25±2°C sıcaklıkta inkübe edilecektir (Sahoo et al., 2011).  
 

 
Şekil 11. Oluşan somatik embriyoların görüntüsü. 

4.5. Vetiver (Vetiveria zizanioides) ‘ in TIS ortamında Saçak Kök Kültürü 

• TIS kültür kabı içerisine çıkıntılı kısmı aşağı bakacak şekilde ızgara konacaktır. 

• TIS kaplarının her ikisinin de kapakları bir diş açık kalacak şekilde kapatılacaktır. 

• Küçük bir hortum ile her iki kap birbirine bağlanır. 

• 2 adet filtre “SETIS” yazan kısım yukarı bakacak şekilde kısa hortumlarla bir tanesi 
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kültür, diğeri de besiyeri kabına takılacaktır. 

• Alüminyum folyo ile yalnızca kapların kapakları kapatılır ve 121 °C’ de 20 dk 1 atm 
(atmosfer) basınç altında otoklav içerisinde steril edilecektir. 

• Kültürler için steril kabinde (marka, ülke)  ve sterilizatör (marka, ülke )  ile 
çalışılacaktır. 

• Steril mezür ile ölçülen besiyeri, SETIS besiyeri kabına konur ve kabın ağzı 
kapatılarak yatay olarak konulacaktır. 

• Yarı katı besin ortamından alınan Vetiver saçak kökleri kültür kabı içerisindeki 
ızgaralar üzerine uzun pens yardımıyla konulacak ve kapak tamamen kapatılacaktır.  

• Tüm TIS kaplarındaki, kap ile filtreyi birbirine bağlayan kısa hortumların etrafı 
kontaminasyon riskine karşı parafilm ile sarılacaktır. 

• Hem ventilasyon hem de bitki beslenmesi için iki ayrı zamanlayıcı ayarlanacaktır. 

• Zamanlayıcının “reset” kısmına bir iğne yardımıyla basılarak açılması sağlanacaktır. 

• “Mode” kısmından “auto” seçilerek otomatik olarak çalıştırılacaktır. 

• Zamanlayıcının “clock” kısmına ve “day” tuşuna basılarak gün belirlenecektir. 

• “Clock” kısmı ile “hour” ve ardından “minute” tuşuna basılıp, tekrar “clock” kısmına 
basılarak saat ve dakika ayarlanacaktır. 

• “Timer” tuşuna basılıp, “day” tuşu ile çalıştırılması istenilen günler seçilecektir. 

• “hour” ile “minute” tuşlarından çalıştırılacak ilk saat ve dakika ayarlanacaktır. 

• Tekrar “timer” kısmına basılarak sistemin çalışmasını sonlandıracak olan süre “hour” 
ve “minute” tuşlarından ayarlanacaktır. 

• Böylelikle ilk çalıştırılacak süre belirlenmiş olup, aynı işlemler tekrarlanarak 24 saat 
içerisinde toplamda 8 farklı saat diliminde sistem çalıştırılabilecektir. 

• Zamanlayıcılar prize takılacaktır. 

• TIS kapları bitki büyütme odasındaki rafa konacaktır. 

• Uzun hortumun bir ucu hava sirkülasyonu için kullanılacak olan hava pompasına, 
diğer ucu da TIS kabında bulunan kültür kabının filtresine takılacaktır. Bu bitki 
eksplantlarına ventilasyon için kullanılan sistemdir. 

• Bir diğer hortum da başka bir hava pompası ile besiyeri kabındaki filtreyi birbirine 
bağlamak için kullanılacaktır. 

• Bu da besiyerinin hava sayesinde kültür kabında bulunan eksplant ile temasını 
sağlayacaktır. 

 
4.6. Çeltik Bitkisinin TIS Ortamında Kültüre Edilmesi 
Steril mezür ile ölçülen besiyeri , SETIS besiyeri kabına konur ve kabın ağzı kapatılarak yatay 
olarak konulacaktır. Yarı katı besin ortamından alınan Oryza sativa L. (çeltik) bitki gövdeleri/ 
yaprakları pens ve bistüri yardımıyla kesilecek, kültür kabı içerisindeki ızgaralar üzerine uzun 
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pens yardımıyla konulacak ve kapak tamamen kapatılacaktır.  
 
