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1. Proje Özeti 

Gıdalar, üretim-tüketim zincirinin her aşamasında insan sağlığını tehlikeye atacak 

etmenler ile karşılaşabilirler. Gıdalara bulaşan kanserojen, patojen, alerjen, biyotoksin, ağır 

metal ve diğer kimyasal bileşenlerin sofralara gelmeden önce tespitinin yapılabilmesi ve kontrol 

altına alınabilmesi istenmeyen sağlık problemlerinin ve ekonomik kayıpların önüne 

geçilebilmesi için kritik önem taşır. Şimdiye kadar bu tür analizler için kullanılan klasik 

yöntemlerin uzun zaman alması, istenen hassasiyette ölçüm yapılamaması, uygulamada birçok 

toksik kimyasala, birden çok donanımlı cihaza ve eğitimli insanlara ihtiyaç duyulması gibi 

nedenlerden dolayı mikroakışkanlar ile ayrıştırma teknolojisi barındıran mikro-elektro-

mekanik sistem (MEMS) tabanlı analitik bir cihaz geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

 

Üretilen ve testleri gerçekleştirilen cihaz üç ana kısımdan oluşmaktadır; akışkanın 

hareketini sağlayan peristaltik pompa, ekstraksiyonu ve hedef bileşen tespitini gerçekleştiren 

mikrokanal ağları ve kablosuz veri aktarımını ve kontrolünü sağlayan bilişim ve iletişim 

teknolojisi (BİT) modülü. Ortaya konan bu ürün sayesinde; rutin olarak yapılan analizlerin 

karmaşık laboratuvar süreçlerinden daha basit düzeye indirgenmesi, BİT entegrasyonu ile 

yetkili mercilerin uzaktan analiz verisine erişimi ve sistemin herkes tarafından kolayca kontrol 

edilebilirliği sağlanmıştır. 

 

Kompakt, taşınabilir tek bir cihaz ile hem laboratuvarı olan hem de olmayan üreticilerin 

ürünlerini; hızlı, kolay ve ucuz üretebilmesi, ileri teknolojik ürünlerin kullanılabilirliğinin halka 

arz edilmesi, maddi açıdan büyük harcamalar gerektirmeden ülkemize yararlı projeler 

yapılabileceğinin imkansız olmadığının gösterilmesi, araştıran, üreten ve insan sağlığını merkez 

alan bir toplum olunması teşvik edilmektedir. Yerli, maliyeti düşük, ancak katma değeri yüksek, 

global pazarda rekabet edebilecek proje ürünün ticarileşmesi halinde analitik cihazlarda dışa 

bağımlılığımız azalırken, ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda kendi pazarını oluşturması 

sağlanacaktır. 

 

 

2. Tespit Edilen Sorun 

Tüm dünyada insanların sağlıklı olmaları, yaşamlarını ve fiziksel gelişimlerini 

sürdürebilmeleri için yeterli miktarda ve güvenli gıdayı alabilmeleri, dengeli beslenebilmeleri 

gerekir. Gıdalar üretim-tüketim zincirinin her aşamasında güvenliklerini bozan etmenlerle 

karşılaşabilirler. Bu etmenlerin kontrol altına alınabilmesi ve istenmeyen sağlık problemlerinin 

ve ekonomik kayıpların yaşanmasını önlemek için tarladan çatala her aşamada fiziksel, 

biyolojik ve kimyasal analizlerin yapılması gerekmektedir (Nielsen, 2010).  

 

Analizlerin gerçekleştirilmesi için üreticilerin ürünlerini yetkili laboratuvarlara 

gönderme zorunluluğu sürecin uzamasına ve maliyetlerin artmasına sebebiyet vermektedir. 

