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Son Endüstri Devrimi Öncesi Üretilen Makinelerinden
Kurumsal Kaynak Planlama Programları İçin Veri
Toplanması ve Entegrasyonu

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Burak Yılmaz

Öğrenciler

İrfan Çözge,
Mustafa
Küçükdemirci,
Rıdvan İnal

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Projenin algoritması ve
muhtemel ürünün teknik
tasarımları tamamlanarak
araştırma kapsamında ilk
prototipin donanım kurulumu
tamamlanmıştır. Prototip
üzerindeki diğer yazılımsal
çalışmalar ve kontrol
algoritması üzerine olan
çalışmalar devam etmektedir.
Bu proje, nesnelerin
internetini (IoT), Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP)
programlarını, görüntü işleme
ve yapay zeka kavramlarını
da sistem içerisine entegre
ederek Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP) ve Malzeme
İhtiyaç Planlama (MRP)
programlarında kullanılmak
için veri sağlayan, gömülü
sistem tabanlı, kullanılan
veri tabanları ile entegre,
iş emirlerini ve üretim

miktarlarını makine ile harici
bir bağlantı gerektirmeden
okuyabilen, iş ve işçi
bilgilerini (başlangıç saati,
bitiş saati, nihai zaman, işçi
ismi. vb.), bunlara ek olarak
üzerinde çalışılan makinede
herhangi bir problem
olduğunda ya da makine
durduğunda, duruşun sebebi
bilgilendirecek, minimum iş
gücü kullanılarak maksimum
verim alınabilecek,
ERP programlarının
kullanabileceği şekilde doğru
olarak verileri toplayabilecek
bir veri toplama ünitesi
tasarlanmıştır.
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Proje TÜBİTAK tarafından
konusunda birinci seçilmiş
ve Eylül 2020 TEKNOFEST’de
düzenlenen ödül töreninde
ödülünü cumhurbaşkanımızın
elinden almıştır.

TÜBİTAK
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Fenobot

Danışman

Arş. Gör. Harun
Meral

Öğrenciler

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Bitkisel üretim faaliyetlerinden
hastalık, zararlı ve yabancı
ot mücadelesinin yapılacak
hassas teşhise dayalı olarak
daha bilinçli yapılmasını
sağlamak için tarımsal üretim
alanından toplanacak sayısal
ve görsel verilerin modellenerek
mücadele yöntemini ve bu
yöntemin kapsamını üreticiye
ifade etmek olacaktır. Ayrıca
biyotik faktörlerin yanı sıra
besin elementi eksikliği ve
kuraklık gibi bazı abiyotik

Berkay Kulak,
Mehmet Bal,
Emre Özcan,
Muhammed
Azad
Kılıçarslan

TEKNOFEST
PROJESİ

faktörlerin oluşturduğu
problemler de saptanıp bu
problemlere de üreticinin
tarım alanında uygulamasına
yönelik çözüm yöntemleri
oluşturulacaktır. Oluşturulacak
mücadele yöntemlerinin
kaynağı ise yine ulusal ya da
uluslararası tarımsal kurum ve
kuruluşların entegre mücadele

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

teknik talimatları, çevre
toksikolojisi ve insan sağlığı
açısından yasalaştırılmış
yönetmelikleri olacaktır. Bu
amaçları gerçekleştirmek
için görüntü işleme, mobil
uygulama, otonom sürüş
ve bu teknolojilerinin
entegrasyonunda yapay zekâ
kullanılacaktır. Fenobot tarlada
otonom bir şekilde dolaşarak
bitkilerin toprak üstü yapıları
üzerinden veri toplayacak ve
bu verileri toplayacağı diğer
bazı sayısal ekolojik veriler
ile modelleyerek işleyecektir.
Modellenip işlenecek bu veri
setleri anlamlanmış bir çözüm
yöntemi olarak günümüzde
hemen hemen herkesin
yanında bulundurduğu akıllı
cep telefonundaki mobil
uygulama aracılığı ile üreticiye
kolayca bildirilecektir. Elde
edilebilecek yeni sayısal ve
görüntü verileri ile birçok
tarımsal üründe çalışabilecek
Fenobot projesinin bu
kapsamında, bölgesel üretim
deseninde ve ulusal tarım
politikasındaki yeri açısından
başlıca ürünler olarak şeker
pancarı ve domates üzerinde
çalışmalara başlanılacaktır.
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Fenobot

Danışman

Arş. Gör. Harun
Meral

Öğrenciler

Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Fenobot robotu pestisit
uygulamalarında yapacağı
incelemeler ve uygulama
önerileri ile öncelikle insan
sağlığını koruyacaktır.
Yapılan bilinçsiz pestisit
uygulamalarının önüne
geçerek israfı önleyip, üreticinin
gereksiz girdi maliyeti
oluşturmasını önleyecektir.
Bilinçsiz bir şekilde yapılan
uygulamaların toprağa ve
üzerinde bulunan canlılarda
bıraktığı kötü etkinin önüne

Berkay Kulak,
Mehmet Bal,
Emre Özcan,
Muhammed
Azad
Kılıçarslan

TEKNOFEST
PROJESİ

geçilecektir. Tarım, farklı
nesil teknolojileri bir arada
barındırdığı için inovasyon
açısından zor sektörlerden
birisidir. İnovasyonların
yayılma hızı açısından yavaş
ve geç reaksiyon veren bir
sektördür (Teknoloji S-eğrisi).
Üreticiler bu tip teknolojileri
ancak uygulamaların
sonuçlarını gördükten sonra

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

tercih etmektedir. Bu yüzden
Fenobotun daha kapsamlı
hale gelebilmesi için veri
toplaması, analiz etmesi ve en
önemlisi öngörü yapabilmesi
gerekmektedir. Yaptığı
öngörülerin üreticilerin ulaşmak
istediği hedeflere yaklaşması
sağlanmalıdır. Böylece üretici
Fenobotu kullandığında
elde edeceği kârı somut bir
şekilde görebilecektir. Yapılan
öngörünün üreticinin hedefleri
ile uyuşmasıyla üreticilerin
Fenobota olumlu bir şekilde
bakacağı düşünülmektedir.
Bir başka öneri ise yapılan
bilinçsiz pestisit uygulamaları
hakkında öncelikle tüketicinin
bilinçlendirilmesidir.
Tüketici bilinçlendiğinde
üreticiden pestisit ve gübre
uygulamalarını daha bilinçli
bir şekilde yapmasını talep
edecek ve bu talep karşılanırsa
üretici de ürününü daha hızlı
ve güvenilir bir şekilde pazara
sunacaktır. Bu sayede üreticiler
Fenobot gibi robotların çıktıları
sayesinde hedef pazarı
daha rahat bulabilecek ve
bu tip teknolojileri daha hızlı
benimseyeceklerdir. Sonuç
olarak sürdürülebilir tarımın
devamlılığı sağlanacak ve
tarıma teknoloji entegrasyonu
teşvik edilecektir.
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Maya Özütü Üretiminde Kalite Tahmini İçin Otoliz
Süreç Takip Parametrelerinin Belirlenmesi

Danışman

Doç. Dr. Kıvanç
Bilecen

Öğrenciler
Yaren Acır

TEKNOFEST
PROJESİ

Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Maya özütü, hücrelere
çeperlerinden arındırılmış ve
belirli oranlarda parçalanmış
maya hücre içeriğinden
meydana gelen, hazır çorbalar,
soslar, et ürünleri, salça ve
aromalı atıştırmalıklar gibi
gıda endüstrisi ürünlerinde
yaygınca kullanılan çok yönlü
bir bileşendir. Ülkemizde de
oldukça sık kullanılmakla
birlikte, yerli üretimi oldukça
kısıtlı olup, pazarda önemli bir
potansiyele sahiptir.
Maya özütü üretiminde,
otoliz aşaması üretimin kilit
aşamalarından biri olup
nihai ürün kalitesini büyük
ölçüde etkilemektedir. Aynı
zamanda otoliz aşamasının
takibi ile son üründe istenen
özelliklerinde hedeflenen
şekilde ayarlanması
gerçekleştirilebilmektedir.
Otoliz aşaması özellikle
sanayi açısından önem
teşkil etmesinden dolayı
doğal olarak bu konu ile ilgili
gerçekleştirilen akademik
yayınlarda optimizasyonun
temel basamakları haricinde
çok fazla bilgi bulunması
mümkün olmamaktadır.
Sunulan bu proje metninde
verilen kaynaklardan da
görüleceği gibi net bir
süreç oluşturulabilmesi için
yeterli detayda kaynak açık
literatürde bulunamamaktadır.
Proje kapsamında, farklı
moleküler teknikler kullanılarak
otoliz sürecinin takip edilmesi
ve bu sayede üretim süresini
minimize ederken, daha
son ürünü elde etmeden
ürün kalitesinin tahminini
sağlayacak bir yöntem
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda bu proje; hali
KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