4.7. Elektronik/Yazılım 
Projenin elektronik ve yazılım aşamaları şu şekilde olacaktır: 

• Devre elemanlarının düzgün çalıştığından emin olmak için ayrı ayrı kontrollerinin 
yapılması 

• Arduino IDE kullanarak sensörlerden düzgün veri alınıp gönderildiğinin test edilmesi 
• Devre elemanlarının jumper kablolar ile gerekli bağlantılarının sağlanması 
• Hava motorunun ve zamanlayıcının NodeMCU ile bağlantısının gerçekleştirilmesi 
• Arduino IDE kullanarak hava motorunun ve zamanlayıcının bağlantılarının ve 

çalışmalarının test edilmesi 
• Sistemi uzaktan kontrol etmek için Flutter ile bir arayüz tasarlanması 
• Girilen komutların NodeMCU’ya iletilmesinin ve NodeMCU aracılığıyla sensörlerden 

gelen verilerin uygulamada gözlemlenebilmesinin sağlanması 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin yenilikçi yönü biyoteknolojik üretim kullanılarak, iki farklı bitkinin kitlesel 
üretimini gerçekleştirmektir. Kitlesel üretimi yapılacak Vetiver ve yerel çeltik bitkisi daha 
önce geçici daldırma biyoreaktör sistemleri (TIS) kullanılarak çoğaltılmamıştır ve Vetiver 
bitkisinde kök üretimini artıracak saçak kök kültürü de daha önce denenmemiş olup ilk defa 
bu proje kapsamında uygulanacaktır. Ayrıca, mevcut TIS sistemlerine LED ışık eklenerek 
büyümenin farklı dalga boyundaki ışık ile artırılması da ilk defa denenecektir. Bununla 
birlikte Şekil 6’da görülmekte olan sistem tasarımımız Şekil 7’deki ara yüze sahip mobil 
uygulama destekli ve programlanabilir görev-zaman komutları ile otonom ve izlenebilir 
olması ile farklı bitkilerin tek sistem için kullanımına uygun olması ve sistemin insan hata 
payına maruz kalmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır. 
 
6. Uygulanabilirlik  

Piyasadaki arzın kısıtlı olmasından kaynaklı olarak değeri yüksek olan tıbbi aromatik yağların 
eldesinde kullanılan hammadde ihtiyacı karşılanacaktır. Hali hazırda talebi olan bir ürünü daha 
verimli bir şekilde üreterek yüksek kâr marjı ile gelir elde edilecektir. Yine aynı şekilde çeltik 
bitkisinin bitki doku kültürü yöntemiyle klonal çoğaltımı yapılacak ve daha verimli bir üretim 
gerçekleştirilecektir. Bu nedenlerden dolayı bu iki değerli bitkinin üretim sürecinde yapılacak 
geliştirmeler sonucunda ticari değeri yüksek ürünlerin elde edilme potansiyeli yüksektir. 
Yapılacak olan bu araştırmalar için Gebze Teknik Üniversitesi – Bitki Biyoteknolojisi 
Laboratuvarı’nda projemizin bitki doku kültürü aşamaları yapılmaya başlanmakta olup 
çalışmalar Tablo 2’de de görüldüğü üzere toplamda 3 ay içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır. Projemizin diğer bir kısmı olan geçici daldırma biyoreaktör sistemlerinin 
(TIS) otonomlaştırılması Tablo 2‘de gösterilen proje takviminde de belirtildiği üzere 
önümüzdeki 2 ay içerisinde yapılması hedeflenmektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini miktarı ve projede kullanılacak olan sarf malzemeler aşağıdaki tabloda 
veriliştir. Aynı zamanda proje takvimi de tabloda özetlenmiştir: 
 
       Tablo 2. Proje takvimi. 