Şimdiye kadar bu tür analizler için geliştirilen spektroskopik, kromatografik, mikrobiyolojk 

yöntemlerin uzun zaman alması, uygulamada birçok toksik kimyasala, donanımlı cihazlara ve 

eğitimli insanlara ihtiyaç duyulması, istenen hassasiyette ölçüm yapılamaması gibi nedenlerle 

son yıllarda biyosensör teknolojisine yönelme olmuştur (Cifuentes, 2012). 
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AB birliği tarafından başlatılan Ufuk 2020 (HORIZON 2020) programı kapsamında bu 

yıl açılan “ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems)” çağrısı da bu alanda dünyanın 

tarım-gıda alanında hangi doğrultuda ilerlediğine bir örnek olarak gösterilebilir. ICT-

AGRIFOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim 

teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını 

desteklemektir (url1).   

 

20. yüzyıl boyunca yaygınlaşan verimlilik artırıcı teknolojik gelişmeler 21.yüzyılda 

boyut değiştirerek tarımsal üretime nüfuz etmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak 

ülkemiz de sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı 

ve rekabet edilebilirliği sağlamak durumundadır. Bu çerçevede yenilikçi politikalar belirlemek, 

uygulamak, izlemek ve değerlendirmek üzere gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve 

küresel çözümler üretilmelidir (TÜSİAD, 2020).  

   

Ülkemiz bu konularda dışa bağımlıdır ve bu tarz ürünler oldukça pahalıya satın 

alınmaktadır. Bu durum yerli ve maliyeti düşük, ancak katma değeri yüksek, global pazarda 

rekabet edebilecek patentli bir ürün üretiminin gerekliliğini özetlemektedir.  

 

3. Çözüm 

Proje ürününün ticarileşmesi halinde; analitik cihazlarda dışa bağımlılığımızı azaltırken, 

ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda kendi pazarını oluşturmasını sağlayacaktır, entegre 

sistemin patentlenmesi ile global alanda öncü teknoloji örneği olacak ve sağlık, kimya, 

biyoteknoloji, tekstil vb. gibi sistemin kullanılabileceği her alanda uygulamaya yönelik 

tasarımların gelişmesini sağlayacaktır. Perspektif görünüşü Şekil 1’de görülen cihaz üç ana 

kısımdan oluşmaktadır:  

 

Peristaltik Mikropompa  

Elektrik motoru ile oluşturulan dairesel hareket, dişli mekanizması aracılığı ile tekerlek 

rulmanlara aktarılır. PDMS tabakasının altında ve üstünde dairesel hareketini devam ettiren 

tekerlek rulmanlar ana mikrokanalı sıkıştırır ve peristaltik hareket oluşturulur. Böylelikle 

akışkanın hareketi sağlanır. 

 

Mikrokanal Ağları 

PDMS tabanlı mikrokanal ağlarının yapılacak deneye uygun olarak tasarlanmasıyla 

mikro boyuttan nano boyuta kadar moleküllerin ayrıştırılması ve tespiti sağlanabilir. Farklı 

PDMS tabanlı mikrokanal ağlarının cihaza entegre edilmesiyle, haznelerine eklenecek olan 

akışkan mikropompa sistemi sayesinde istenilen debide hareket ettirilerek biyosensöre ulaşır, 

elde edilen bulgular ile deney sonuçlandırılır. 
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Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) Modülü 

Sisteme eklenen BİT modülü, Android telefonlara indirilebilen bir uygulama sayesinde 

herkesin kolayca kontrol edebileceği, sahip olduğu verileri okuyabileceği ve internet ortamı 

üzerinden paylaşabileceği hale getirilmiştir.  

 

Bu cihaz sayesinde düzenli olarak tekrarlanan analizlerin ve meşakkatli laboratuvar 

süreçlerinin önüne geçilecek, BİT entegrasyonu ile yetkili mercilerin uzaktan analiz verisine 

ulaşmasını ve sistemin herkes tarafından kolayca kontrol edilebilmesi sağlanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 1. Sistemin Perspektif Görünüşü   

 

 

4. Yöntem 

Elektrik motoru tarafından tahrik edilen sonsuz vida mekanizması dairesel hareketini 

bağlantı elemanları aracılığıyla ana kanalın üzerinde ve altında hizalı olarak bulunan rulman 

tekerlere aktarır. İki tekerlek arasında sıkıştırılan kanal, tekerleklerin dairesel rotayı takip 

etmesiyle peristaltik harekete zorlanır (Şekil 2a ve 2b). Böylece ana kanal içerisinde emilip 

basılan akışkanın hareketi sağlanmış olur. 