hazırda Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi bünyesinde
sanayi ortaklı olarak yürütülen,
zararlı ve pahalı kimyasallar
kullanılmadan, ß-glukanaz
enzimi kullanılarak maya
özütü üretimini sağlamış daha
kapsamlı bir başka projenin
tamamlayıcısı niteliğindedir.
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Bu proje hali hazırda aktif
olarak sürdürülmekte olup
veri toplama süreci devam
etmektedir. Şu ana kadar,
maya üretimi için uygun
besiyeri melas ve peynir altı
suyu kullanılarak optimize
edilmiş ve bu besiyerinde
üretilen mayaların otoliz
deneyleri aşamasına
geçilmiştir. Bu aşama

kapsamında, maya hücreleri
yüksek çevresel strese
maruz bırakılarak kendilerini
sindirmeye zorlanacak ve
bu sürecin sonunda hücre
duvarları zayıflayan maya
hücreleri enzim kullanılarak
patlatılacaktır. Son olarak
patlatılan mayalardan
elde edilen maya özütünün
biyokimyasal analizleri
yapılarak, maya özütü kalitesi
ve otoliz süreci arasındaki
bağlantı tespit edilecek ve bu
bağlantı, endüstriyel alanda
üretim veriminin artırılması
amacıyla kullanılacaktır.
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Domates Güvesi Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan
Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD73 Irkının Toz
Formülasyon Raf Ömrü Optimizasyonu

Danışman

Doç. Dr. Kıvanç
Bilecen

Öğrenciler

Amine Yücekul

TÜBİTAK
PROJESİ

Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Ülkemiz için yaklaşık yarım
milyar dolarlık bir ihracat
kalemi oluşturan domates
üretiminde Domates Güvesi
olarak da bilinen Tuta absoluta
(Meyrick) (Lepidoptera:
Gelechiidae) geçtiğimiz
seneler içerisinde oldukça
önemli miktarda ürün kaybına
neden olan bir problem olarak
ortaya çıkmıştır. Bu zararlıyla
mücadele kapsamında
kullanılan kimyasallar kalıntı
nedeniyle ihracat sonrasında
ürün geri göndermelere ve
dolayısıyla ekonomik kayıplara
neden olmaktadır. Biyolojik
mücadele kimyasalların
çevreye, doğal hayata, sulara
ve insan sağlığına verdiği bu
zararlardan dolayı farklı bir
alternatif olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu doğrultuda,
zararlıyla biyolojik mücadelede
hedefe özgün, kalıntı problemi
olmayan biyolojik mücadele
yöntemlerden biri olarak
Bacillus thuringiensis var.
kurstaki HD73(Bt-HD73) spor ve
toksinlerini içeren preparatların
kullanımı tercih edilmektedir.
Proje doğrultusunda
elde edilen preparatlarla
oluşturulan formülasyonlarda
piyasadaki muadilleriyle de
kıyaslandığında maksimum
toksin korumasını elde etmek
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Ar-Ge Destek Programı
çerçevesinde yürütülen proje
sonucunda geliştirilmiş ve
halihazırda üniversitemiz
imkanlarıyla pilot ölçekte sıvı
formülasyon olarak üretilen
Bt-HD73 preparatlarının daha
uzun raf ömrü elde edilebilmesi
amacıyla toz üretimi
formülasyon denemelerinin
KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç
kapsamında denemesi
gerçekleştirilen toz
preparatların toksin değeri ve
etkisinin ticari toz preparatlarla
karşılaştırılması hedeflenmiştir.
Proje sonunda nihai hedefimiz
doğrultusunda kurutulma
esnasında en az toksin
kaybına uğrayan, UV ve
sıcaklık dayanım testleri
sonucunda en az toksin
degradasyonunu sağlanan
formülasyon içeriğinin elde
edilmesi amaçlanmıştır.
Maksimum verimlilikte
elde edilen preparatların
ileriki aşamalarda kontrollü
deneme alanlarında ve saha
koşullarında denemelerinin
yapılması hedeflenmektedir.
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Proje kapsamında elde edilen
formülasyon içeriklerden
toz preparat üretimi başarı
ile gerçekleştirilip optimize
edilmiştir. Formülasyonların
raf ömrü ve UV korunum
denemeleri tamamlanmıştır.
Formülasyonlar arasından
en yüksek toksin korunumu
sağlayan formülasyon
içeriği, yapılan biyolojik
tahlil (bioassay) ve SDSPAGE analizleri yapılarak
saptanmıştır. Aynı zamanda
elde edilen formülasyonun kitle
üretimi çalışmalarına destek
olmak amacıyla, kitle üretim
optimizasyon çalışmaları
sürdürülmektedir.
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Devedikeni (Silybum Marianum) Tohumlarından Sabit Yag
Ve Silimarinlerin Ekstraksiyonu, Enkapsülasyon Yoluyla
Nanoemülsiyonların Hazırlanması Ve Süte Katkılanması

Danışman
Prof. Dr.
Münevver
Sökmen

Öğrenciler

Aybüke Büşra
Özer

Amaç:
Deve dikeni (Silybum
marianum) tohumlarından
sabit yağ ve silimarinlerin
ekstraksiyonu, enkapsülasyon
yoluyla nanoemülsiyonların
hazırlanması ve süte
katkılanması başlıklı bu
projenin konusu biyoaktif
madde bakımından
zengin olan deve dikeni
tohumlarından elde edilen yağ
ve ekstraktların gıda ürünlerine
katkılanmasıyla bu biyoaktif
maddelerin gündelik olarak
tüketilmesinin sağlanmasıdır.
Sonuç:
Ultrasonik ekstraksiyon
yoluyla deve dikeni
tohumundan silimarin ve
sabit yağ ekstraksiyonunu
gerçekleştirebileceği
gözlemlenmiştir. Ayrıca
ultrasonik ekstraksiyon

işleminden önce soğuk sıkım
metodu kullanılarak elde
edilen yağ veriminin yüzdesinin
arttığı ve silimarin içeriğindeki
biyoaktif maddelerinin
konsantrasyonunun arttığı
gözlemlenmiştir.
Ekstrakt içerikleri kantitatif
olarak belirlenmiştir.
Elde edilen ekstraktların
süte katkılanmasında
kullanılan su/yağ dağılımlı
nanoemülsiyonların
hazırlanmsında üç farklı
yağ (zeytinyağı, deve dikeni
tohumu yağı ve süt kreması)
ile homojenizatör kullanılarak
denemeler yapılmış ancak
bu denemelerin hepsinde
belirli bir süre sonra faz
ayrımları gözlemlenmiştir.
Prosedürün geliştirmesi için
nanoemülsiyon hazırlama
denemeleri devam edecektir.

TÜBİTAK
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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TEKNOFEST Uluslararası
İnsansız Hava Aracı Yarışması
Amaç:
Yarışma için verilen görevleri
yerine getiren tam otonom
uçan bir insansız hava aracı
geliştirmek.

Sonuç:
Takım Geliştirdikleri özgün
İHA ile Kavramsal Tasarım ve
Detaylı Tasarım Aşamalarını
başarıyla geçerek 2020
Teknofest’de İstanbul’daki
finallerde yarışmaya hak
kazanmıştır.