 
İP 

No 

 
İş Paketlerinin Adı ve 

Hedefleri 

 
Kim(ler) 
Tarafından 
Gerçekleştirileceği 

 
Zaman 

Aralığı (.
 ....... Ay) 

Başarı Ölçütü ve 
Projenin Başarısına 

Katkısı 

 
1 

Vetiveria zizanioides 
bitkisinin doku 
kültürüne alınması ve 
saçak kök 
transformasyonu 

 
Erva 
BACACI 

 
3 ay 

 
%30 

 
2 

Çeltikte bitki doku 
kültürüyle somatik 
embriyogenezin uyarılması 
ve klonal çoğaltımı 

Gülçiçek 
KILIÇ 

 
3 ay 

 
%30 

 
3 

Biyoreaktör sisteminin 
LED ışıklarla 
iyileştirilmesi ve 
otonomlaştırılması 

Elif AKGÜN  
 
Seda KANIK 

 
2 ay 

 
%20 

 
4 

Eksplantların geçici daldırma 
biyoreaktörüne (TIS) aktarımı Melike TEPE  

2 ay 
 

%20 

 
 

       Tablo 3. Projede kullanılacak malzeme listesi. 
Alınması Önerilen Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Listesi (Sarf Malzemesi) 
Adı, Modeli Birim Fiyatı Adet Toplam Bedeli 

(KDV Dahil, TL) 
Gerekçesi 

Murashige and Skoog Basal Salt 
Mixture (MS) - SIGMA 
ALDRICH- 500 gr 

1.183,80 TL 1 1.183,80 TL Doku kültürü 

Petri Kutuları – ISOLAB - (500 
adet/1 paket) 

590,65 TL 1 590,65 TL Doku kültürü 

Sukroz - 1 kg 1.939,46 TL 1 1.939,46 TL Doku kültürü 

50 ml Falkon Tüpü 3 TL  25 75 TL Bitki Materyali 
Hazırlanması 

LB medium- Merck - 500 gr 1.539,19 TL 1 1.539,19 TL Bakteri kültürü 

L-Ascorbic acid - Merck -100 g  496 TL  1 496 TL  Doku kültürü 

Agar - Merck - 100g 450 TL 1 450 TL Doku kültürü 

Acetosyringone – Sigma Aldrich  932 TL 1 932 TL Doku kültürü 

SETIS Kapları 902,208 TL 
 

4 4.257,44 TL Bitki eksplantlarının 
mikroçoğaltımı 
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Çift çıkışlı Hava pompası 
 

65,90 TL  
 

2 155,52 TL Ventilasyon 

Dijital Zamanlayıcı 220v Ac 8 
Program 

70 TL 2 140 TL Zaman ayarlama 

NodeMCU V3 LoLin ESP8266 
Geliştirme Kartı 

40 1 40 Sistem ile uygulamanın 
haberleşmesi için ve 
mikrokontrolcü olarak 
kullanılacaktır. 

DHT11 Isı ve Nem Sensörü 13  1 13 Sistemin ısı ve nemini 
ölçmek için 
kullanılacaktır. 

Tridonic LED 10 10 100 Sistemin ışık dalga 
boyunu değiştirmek için 
kullanılacaktır. 

Jumper bağlantı kabloları seti 6 2 12 Devre elemanları 
arasındaki bağlantıyı 
sağlamak için 
kullanılacaktır. 

Kondansatör, direnç 0.20 10 2 Elektronik elemanlar 
koldan geçen akım ve 
voltajı ayarlamak için 
kullanılacaktır. 

Breadbord 12 1 12 Elektronik elemanları 
birbirine bağlamak için 
kullanılacaktır. 

Lipo pil 80-90 1-2 160-180 Sisteme güç vermek için 
kullanılacaktır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizde kullanacağımız iki önemli bitki örneğimiz bulunmaktadır. Bunlardan ilki tıbbi 
aromatik bir bitki olan ve ülkemizde çok fazla üretimi bulunmayan Vetiveria zizanioides’ dir. 
Bu bitkinin köklerinden elde edilen yağlar ilaç, kozmetik, aromaterapi gibi çeşitli sektörlerde 
kullanım alanına sahiptir. Amacımız bu sektörlerdeki yağ üreticilerine normal üretime kıyasla 
çok daha fazla verim elde etmesini sağlamaktır. Diğer değerli bitkimiz ise besin kaynağı olarak 
önemli bir tahıl olan çeltik bitkisidir. Son yıllarda çeltik verimi ve üretiminde önemli artışlar 
olsa da henüz kendi iç tüketimimizi karşılayamamaktayız. Amacımız çeltik üreticilerinin 
çeltiğin hızlı ve klonal çoğaltılması ile ve çok az bir iş gücü kullanarak daha fazla ürün elde 
etmelerini sağlamaktır. Yine proje kapsamında geçici daldırma biyoreaktör sistemlerinin (TIS) 
otonomlaştırması hedeflenmektedir. Yapacak olduğumuz bu sistem biyoreaktör kullanıcılarına 
daha az iş gücüyle ve daha az hata payıyla üretimde kolaylık sağlamayı hedeflemektedir. 
 