 

Bernoulli İlkesi ışığında; ana kanaldaki akışkan hız kazandıkça basıncı azalır, bu durum 

yan kanalların atmosfere açık haznesi ile ana kanal ile kesiştiği bölge arasında basınç farkı 

oluşmasına yol açar. Basınç farkı sayesinde yan kanaldan ana kanala akış katılımı gerçekleşerek 

karışım başlar (Şekil 3). Ana kanal haznesine analiz edilmesi istenen sıvı veya sıvılaştırılmış 

gıda, yan kanal haznelerine ise ayrıştırmaya yardımcı çözgenler(buffer) konulur.  

 

Kanal hidrolik çapının mikron mertebelerinde olmasından dolayı yüksek Reynolds 

sayılarına erişilememekte, türbülanslı akışın karışıma katkısından yararlanılamamaktadır. 

Karışımın verimini arttırmak amacıyla spiral ve kıvrımlı mikrokanal geometrisi tasarlanmış, 

Dean akışı sayesinde oluşan vortexlerden faydalanılmıştır (Şekil 4). Aksi halde karışım 
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yalnızca difüzyon ile gerçekleşecek ve işlemler çok daha uzun sürecektir ancak bu tasarım 

çözümü sayesinde kısa sürede etkin karışım sağlanmıştır. Spiral kanalların kıvrım açılarının 

karışıma etkisi üzerinde literatür araştırması yapılmış, Dean sayısının artışı ile vortexlerin 

etkinliğinin arttığı sonucuna varılmış, deneyler ile desteklenmesi planlamıştır. 

 

Şekil 5’te görüldüğü üzere HC-05 Bluetooth modülünün Arduino Nano 

mikrokontrolörü ile bağlantısı sağlanmış, step motor sargılarının sırayla harekete geçmesiyle 

oluşan tek adımlık dönme hareketleri arasındaki zaman farkı değiştirilerek motorun dönüş hızı 

ayarlanmıştır. Kullanıcı, istediği debi veya rpm değerini bir telefon uygulaması üzerinden 

belirledikten sonra bu değer bluetooth bağlantısı aracılığıyla mikrokontrolöre gönderilir.  

Mikrokontrolör istenen bu değere denk gelen zaman farkını motor karakterizasyonu sonucunda 

oluşturulmuş fonksiyon ile hesaplayarak motorun sargılarına sırasıyla güç verir ve motorun 

dönüşünü sağlar. Testlerde yapılan rpm ölçümleri sonucunda hassas dönüş hızlarına sahip 

olabilmek için hız kontrolünün bir adımın sekizde biri kullanılarak yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Mikrokanallar, fotolitografi yöntemi ile üretilen fotoresist kalıplarına PDMS dökülerek 

oluşturulmuş, başka bir PDMS tabana oksijen plazma yöntemiyle kalıcı olarak yapıştırılması 

ile elde edilmiştir. Bu üretim metodolojisinde takip edilen adımlar Şekil 6a’da açıklanmış, Şekil 

6b’de şematik olarak gösterilmiştir. Karakterizasyonun oluşturulacağı mikrokanalın üretimi 

için Şekil 6b’de yer alan Silisyum tabakası kalıp olarak kullanılmıştır. Ayrıştırma ve karışım 

yetenekleri gözlemlenmek üzere; düz, sunflower, 180 ve 240 derece kıvrım açılarında, 200, 500 

ve 1000 mikrometre kanal genişliklerinde ve farklı tasarımlar ile birlikte Şekil 7’de görüldüğü 

gibi toplamda 36 farklı mikrokanal geometrisi tasarlanmış, maskeleri üretilmiştir.  