Danışman

Doç. Dr. Ali Kılıç

Öğrenciler

Hakkı Ülkü,
Basri Samet
Boylu, Mahmut
Çetin, Mustafa
Küçükdemirci,
Emre Ünal

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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TEKNOFEST Uluslararası
İnsansız Hava Aracı Yarışması

Danışman

Doç. Dr. Ali Kılıç

Öğrenciler

Hakkı Ülkü,
Basri Samet
Boylu, Mahmut
Çetin, Mustafa
Küçükdemirci,
Emre Ünal

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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TEKNOFEST Uluslararası
İnsansız Hava Aracı Yarışması

Danışman

Doç. Dr. Ali Kılıç

Öğrenciler

Hakkı Ülkü,
Basri Samet
Boylu, Mahmut
Çetin, Mustafa
Küçükdemirci,
Emre Ünal

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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TEKNOFEST Uluslararası
İnsansız Hava Aracı Yarışması

Danışman

Doç. Dr. Ali Kılıç

Öğrenciler

Hakkı Ülkü,
Basri Samet
Boylu, Mahmut
Çetin, Mustafa
Küçükdemirci,
Emre Ünal

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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TEKNOFEST Uluslararası
İnsansız Hava Aracı Yarışması

Danışman

Doç. Dr. Ali Kılıç

Öğrenciler

Hakkı Ülkü,
Basri Samet
Boylu, Mahmut
Çetin, Mustafa
Küçükdemirci,
Emre Ünal

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Yeni Tip Ağartıcı Nanokatalizörü olarak Geçiş Metali
Şelatlı Mezoporlu Silika Nanoparçacıkların Hazırlanması,
Karakterizasyonu ve Etkinliklerinin Ölçülmesi

Danışman

Doç. Dr.
Mahmut Deniz
Yılmaz

Öğrenciler
Yağmur Nur
Çetinkaya

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Günümüzde tekstil ve kağıt
üretiminde hidrojen peroksit
ağartma proseslerinin
aktifliklerinin artırılması
ve işlem sıcaklıklarının
düşürülmesi için yoğun
çalışmalar yapılmaktadır.
Bu doğrultuda son yıllarda
ağartıcı aktivatörleri
geliştirilmiştir. Bu aktivatörler
sayesinde yıkama sıcaklıkları
kullanım oranlarına bağlı
olarak 40°C’ye kadar
düşürülmüştür. Burada etkin
olan peroksit aktivatörleri asetil
yapısına bağlı olarak reaksiyon
ortamında oluşturulan perasit
molekülleridir ve aktiviteleri
tamamen kullanım oranlarına
bağlıdır. Etkin kullanımları
için yüksek dozlar gerekir
ve bu kullanım oranları
yüklü bir maliyet getirmenin
yanında çevreye büyük zarar
vermektedir. Son yıllarda
yapılan çalışmalarda geçiş

metali komplekslerinin söz
konusu aktivatörlere benzer
davrandıkları tespit edilmiştir.
Çok daha düşük dozlarda
etki gösteren bu kompleksler
ağartıcı katalizörleri olarak
isimlendirilmektedirler. Ancak
bu katalizörler suda tamamen
çözündüklerinden homojen
katalizör sınıfına girmektedirler
ve ağartma işlemi sonunda
geri kazanımları oldukça
zordur. Ayrıca çözünmüş
haldeki katalizörler selüloz lifleri
içerisine nüfus ederek özellikle
tekstil ve kağıt dokuya büyük
zarar vermektedirler. Bu amaç
doğrultusunda literatürde
bildirildiği gibi yüksek ağartma
aktivitesi gösterecek suda
çözünmeyen (heterojen) geçiş
metali ile fonksiyonlandırılmış
nanoparçacıkların
hazırlanması hedeflenmiştir.
Böylelikle katalizörler, ağartma
işlemi sonunda tekrar kazanılıp
kullanılabilecektir.

TÜBİTAK
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

15

Yeni Tip Ağartıcı Nanokatalizörü olarak Geçiş Metali
Şelatlı Mezoporlu Silika Nanoparçacıkların Hazırlanması,
Karakterizasyonu ve Etkinliklerinin Ölçülmesi
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Projenin ilk aşamasında
silika bazlı nanoparçacıklar
sentezlenmiştir. TEM görüntüleri
nanoparçacıkların 100-200
nm çapında ve porlu yapıda
olduklarını kanıtlamıştır. Elde
edilen nanokatalizörlerin
aktiviteleri, suda çözünmüş
metilen mavisini parçalama

kinetikleri izlenerek
belirlenmiştir. Zamana karşı
alınan ölçümlerde absorbans
değerinin düştüğü ve çözeltinin
mavi renginin kaybolduğu
görülmüştür. Bu sonuç
labotauvarımızda hazırlanan
nanokatalizörün oksidasyon
işleminde başarılı olduğunu
göstermektedir.

Danışman

Doç. Dr.
Mahmut Deniz
Yılmaz

Öğrenciler
Yağmur Nur
Çetinkaya

TÜBİTAK
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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İnsansız Hava Aracı
Proje Amacı:
Yarışma için verilen görevleri
yerine getiren tam otonom
uçan bir insansız hava aracı
geliştirmek

Proje Sonucu:
Takım Geliştirdikleri özgün
İHA ile Kavramsal Tasarım ve
Detaylı Tasarım Aşamalarını
başarıyla geçerek 2019
Teknofest’de İstanbul’daki
finallerde yarışmaya hak
kazanmıştır.

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Zafer Arıcan

Öğrenciler
Elif Tek,
Aminesena
Başer, Ömer
Metin, Yasin
Bedirhan
Şimşek,
Melihcan
Gökyer

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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BAMMY-2021 Yapay Zeka Teknolojisi ile
Entegre Edilmiş Bamya Toplama Robotu
Projenin Amaç ve Hedefleri:

Danışman
Arş. Gör.
Mustafa
Alp Arslan
Umarusman

Öğrenciler

Damla Nur
Soyarı,
Nurhan Yalçın,
Elmas Nur
Ekmekçibaşı

TEKNOFEST
PROJESİ

Bamya, ülkemiz ve dünya
standartlarına bakıldığında
hasadı en zor olan sebzelerden
birisidir. Bamya meyvesinin
koparılma zorluğu ve hızlı
olgunlaşması nedeniyle
hasadının günaşırı yapılması
gerekliliği, bitkide bulunan
tüylerin koparıldığında bir
enzim salgılayarak elde ve
ciltte tahrişe neden olması
ve hasadında çıplak elle
çalışılması mümkün olmaması
takım olarak bamya bitkisi
hasadında robotikleşmeye
odaklanmamızın
sebeplerindendir. BAMMY,
zamanla yarışılan bu süreçte
ekonomik değeri yüksek
olan bamya firelerini en aza
indirmeyi hedeflemektedir.

BAMMY teknik olarak bir
tank paletine, robot koluna,
üzerinde bir kameraya ve
bamya bitkisinin toplanması
için bir hazneye sahiptir
(Resim 1). BAMMY tank paleti
sayesinde toprakta rahatça
ilerler, üzerinde bulunan
kamerayla bamya meyvesinin
boyutunu tespit eder ve bu
bilgileri değerlendirir. Yapay
KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

zeka sayesinde boyutu ölçülen
bamyanın yeterli olgunluğa
gelip gelmediği tespit edilir.
Görüntü işleme teknolojisi
sayesinde kamerayla tespit
edilen bamyanın koordinatları
robota iletilir. Robot kolunu
hareket ettirerek ucunda
bulunan makasla bamyayı
keser ve haznesine boşaltır.
Belirli süre sonucunda bamya
toplanmış olur. Çiftçiler robotu
mobil uygulama kullanarak
hasat işlemi için tarlasında
bırakabilecek ve talep edilen
boyuttaki ürünleri 7/24 iklim ve
hava koşulları farketmeksizin
üretim alanlarından hasat
edebilecektir.
Robotun geliştirilme sürecinde
robot kolunu hareket ettirme,
bitkiyi kesme, kesilen bitkinin
hazneye konulması gibi
işlemler Arduino platformu
üzerinden yapılacaktır.
Robotun kolunun üzerine
entegre edilen kamera ise
OpenCV, TensorFlow, Keras gibi
görüntü işleme algoritmaları
kullanılarak Python dili ve
yapay zeka algoritmalarıyla
kontrol edilebilecektir. İstenilen
uzunluktaki bamya tespit
edildikten sonra kesme işlemi
yapabilmek için web servisler
aracılığıyla bamyanın konum
bilgisi JSON olarak işlenip
robot kola iletilecek ve kesme
işlemi başarılı bir şekilde
gerçekleştirilecektir.
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BAMMY-2021 Yapay Zeka Teknolojisi ile
Entegre Edilmiş Bamya Toplama Robotu
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
“Yapay Zeka Teknolojisi
ile Entegre Edilmiş Bamya
Toplama Robotu” projesi ilk
değerlendirme sonunda bu
kategoride başvuru yapılan
tüm projeler arasında
en yüksek puanı alarak