9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler ve çözüm önerileri (B Planı) aşağıda verilen Tablo 
4’te özetlenmiştir: 
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         Tablo 4. Projedeki riskler ve alternatif planlar. 
 

İP 
No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

 
1 

Bitki örneklerinin doku kültürüne alınırken 
yaşanabilecek olası kontaminasyonlar Bu durumda uygun dozlarda temizleyici 

ajanlar kullanılacaktır. 
 
 2 

Vetiveria zizanioides bitkisinde saçak kök 
oluşumu için başarılı bir transformasyon 
gerçekleştirilemeyebilir.  

Transformasyon aşamasında kullanılan 
bakteri suşu değiştirilebilir veya 
prosedürdeki diğer adımlarda 
optimizasyonlar yapılabilir. 

 
 3 

ESP8266 3.3 V ile çalışmaktadır ve 
yüksek gerilim bileşenin yanmasına 
sebep olabilir. 

Bu sebeple ihtiyaç halinde regülatör 
kullanılacaktır. 

 
 4 

Sistemi beslemek için batarya yeterli 
olmayabilir. 

Bu durumda adaptör kullanılacaktır. 

 
10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Erva BACACI 
Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 
ilgili tecrübesi 

Prof. Dr. Yelda ÖZDEN 
ÇİFTÇİ 

Proje Danışmanı Gebze Teknik Üniversitesi 
– Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü Öğretim 
Üyesi 

Bitki biyoteknolojisi 
alanında proje 
kapsamındaki konulara 
ilişkin birçok araştırma 
çalışmaları, projeleri ve 
yayınları bulunmaktadır. 

Erva BACACI Araştırmacı Gebze Teknik Üniversitesi  ‘Saçak kök kültürü’ 
üzerine araştırmalar 
yapmıştır ve laboratuvar 
tecrübesi bulunmaktadır. 

Elif AKGÜN Donanım ve Yazılım Gebze Teknik Üniversitesi Yazılım ve donanım 
projelerinde yer almıştır.  

Seda KANIK Donanım ve Yazılım Gebze Teknik Üniversitesi Yazılım ve donanım 
projelerinde yer almıştır. 

Aylin YAŞAR Araştırmacı Gebze Teknik Üniversitesi Laboratuvar ve proje 
tecrübesi bulunmaktadır 

Gülçiçek KILIÇ Araştırmacı Gebze Teknik Üniversitesi Çeltikten somatik 
embriyogenesisin 
uyarılması ve klonal 
çoğaltımı ile ilgili 
çalışmalar yapmıştır, 
laboratuvar tecrübesi 
bulunmaktadır.. 

Melike TEPE Araştırmacı Gebze Teknik Üniversitesi TIS biyoreaktör 
sistemleriyle ilgili 
çalışmalar 
yürütmektedir, 
laboratuvar tecrübesi 
bulunmaktadır.. 

 *Tüm üyeleri tabloya eklemeniz gerekmektedir. Tablo Örnektir. Farklı tasarımlar ile tablo oluşturabilirsiniz. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan 11 madde en fazla 15 (on beş) sayfada anlatılacaktır. 
 
- En fazla 2 (iki) sayfa görsel Ek olarak gönderilebilir. 

 
- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 17 sayfa olacaktır. 

 
- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 
- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

 
- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15, iki tarafa yaslı, sayfa kenar 

boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. Cilt payı bırakılması gerekmemektedir. 

- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 
 

- Kaynaklardan alınan cümleler ve ifadeler proje rapor yazarının uyarlamalarına sahip 
olmalı kopyala – yapıştır ile doğrudan alınan cümlelere yer verilmemelidir.  

 
 