Danışman
Arş. Gör.
Mustafa
Alp Arslan
Umarusman

Öğrenciler

Damla Nur
Soyarı,
Nurhan Yalçın,
Elmas Nur
Ekmekçibaşı
TEKNOFEST 2021 Tarım
Teknolojileri yarışmasında
birinci sırada detaylı tasarım
aşamasına geçmeye hak
kazanmıştır. Şuan ki süreçte
detaylı rapor hazırlık aşaması
sürmekte ve 10.06.2021
tarihine detaylandıracağımız

proje raporu sonrasında
kazanmayı hedeflediğimiz
destek ile robotun prototipine
başlayacağız. Sunulacak rapor
öncesinde üç boyutlu çizimler
ve veri işleme programları
üzerinde çalışmalara
başlamış durumdayız.
Ödeneğimiz doğrultusunda
tam teşekküllü prototipi
hazırlayıp robotun hareket
yeteneği, toplama kollarının
hareketleri, görüntü algılama
sisteminin kurulumu, görüntü
işleme ve toplama kollarını
hareket ettirilerek hasadın
gerçekleşmesini amaçlıyoruz.
Ayrıca tasarladığımız toplama
robotunun tüm detaylarını
animatif bir şekilde yarışmada
sunacağız.
İmkanlar doğrultusunda bu yıl
ki süreçte geliştirebildiğimiz
ölçütte robotu hazırlayıp
olası bir durumda
tamamlayamadığımız kısımları
geliştirmek üzere TÜBİTAK
2209/A Üniversite Öğrencileri
Araştırma Projeleri Destekleme
Programı veya Teknofest 2022
Tarım Teknolojileri yarışmasına
başvuruda bulunma öngörüsü
içerisinde hareket edeceğiz.

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Saka Akıllı Tarım Sistemi

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Burak Yılmaz

Öğrenciler

Yunus Emre
Güçlü, Mehmet
Taha Uyar,
Veysel Can
Bingöl, Ahmet
Burhan
Sekmenli,
Furkan Özçelik,
Muaz Asilkan

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Proje kapsamında, özllikle
şeker pancarında görülen
cercospora ve külleme
gibi problemlerin teknoloji
kullanılarak önüne
geçilmesi ve minimum
maliyetle maksimum verim
alınması hedeflenmektedir.
Tasarlanacak olan zirai
gözlem istasyonunun (ZGİ)
üzerinde barındırdığı sıcaklık,
rüzgâr ve basınç sensörleri
düzenli olarak hava değerlerini
ölçecek ve hastalıklar için
uygun koşuların oluşup
oluşmadığını kontrol etmek
hedeflenmektedir. Elde edilen
verilerin son kullanıcıya
mobil uygulama aracılığıyla
sunulması sonucunda son
kullanıcılar hastalık riskinden
erken süreçte haberdar
olacak, isterlerse mobil

uygulama üzerinden insansız
tarım gözlem hava aracını
harekete geçirebileceklerdir.
Tarımsal gözlem hava
aracının görüntü işleme ile
yaptığı tarama sonucunda
ekim alanının hastalıktan
etkilenip etkilenmediği
öğrenilecek, ekim alanında
hastalıktan etkilenen bitkilerin
konumu tespit edilecektir.
Hastalığın ilk evrelerinde
haberdar olan çiftçiler bütün
ekim alanını ilaçlamak
yerine bölgesel ilaçlama
yapabileceklerdir. Bu yöntemle
gereksiz pestisit kullanımı
ve şeker polarizasyonunda
yaprak hastalıklarının etkisi
azaltılacaktır.
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Proje TEKNOFEST
değerlendirme sürecindedir.

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Tarımsal İnsansız Kara Aracı
Proje Amacı:

Proje Sonucu:

Yarışmada yabani otları
otomatik tanıyarak, önündeki
engelleri algılayıp aşabilen,
tam otonom bir şekilde tüm
tarım arazisini tarayan bir tarım
robotu geliştirmek.

Yarışma’da Ön tasarım raporu
aşaması başarılı bir şekilde
geçilmiş olup, bir sonraki
aşamaya geçmeye hak
kazanılmıştır. Yarışma Eylül 2021
tarihinde gerçekleştirilecektir.

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Zafer Arıcan

Öğrenciler

Mahmut Çetin,
Basri Samet
Boylu, Yasin
Bedirhan
Şimşek, Hasan
Basri Öksüz,
Harun Meral

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Pankotek Akıllı Sera
Projenin Amaç ve Hedefleri:

Danışman

Arş. Gör. Hasan
Basri Öksüz Arş. Gör. Harun
Meral

Öğrenciler

Berkay Kulak,
Mehmet Bal,
Emre Özcan,
Muhammed
Azad
Kılıçarslan

TEKNOFEST
PROJESİ

depolama ve iletim
sistemlerine kadar projenin
Bitki büyüme ve gelişimine
tüm bileşenleri temin edilebilir
doğrudan ya da dolaylı olarak gerçeklikte araştırılmış ve
etki eden birçok faktörü
bulunmuştur. Tüm bu ana ve
ölçen sensörlerden alınan
alt bileşenlerin entegrasyonu
verilerle otomatik olarak
ve bu entegre bileşenlerin
çalışan sistemler sayesinde
sistemsel bütünlüğü, elektrikçiftçinin serada sulama,
elektronik devrelerin ve
havalandırma, sıcaklığı uygun mekanik sistemlerin güç
hale getirme ve ışıklandırma
gereklilikleri, dışsal ve içsel
işlemleri gibi tarımsal üretim
olumsuz şartlara uygun
sürecindeki birçok kültürel
fiziki yapı malzemelerinin
faaliyetlere harcadığı
mukavemetleri dahi
sürenin azaltılması, bitki için
hesaplanmış ve sistemin
optimum ve en sağlıklı ortam çalışmasındaki enerji
oluşturularak bitkiden alınan
verimliliği optimizasyonu
verimin maksimum seviyeye
analiz edilerek proje sağlıklı
çıkartılması hedeflenmiştir.
bir şekilde çalıştırılmıştır.
Bitkisel üretimin bilgi birikimi
Projenin her bir bileşeninin
ile mühendislik teknolojilerinin temini ve bileşenlerin
entegre edileceği bu
entegre sistem bütünlüğü
sistem, toplanacak
fiyat/performans ilkesi
verilerle beraber yeni
benimsenerek sağlanmış,
modelleme çalışmalarına
gerekli maddi destek temini
ortam hazırlayacaktır. Bu
halinde proje halihazırda
sistemin nesnelerin interneti
tasarlanmış araştırma serası
aracılığıyla haberleşmesi göz yapısına ek olarak büyük
önüne alındığında; veriler
boyutlarda ticarileşmeye
işlenip ve modellenip tarımsal uygun tasarlanmış ve
uygulamalar anlamında
sonuçlandırılmıştır. Ayrıca
cevaplara dönüştürülecek, bu proje süresi boyunca
cevaplar ve yeni edinilecek
ilk aşama için seçilen
bilgi birikimleriyle de
lavanta bitkilerinden farklı
sürdürülecek yeni bitkisel
parametrelere ait veriler
üretim döngüleri çoğunlukla
alınmış ve işlenmiştir. Bunların
sistemin kendisi tarafından en yanında uygulanabilirlik
verimli şekilde sağlanacaktır.
ölçüsündeki riskler içerisinde
serbest piyasa ekonomisine
Projenin Sonuçları/Çıktıları: bağlı fiyat değişiklikleri
mevcut olduğundan projenin
Fiziksel yapı malzemelerinden alt bileşenlerinin yerlilik
mekanik sistemlere,
oranını yükseltmek adına
elektrik-elektronik tüm ana
ek araştırmaların yapılması
devreler ve alt bileşenlerden
ihtiyacı tespit edilmiştir.

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Pankotek Akıllı Sera

Danışman

Arş. Gör. Hasan
Basri Öksüz Arş. Gör. Harun
Meral

Öğrenciler

Berkay Kulak,
Mehmet Bal,
Emre Özcan,
Muhammed
Azad
Kılıçarslan
Furkan Özçelik,
Muaz Asilkan

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Tuğrul Model Uydu

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Burak Yılmaz

Öğrenciler

Murat Şimşek,
Sefa Başkaya
ve Talha
Kumru

Projenin Amaç ve Hedefleri:

Projenin Sonuçları/Çıktıları:

Bu projede temel görev uzaya
uydu yerleştirme, kontrol ve
iletişim görevlerinin küçük
ölçekte dizaynıdır. Taşıyıcı
ve görev yükü olmak üzere
iki sistem oluşturulacaktır.
Roket veya drone ile 500700 metre irtifadan bırakılan
model uydu; 400 metre
irtifada görev yükünün
taşıyıcı yükten ayrılması
sağlanarak, inişi esnasında
çeşitli telemetri verilerinin
yer istasyonuna gönderimi
temel alınmaktadır. Ayrıca
uydu yere belli bir oranda
yaklaştıktan sonra dikey iniş
aşamasını gerçekleştirecektir.

Proje TEKNOFEST
değerlendirme sürecindedir.

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli Tarımsal
İşletmeler İçin Blok Zinciri Temelli Tarımsal
Kaynak Planlama Programı
Projenin Amaç ve Hedefleri:

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Burak Yılmaz

Öğrenciler
Şükrü Berke
Çakır

orta ölçekli çiftçilerin proje
kapsamında kullanabileceği
Bu proje önerisinde, daha
bir kullanıcı olduğu, üretim
önce literatüre konu olan,
merkezleri ve tarlalarını, araç
tarımda dijital dönüşüm
gereçlerini, kullandığı ham
için bir karar destek sistemi
maddeleri ve buna benzer
kurulması amaçlanmaktadır. verileri girip, kendisinde
Bu karar destek sisteminde
olmayan envanterleri
blok zincir yapısı (Hyperledger kiralama önerisi sunabilecek,
Sawtooth, Hyperledger
program tarafından minimum
Fabric), verilerin güvenliği ve
maliyetle maksimum verim
bütünlüğünün korunması için almak amacıyla hesaplanmış
tercih edilecektir. Bu karar
verileri görev olarak çiftçilere
destek sistemi, yöneticilerin
iletecektir.
ve çiftçilerin kullanabileceği
şekilde tasarlanması
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
planlanmaktadır. Bu proje
önerisinde, tarım bir sistem
Proje TÜBİTAK değerlendirme
çerçevesinde ele alınarak, her sürecindedir.
köyün bir şirket, her küçük ve

TUBİTAK
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri
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Tarımsal İşletmeler İçin Blok Zinciri Temelli
Tarımsal Kaynak Planlama Programı
Projenin Amaç ve Hedefleri:

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Burak Yılmaz

Öğrenciler

Şükrü Berke
Çakır, İrfan
Çözge, Furkan
Işık, Mehmet
Tevfik Kara

çerçevesinde ele alınarak, her
köyün bir şirket, her küçük ve
Bir önce bahsedilen proje ile
orta ölçekli çiftçilerin proje
aynı olup hem TÜBİTAK hem
kapsamında kullanabileceği
TEKNOFEST yarışmalarına
bir kullanıcı olduğu, üretim
katılmıştır,
merkezleri ve tarlalarını, araç
gereçlerini, kullandığı ham
Bu proje önerisinde, daha
maddeleri ve buna benzer
önce literatüre konu olan,
verileri girip, kendisinde
tarımda dijital dönüşüm
olmayan envanterleri
için bir karar destek sistemi
kiralama önerisi sunabilecek,
kurulması amaçlanmaktadır. program tarafından minimum
Bu karar destek sisteminde
maliyetle maksimum verim
blok zincir yapısı (Hyperledger almak amacıyla hesaplanmış
Sawtooth, Hyperledger
verileri görev olarak çiftçilere
Fabric), verilerin güvenliği ve
iletecektir.
bütünlüğünün korunması için
tercih edilecektir. Bu karar
destek sistemi, yöneticilerin
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
ve çiftçilerin kullanabileceği
şekilde tasarlanması
Proje TEKNOFEST
planlanmaktadır. Bu proje
değerlendirme sürecindedir.
önerisinde, tarım bir sistem

TEKNOFEST
PROJESİ

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

26

Yüksek Verimli Sentez Yöntemiyle Elde Edilen
Biyoaktif Pektinin SaOS-2 Osteosarkoma Hücreleri
Üzerindeki Antikanser Etkisinin İncelenmesi
AMAÇLAR:

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Gülcihan
Gülseren

Öğrenciler
Cemile Uslu

TÜBİTAK
PROJESİ

1- Şeker pancarı küspesinden
yüksek verimle (en az 25%) ve
düşük esterifikasyon oranına
sahip (%50 ve aşağısı) pektin
elde etmek
Şeker pancarı küspesinden
elde edilecek pektinin veriminin
yüksek olması (%25 ve üzeri)
projemizin sürdürülebilirliği
açısından ve küspenin
katma değer kazanması
açısından önemlidir. Şeker
pancarından elde edilen
pektinin bazik ortamda
şartlarda modifiye edildiğinde
esterifikasyon oranının düştüğü
gözlemlenmiştir (Maxwell vd.,
2015). Bununla birlikte pH ve
kontrollü ısı değişiklikleriyle
modifiye edilmiş pektninin
moleküler kütlesi 15 kDa’dan
daha düşük esterifikasyon
oranı ise %5 den daha az
olabilmektedir (Eliaz ve Raz
2019). Elde edilen bu pektinin
biyoaktivitesi ise modifiye
edilmemiş pektine göre daha
fazla olmuştur. Esterifasyon
oranı düşürüldüğünde
biyoaktivitesinin artırıldığı
görümüştür. Bergman ve
arkadaşlarının (2010) yaptığı
çalışmada ise, %30 ve %60
esterifikasyon oranına
sahip narenciye pektinin
HuCC, HT-29 ve K562 hücre
hatlarında antiproliferatif
etkisi 90% esterifikasyon
oranına sahip pektine göre
daha fazla olmuştur. Her ne
kadar artan biyoaktivitenin
pektinin esterifikasyon oranına
doğrudan bağlı olduğu gibi
bir çıkarımda bulunamasa da
düşük esterifikasyon oranına
sahip pektin kullanmak anti
KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

kanser etkinin artırılması
açısından daha dayanaklıdır.
Esterifikasyon oranı %50 den
düşük olan pektinler düşük
esterifikasyonlu %50’den büyük
olanlar ise yüksek esterifikasyon
oranlı pektin olarak bilinirler
(Criminna vd., 2017). Bundan
dolayı amacımız şeker
pancarından esterifikasyon
oranı %50 ve daha az olan
pektin üretmektir.
2- Şeker pancarı küspesinden
elde edilen pektinin antikanser
etkisini SaOS-2 hücre hattı
üzerindeki gözlemlemek.
Şeker pancarı küspesinden
elde edilen pektin ile belirlenen
konsantrasyonundan (0,25 mg/
ml, 0,5mg/ml., 1mg/ml, 2mg/ml
(Bergman vd., 2010) en az biriyle
belirli sürede (24 saat, 48 saat,
72 saat) inkübe edilen hücrelerin
canlılığında %50 ve fazla düşüş
olmasını gözlemlemek pektinin
SaOS-2 kanser hücrelerine
karşı antikanser etkisi olduğunu
gösterecektir.
3- Şeker pancarı küspesinden
elde edilen pektinin sağlıklı
hücre hattı üzerinde
antikanser etkisinin olmadığını
gözlemlemek
HUVEC hücreleri normal insan
damar endotel hücreleridir.
Şeker pancarı küspesinden
elde edilen pektin ile belirlenen
konsantrasyonundan (0.25 mg/
ml, 0.5 mg/ml., 1 mg/ml, 2 mg/
ml (Bergman vd., 2010) en az
biriyle belirli sürede (24 saat,
48 saat, 72 saat) inkübe edilen
HUVEC hücrelerin canlılığında
%50 ve daha fazla düşüş
gözlemlememek elde edilen
pektinin sağlıklı hücrelerde
hücre ölümünü indüklemediği
anlamına gelecektir.
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4- Şeker pancarı küspesinden
elde edilen pektinin SaOS-2
hücre hattında reaktif oksijen
türleri
(ROS) oluşturduğunu ve
HUVEC hücre hattı üzerinde ise
oluşturmadığını gözlemlemek.
Gözlemlenen antikanser etkinin
kanser hücrelerinde (SaOS2) etkili olup ROS üretiminde
artışa sebep olması ancak
sağlıklı dokularda (HUVEC) ROS
oluşumunu indüklememesi
pektinin sağlıklı dokularda
yan etkiye sebep olmadığını
görebilmek için önemlidir.
5- Şeker pancarı küspesinden
elde edilen pektin ile inkübe
edilen SaOS-2 hücrelerinde
Bcl-2 proteinin seviyesinde
meydana gelebilecek
değişikliği RT-PCR ile incelemek
Bcl-2 proteini mitokondri zarını
geçirgenliğini kontrol ederek
hücre ölümlerini regüle eden
anti apoptotik bir proteindir

(Jannah Patty vd., 2020).
Pektine maruz kalan SaOS2 hücrelerinde bazı kanser
hücrelerinde çokça ekspres
edilen Bcl-2 proteininde
meydana gelecek düşüş,
pektinin anti kanser etkisini
doğrulayan kantitatif bir
gösterge olması sebebiyle
önemlidir.
HEDEFLER:
1- Şeker pancarı pektini
kullanarak yeni ucuz, etkili ve
tümör spesifik kemoterapi ilacı
geliştirmek.
Projemizin uzun vade hedefi
şeker pancarı küspesi gibi artık
bir malzemeden elde edilecek
pektinle ucuz, etkili ve tümör
spesifik yeni ilaçlar geliştirerek
kansere bağlı ölümleri
azaltmaktır.
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Proje henüz araştırma
aşamasındadır.

TÜBİTAK
PROJESİ
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Nisin-Pektin-VVAAKK-palmitat Konjugatının
Antibakteriyel ve AntibiyofilmEtkisinin Araştırılması

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Gülcihan
Gülseren

Öğrenciler
Özge Can

TÜBİTAK
PROJESİ

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Bu proje ile 2209-A
çağrı kapsamında Nisin
molekülünü efektif ve kolay
uygulanabilir bir hedefleme
sistemi ile antimikrobiyal
ve antibiyofilm aktif bileşik
tasarlanması amaçlanarak,
günümüz antibiyotiklerine
alternatif geliştirilecektir.
Nisin laktik asit bakterileri,
özellikle Lactococcus lactis,
tarafından üretilen ve
lantibiotik olarak adlandırılmış,
I. sınıf bakteriosinler
grubunda yer alan bir
bileşiktir. Bu bileşik doğal bir
antimikrobiyaldir ve süt içerikli
doğal hammaddelerden
fermantasyon yolu ile elde
edilir. Gerek antimikrobiyal
potansiyeli gerekse doğal
bir bileşik olması nedeniyle
patojenik olabilecek bakterilere
karşı kullanılabilecek
avantajlı bir bileşiktir.
Ancak bu bileşik kendinden
spesifik bir hedeflemeye ve
taşımaya sahip olmadığından
antimikrobiyal ve antibiyofilm
etkisi azalmaktadır. Dolayısıyla
bu doğal antimikrobiyal
bileşiği en etkili ve en kolay
sistem ile taşımak, öncelikle
ilaç endüstrisinde olmak üzere
diğer alanlarda da kullanım
potansiyelini arttırabilecektir.
Çeşitli mikroorganizmalar
biyofilm oluşturarak toplu
yaşama eğilimindedirler ve bu
eğilimleri gıda endüstrisi, su
sistemleri, tıp ve diş
hekimliği gibi pek çok önemli
alanda kontaminasyon,
ilaç direnci ve sterilizasyon
gibi pek çok soruna neden
olmaktadır. Dolayısıyla

KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

gerek çeşitli alanlarda ürün
verimliliğini düşürmesi
gerekse insan sağlığına olan
olumsuz etkisi ile biyofilm
oluşumu, engellenmesi gerekli
olan bir durumdur. Biyofilm
oluşumu ile antibiyotik ilaçlar
etkisini bakteri üzerinde
gösterememektedir çünkü bu
oluşum ile mikroorganizmalar
kendi ürettikleri polimerik
madde içerisinde korunaklı
bir şekilde kalabilmelerini
sağlamaktadır. Böylelikle
gerek çevresel koşullara
gerekse ilaçlara karşı
bir direnç oluşmaktadır.
Dolayısıyla projemiz ile biyofilm
oluşumunu önleyebilecek
bir sistem geliştirerek
çeşitli endüstriyel ve sağlık
alanlarında çok yönlü bir yarar
sağlanmış olacaktır.
Bu projemizde, Staphylococcus
aureus ve Salmonella
enterica patojenik bakterileri
üzerinde test edilecektir.
Özellikle S. enterica gıda
kaynaklı zehirlenmelerde
sıklıkla görülebilen bir gram
negatif patojendir ve biyofilm
oluşumu ile insanlardaki
gıda zehirlenmesinin
etkisini arttırabilmektedir.
S. aureus yine gıda
kaynaklızehirlenmelere neden
olabilmekle birlikte biyofilm
oluşturabilme özelliğine sahip
gram pozitif bir bakteridir.
Bu iki bakteri türü ile projemizde
geliştirebileceğimiz ilaç aktif
molekülü sayesinde farklı
gram bakterileri arasındaki
antimikrobiyal etkileri
karşılaştırılabilecektir.
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Aynı zamanda projemizde
geliştirdiğimiz bu sistemle
patojenik olan bakterilerin
direnç gösterip göstermemesi
ölçülerek, günümüz
antibiyotiklerindeki büyük sorun
teşkil eden antibiyotik direnci ile
karşılaştırılması sağlanacaktır.
Bakterilerde antibiyotiklere karşı
direncin oluşmaya başladığı
bu dönemde ve antibiyotiklerin
insan vücudunda oluşturduğu
yan etkiler dolayısı ile
antibiyotik kullanımına
alternatif bir yol oluşturma
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Böylelikle kolay uygulanabilir,

doğal ve antibiyotikler yerine
alternatif olarak kullanılabilecek
antibiyofilm özellikli bir ilaç aktif
maddesi geliştirilebilecektir.
Bu kapsamda elde edilecek
ilaç aktif molekülü gerek
üretim kolaylığı gerek yüksek
miktarda üretilebilir olması
ile ülkemize büyük avantaj
sağlayabilecektir.
Projemiz ile antibiyotiklere göre
daha doğal, daha az maliyetli
bir alternatifin geliştiricisi olmak
amaçlanmaktadır.
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Proje araştırma
aşamasındadır.

Özge Can
Zeynep
Demirsoy

TÜBİTAK
PROJESİ
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Farklı sürelerde soğuklamaya maruz bırakılan
kışlık kolza (Brassica napus) bitkisinin yaprak ve
tohumlarında yağ asidi sentezinde görev alan bazı
genlerin ifade düzeylerindeki değişikliklerin incelenmesi

Danışman

Doç. Dr. Çağla
Altun Sönmez

Öğrenciler

Büşra Elif Kıvrak

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Sıcaklık değişimlerinin bitkilerin
yağ asidi kompozisyonunu
etkileyen bir faktör olduğu
bilinmektedir. Yüksek
sıcaklıkların tekli doymamış
ve doymuş yağ oranlarının
artışında etkili olduğu
görüldüğünden, yağ değerini
artırmak için bu çevresel
faktörün anlaşılması önemlidir
(Deng & Scarth, 1998).
Dolayısıyla, bu çalışmanın
amacı soğuklama süresi ile
yağ asidi seviyesi arasındaki
ilişkinin kurulabilmesi için
yağ asidi sentezinde rol alan
genlerin farklı soğuklama
(vernalizasyon) süreçlerine
maruz bırakılmış bitkilerin
yaprak ve tohumlarındaki
ifade düzeylerinin
incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda farklı sürelerde
soğuklamaya maruz bırakılmış
kışlık kolza bitkilerinin yaprak
ve tohumlarından RNA
ekstraksiyonu yapılması ve
kantitatif ters transkriptaz
polimeraz zincir reaksiyonu
(qRT-PCR) yöntemiyle
FATB (BnaA05g23790D),

FAD5 (BnaA05g23670D),
AAE13 (BnaA05g23520D),
Transducin/WD40 tekrarlı
bir proteini kodlayan bir
gen (BnaA05g24090) ve
transkripsiyon regülatörü
Pentatricopeptide
tekrarı (PPR)-benzeri bir
gen (BnaA05g23930)
genlerinin ifade düzeylerinin
karşılaştırılması
hedeflenmektedir. Son olarak,
bu genlerin ifade düzeyleri ile
bitkilerin tohum yağ içerikleri
arasındaki istatistiksel bağlantı
belirlenecektir. Belirlenen
genlerin yaprak ve tohumdaki
ifade düzeyleri ile tohum yağ
içerikleri arasında istatistiksel
bir bağlantı bulunması halinde,
bu genlerin ileriki çalışmalarda
birer biyobelirteç (biomarker)
olarak kullanılmalarının önü
açılacaktır. Böylece ticari
amaçla yetiştirilecek olan
bitkilerde uygun vernalizasyon
zamanları ve yüksek oleik
asit içeriğine sahip bitkiler bu
belirteçlere göre seçilebilir.
Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Proje halen devam etmektedir.

TÜBİTAK
PROJESİ
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TÜBİTAK
PROJESİ

Proje Özeti:
Küresel antlaşmalarda da
öngörüldüğü gibi küresel
ısınmayı bu yüzyılın sonuna
kadar sanayi öncesi
devirlere göre 2 derecenin
altında tutmak insanlığın
geleceği adına büyük önem
taşımaktadır. Küresel olarak
karbon fiyatlandırması gibi
ülkeleri karbon salınımını
azaltmaya yönlendirmeyi
amaçlayan uygulamalar
düşünülse de, uygulamaya
geçmesi küresel bir
koordinasyon gerektirdiğinden
işlevsel bir politika olamamıştır.
Bu sebeple, “Karbon Etiketi”
projesi, ürünlerin karbon ayak
izini belirten karbon etiketleri
taşımasının Türkiye’de
tüketicilerin satın alma
davranışlarına olan etkisini
açıklamayı amaçlamaktadır.
Proje Sonuçları:
Karbon salınımını azaltmada
tüketici davranışlarının
yönlendirilmesi giderek önemini
arttıran bir politika çerçevesi
olmuştur. Karbon etiketi ise
uygulama anlamında henüz
çok yaygınlaşmamış ve
görece yeni bir kavramdır.
Karbon etiketleri, tüketicilerin
satın aldıkları ürünlerin
karbon ayak izlerini şeffaf
bir şekilde görmeleri ve bu
bilgiyi karar alma sürecine
dahil etmeleri anlamında
faydalı olabileceği gibi üretici
firmaların kurumsal sosyal
sorumluluk ve pazarlama
süreçlerinde de etkili olabilir. Bu
çalışmada Türkiye’de karbon
etiketi ve küresel ısınma algısı
incelenmiş, karbon etiketine
sahip ürünleri satın alma isteği
ve ödeme istekliliğine etki
eden faktörler incelenmiştir.
KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

Türkiye’de henüz uygulamaya
sokulmayan karbon etiketi,
düşük bir tanınma oranına
sahip olmuştur. Bununla
beraber, çalışmada tüketicilerin
çevresel kaygı ve çevresel
davranış düzeyinin yüksek
olması tüketicilerin çevre dostu
uygulamalar ve alternatiflere
olan ilgisini açıklayabilir.
Farklı gıda etiketlerini önem
sırasına koyduklarında
tüketicilerin karbon etiketini
son sıraya almaları ise,
karbon etiketi kavramının
henüz yeni ve anlaşılamamış
olması, iklim değişikliği ve
etkileri hakkında yeterli bilgi
düzeyinde olmamaları gibi
sebepler olabilir. Öte yandan
sıralamada tüm etiketlerin
yakın değerlere sahip olması,
tüketicilerin bu etiketleri “çevre
dostu” veya “sosyal sorumlu”
gibi üst bir değerle algılamaları
ve etiketleri zihinlerinde
farklılaştıramıyor olmaları
olabilir.
Sonuçlar göre, katılımcıların
çoğu karbon etiketini ilk defa
duymalarına rağmen, yine
çoğunluk karbon etiketli
ürünleri satın alacağını
belirtmiştir. Buna ek olarak
çevresel kaygı yüksek olmakla
beraber küresel ısınmaya
ilişkin bilgi düzeyinin düşük
olduğu belirtilmiştir. Karbon
etiketli ürünleri satın alma
isteğine etki eden faktörlere
bakıldığında, insanların
bireysel davranışlarının sorunu
çözmeye etki edebilecek güçte
olduklarını düşünmesi ve
karbon etiketinin çevresindeki
insanlar tarafından önemli
görülmesi, insanların bu
ürünleri almasında etkili
olmaktadır.
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Küresel ısınma, sera gazları ve
karbon ayak izi gibi konularda
halkı bilinçlendirmek,
eğitim müfredatında bu
konulara daha çok yer
vermek ve toplumun değer
verdiği kesimler ve insanlar
aracılığıyla karbon etiketinin
teşvik edilmesi amaçlanabilir.
Ödeme istekliliğine etki eden
faktörler incelendiğinde,
eğitim düzeyi, çevresel bilgi
düzeyi, ve sübjektif normların
tüketicilerin bu ürünler için

ekstra ücret ödemesi için etkili
olduğu görülmüş, ve yukarıdaki
önerileri desteklemiştir.
Öte yandan bu çalışmanın
mevcuttur. Öncelikle
örneklemin küçük olması,
çalışmanın popülasyonu temsil
düzeyini kısıtlamıştır. Buna ek
olarak, anket katılımcılarının
çoğunluğunun Konya ilinde
yaşıyor olması sebebiyle,
örneklem Türkiye’deki tüketici
davranışlarını tam yansıtmıyor
olabilir.

Öğrenciler

Ali Fuat Tecim

TÜBİTAK
PROJESİ
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Bakım Planlama Faaliyetlerinin Makine Öğrenme
Yaklaşımlarıyla İyileştirilmesi ve Blok Zinciri
Entegrasyonu İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijitalleşme

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Beyzanur Çayır
Ervural

Öğrenciler
İrfan Çözge

TÜBİTAK
PROJESİ

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Bu araştırma önerisinin
amacı, endüstriyel alanlardan
toplanan verilerden beslenerek
veri güvenliği ve veri işleme
konularını, bir sistem
çerçevesinde bütünüyle ele
alınarak, üretim sürecindeki
makine arıza ve iyileştirilmesi
sağlamak, duruş sebepleri
üzerinden veri analizi (Data
Analytics) yaklaşımı ile bakım
planlama faaliyetlerinin
iyileştirilmesi yani tahmini
bakım zamanlarını bulmak,
blok zinciri yaklaşımı ile bu
verilerin izinsiz değiştirilmesini
engellemek ve kısıtlı kullanıcıya
erişim imkanı sağlamaktır.
Bu proje önerisi, uygulama
alanı ve uygulanan yöntemleri
olarak,
-Bakım Yönetimi Planlama
-Tedarik zinciri yönetimi
-Veri Analitiği
-Makine Öğrenme Yöntemleri
-Blok zinciri mekanizmasıHyperledger Fabric
-Simülasyon
konularını ele almaktadır.
Proje Sonuçları:
Bu araştırma önerisinde, son
zamanlarda dijital dönüşüm
kavramıyla birlikte konuşulan,
endüstriyel verilerin güvenliği,
verilerin izlenebilirliği,
endüstride veri analizi (data
analytics) uygulamalarının
verimli bir şekilde yapılması
ve endüstriyel makinelerin
tahmini bakım zamanlarının
çıkarılması amaçlanmıştır.
Bu öneri ile birlikte, veriler
etkin şekilde işlenerek
tahmini bakım planlama
faaliyetleri ortaya çıkarılacak
ve bakım yönetim/planlama
KGTÜ Lisans Öğrencilerinin Projeleri

sürecinde makine öğrenme
yöntemleri kullanılarak makine
ve ekipmandaki arızalar,
beklemeler ve duruşlar
tahmin edilerek sistemin
optimizasyonu sağlanacaktır.
Veriler ana sunucuya gelmeden
önce Hyperledger Composer
ile oluşturulan blok zinciri
temelli akıllı sözleşmelerde
tutulacaktır. Kapalı/Özel blok
zinciri tasarlanması planlanan
bu proje önerisinde, verilerin
değiştirilemez olması hem
güvenlik açısından hem de
veri analizinde istatistiksel
olarak gürültü azaltma
işleminden önceki verilerin
bütünlüğünün korunması
açısından önemlidir. Elimize
gelen ham veriler ve blok zinciri
yöntemi ile zincirlenmiş veri
tipleri, önerilen beş aşamalı veri
analizi uygulamalarıyla test
edilecektir. Bu proje önerisinde,
örnek olması açısından,
endüstriyel duruş nedenli
verileri toplanarak küçük ve
orta ölçekli işletme için tahmini
bakım zamanı çıkarılması
planlanmaktadır. Önerinin bu
aşaması tamamlandıktan
sonra veri toplama ünitelerinin,
fiziksel bir kopyası olan dijital
ikizleri oluşturularak sistemsel
çıkarımlar sağlanacaktır.
Ardından, bir oyun motoru
yardımıyla fabrika alanlarının
similasyonu çıkartılarak,
toplanılan veriler kullanıcı
dostu bir ara yüz yardımıyla
gösterilmesi ile beraber
bakım zamanları da
dinamik bir şekilde ekran
üzerinden gösterilerek takibi
yapılabilecektir.
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Çalışmanın devamında,
ilgili kurum istediği takdirde,
iş ile bazı bilgileri açık blok
zinciri olarak tasarlanmış
ve kâr amacı gütmeyen
Hyperledger Fabric ile tedarik
zinciri sürecindeki paydaşları
ile bazı iyileştirmeler ve

gelişmeleri takip etmek
amacıyla paylaşabilecektir.
Bu sayede dijital dönüşüme
entegre bir otomasyon
geliştirilmiş olacak,
üretimdeki ara işlemler ve
ürünler etkili bir biçimde
izlenebilecektir.

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Beyzanur Çayır
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Öğrenciler
İrfan Çözge

TÜBİTAK
PROJESİ
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Değişen Hayat Alışkanlıklarında Özbütçe

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi
Gökçe Kurucu

Öğrenciler
Havva İlhan

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Covid-19 salgınının dünyaya
yayılması sonucunda bu durum
karşısında çeşitli önlemler
devreye girmiştir. Hayatların
artık kişilerin evlerinde devam
ettiği bu yeni koşullarda değişen
yaşam tarzı tüm dünyada hem
insanları hem de pazarlama
yoluyla tüketicileri ve üreticileri
etkilemiştir. Bu nedenle pandemi
sürecinde tüketicilerin yaşam
tarzlarının değerlendirilmesinin
hem tüketicilere hem de hem
de pazarlama sektöründeki
üreticilere akademik ve sosyal
alanda fayda sağlayacağı
düşüncesiyle bu araştırma
yapılmaktadır. Araştırmada
öncelikle değişen yaşam
tarzı ve bu yaşam tarzını
etkileyen faktörler üzerinde
durulmaktadır. Daha sonra
tüketicilerin yaşam tarzını
ölçmek için kullanılan çeşitli
ölçekler (anket soruları ile)
ve bunların tüketicilerin
yaşam tarzlarında ne gibi
değişikliklere neden olduğunun
değerlendirilmesi, veriler
doğrultusunda sonuç ve
önerilere yer verilecektir. Özetle
insanların tüketim ihtiyaç ve
isteklerini belirlerken hangi
doğrultuda şekillendirdiklerini ve
bunu yaparken nasıl bir bütçe

planlaması oluşturduklarını
anlamaya çalışmak ve analiz
etmek bu projede amacımızdır.
Proje Sonuçları:
Bilimsel anlamda tüketim
alanındaki insan davranışları
hakkında yeterli veri toplanması
ve bu verilerden oluşan analizler
ışığında bu konu ile ilgili bir
makale yazılması projeden
beklenen bir sonuçtur. Ekonomik
alanında taleplerin neye göre
şekillendiğini anlamamıza
yarayacak olumlu yönde bir
tüketici tercihleri ile ilgili ana
hatlarıyla elde edebileceğimiz
veri tabanına sahip olabiliriz. Bu
durum ayrıca ticari alanda da
üreticilere tüketiciler hakkında
bilgi sahibi olabilecekleri
veriye ulaşmalarına olanak
sağlayabilir. Sosyal alanda ise
kişilerin adapte yeteneklerini
ortaya koyan genel bir çalışma
olabilir. Eğer proje yeterli
seviyede veriye sahip olup bu
veriler ışığında doğru analiz
yöntemleri ile değerlendirilme
sağlanırsa bu projemiz
uluslararası yeni bir proje
olabilir çünkü dünya üzerinde
her yerde pandemi durumu
söz konusu olup birçok yerde
insan davranışları benzer özellik
gösterdiği için uluslararası yeni
bir proje hakkına sahip olabilir.
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Projenin Amaç ve Hedefleri:
Projede, Bir Gıda Firmasında
Üretim Kompleksi’ndeki
çeşitli süt ürünlerinin üretildiği
bir üretim hattının üretim
planlamasının talep tahmini
ile ele alınması ve ardından
MRP (Malzeme İhtiyaç
Planlaması) ile şirketteki
diğer eksikliklerin giderilmesi
amaçlanmaktadır. Fabrikada
var olan ve çözülmek istenen
sorun tahmin edilen talep ile
gerçekliğin uyuşmamasından
kaynaklanmaktadır. Yanlış
talep tahmininden kaynaklı
depoda ürün birikmesi,
yok satma problemlerinin
çözülmesi önemli görülmektedir.
Ele alınan ürün çeşidi kısa
zamanda bozulabilen bir ürün
olduğundan depolama konusu
büyük önem taşımaktadır.
Ürün ambalajlarını gereğinden
fazla depolamak da fabrikanın
depo kısmını zora sokmakta,
öte yandan gereksiz veya
son anda alınan bir ambalaj
fabrikaya fazladan maliyete
mal olmaktadır. Projenin amacı
bu tarz oluşabilecek ve daha
önceden öngörülen sorunların
erkenden teşhis edilip, tedarik
zincirinin alt kademelerinde yer
alan talep tahmini ile bu soruna
bir çözüm bulabilmektir.
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Bu proje çalışmasında yapılacak
talep tahmini ve MRP çalışmaları
işletmenin tedarik zinciri ağında
tedarikçi ve müşteri ilişkilerini
daha etkin yönetebilmek,
tedarik çevrim süresini
kısaltarak pazardaki değişimlere
daha kısa sürede cevap vermek,
envanterin azaltılması, ürün
dağıtımını iyileştirerek müşteri
taleplerini tam ve zamanında
karşılamak, toplam maliyetleri
azaltarak kâr oranını artırmak
ve işletmenin para, mal ve
bilgi akışını yönetebilir konuma
getirmek için ve tedarik, üretim,
stok, lojistik vb. faaliyetlerinin
daha etkin bir tedarik zinciri
ağ yapısının oluşturulmasına
katkı sağlayacaktır. Böylece
işletmenin üretkenlik ve
verimliliğinin yükseleceği ve
müşteri memnuniyetinin de
artacağı öngörülmektedir.
Projede öncelikle bir üretim
hattında yapılan iyileştirmelerin
sonuçları alındıktan sonra
tüm fabrika için ışık olması
hedeflenmektedir ve bu durum
projenin değerini artıracaktır.
Hammadde tedariğinden
müşterilere kadar olan süreçte
üretim planlama ve talep
tahmini konusunda bilimsel bir
bakış açısı kazandırılacaktır.
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Projenin Sonuçları/Çıktıları:
Projenin temel amacı olan talep
tahmini ile MRP sisteminindeki
bilgileri entegre ederek veri
havuzunda kullanılan bilgilerin
talep tahmini yapıldıktan sonra
MRP sisteminde kullanılması
durumu projeye yenilik katmak
ile birlikte gıda firmasının daha
da sonrasını öngörebilmesine
yardımcı olur. Böylece gıda
firmasının bakış açısında
genişlemeye zemin hazırlar.
Talep tahmini ve MRP ile
yapılan iyileştirmeler, tesisteki
diğer üretilen ürünlere de
iyi bir talep tahmini için
zemin hazırlayacaktır. Talep
tahmini yapmanın en önemli
durumlarından birisi güncel
ve eski kayıtlardaki bilgilere
erişebilmektir, bu sayede
elimizde bir veri havuzu oluşmuş
olmakla beraber çevrenin gıda
firması üzerine olan etkileri de
incelenmiş olup, firma dışarıdaki
durumlara karşı stratejik bir
hedef oluşturma ve problem
çözme gibi başarı getirecek
kriterlerde büyük bir ilerleme
yakalamış olacaktır.
Gerçekleşen talebe en yakın
talep tahmini sayesinde,
projenin yürütüleceği bantta
üretilen ürünlerin ambalaj

siparişinden, ambalajlanıp
depoda bekletilmesine ve
hatta müşteriye zamanında
ulaşmasına kadar olan tüm
adımlar kontrol altına alınmış
olacaktır.
Böylece, fabrika tarafında
yok satma, stoka düşme gibi
kriz yönetimi gerektirecek
durumlar ve müşteri tarafında
ürünlerin zamanında ve doğru
ulaşması konusunda problemler
azaltılacaktır.
Hangi ürünlerin hangi
miktarlarda üretileceğinin
planlanması ve müşterilerinin
taleplerinin minimum maliyetle
karşılanabilmesi sonucunda
stok seviyelerinin kontrolü,
parçalar için önceliklerin
ayarlanması ve kapasite
ihtiyacının belirlenmesi
fonksiyonları verimli bir hale
gelecektir.
Bu proje çalışmasında yapılacak
talep tahmini ve MRP çalışmaları
işletmenin tedarik, üretim,
stok, lojistik vb. faaliyetlerinin
daha etkin bir tedarik zinciri
ağ yapısının oluşturulmasına
katkı sağlayacaktır. Böylece
işletmenin üretkenlik ve
verimliliğinin yükseleceği ve
müşteri memnuniyetinin de
artacağı öngörülmektedir.
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