 

CAD programları aracılığıyla çizilen ve dişli ana kanunundan yararlanılarak tasarlanan 

sonsuz vida mekanizması, yapılan hesaplamalar sonucunda, CNC Router teknolojisi ile Derlin 

malzemesinden imal edilmiştir. Sistemde peristaltik hareketi oluşturan mıknatıs tekerleğin 

milleri ve diğer yardımcı yapı elemanları 3D printer kullanılarak doğa dostu PLA 

malzemesinden üretilmiştir. Sisteme uygun olarak satın alınan NEMA 14 Step motor, 

DRV8834 motor sürücüsü, Arduino Nano mikrokontrolörü vb. elektronik parçalar ve bilyalı 

rulmanlar ile birlikte montaj gerçekleştirilmiştir. 

 

Sistemin mekanik ve elektronik iyileştirmelerinin tamamlanmasının ardından güç 

kaynağı ile elektrik motoru en düşük devirden en yüksek devire kadar belirli aralıklarla 

çalıştırılarak dakikadaki devir sayısı ölçülmüş, yazılımdan okunan zaman farkı değerleri ile eğri 

uydurularak pompaya tahrik verecek olan motorun karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir, Ana 

kanal haznesine su eklenip pompanın belirli devirlerde çalıştırılması ile debi ölçümleri 

yapılması amaçlanmıştır. 
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   Şekil 2a. Sistemin Tekerlek Mekanizması                  Şekil 2b. Sistemin Kesit Görünüşü 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 3. Çoklu Kanal Geometrisinde Akışkan Hareketleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. De=0 (Düz Kanal) ile De=343 Arasındaki Skaler Hız Profilinin Kesit Görüntüleri ve 

Dean Akış Vektörlerine Karşılık Gelen Görüntüler (Nivedita,2017) 
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Şekil 5. Mikropompanın Elektronik Bağlantılarının Gösterilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6a. PDMS ile Mikrokanal Üretim Aşamaları       Şekil 6b. Kalıp Silisyum Tabaka                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Mikrokanal Maskeleri 
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Cihazın mekanik ve elektronik montajı tamamlanmış, testleri yapılmış, birden çok 

prototip geliştirilerek sistem iyileştirilmiştir. Testler sırasında yapılan ölçümler sonucunda 

Şekil 8’de görülen eğri uydurularak pompaya tahrik verecek olan motorun karakterizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Kanal çıkışından alınan akışkanın hacim ölçümüyle oluşturulan RPM-

Debi ilişkisi eğrisi sonucunda bir fonksiyon elde edilmiştir (Şekil 9). Bu eğri pompa 

karakterizasyonunu ifade eder. 

 

 

  Şekil 8. Gömülü Yazılım ile Motor Kontrolü Sırasında Elde Edilen Karakterizasyon Eğrisi 

 

               Şekil 9. Farklı Motor Hızlarında Debi Değerleri (Pompa Karakterizasyonu) 
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5. Projenin Yenilikçi (İnovatif) Yönü / Konvansiyonel Uygulamalardan Farkı 

Klasik yöntemler yerine kullanılabilecek biyosensörler için birçok patent, faydalı model 

ve ticari ürün mevcuttur. Ancak bu sistemlerin de geliştirilmesi, hassasiyetlerinin artırılması, 

kullanımlarının kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda mikroakışkan 

teknolojisi ve nanoteknolojinin sağladığı faydalar birleştirilerek, ortaya ekstraksiyon sistemi ile 

entegre çalışabilen ve bu nedenle gerek laboratuvarda gerekse de tarla gibi alanlarda kolay 

kullanımı sağlayabilen, tespit hassasiyeti ve doğruluğu yüksek, patent alınabilecek, diğer gıda 

biyosensörlerine de kaynak oluşturabilecek, dünyada öncülük yapabilecek, ticarileşme 

potansiyeli ile Türk markalaşmasını sağlayabilecek ve dışa bağımlılığa neden olan analitik 

cihazların yerine geçerek yerli üretime katkı sağlayacak bir sistem oluşturulmuştur.  

 

Sonsuz vida mekanizmasının kullanılması ile çevrim oranı arttırılarak elektrik 

motorunun dönüş hızı 1:20 oranında düşürülmüştür. Bu sayede düşük debilerde çalışılması 

gereken hücre ayrıştırması gibi konuların analiz sisteminin kapsamı içerisine alınması ve 

uygulamalarda verimlilik artışı amaçlanmıştır.  

 

Eklenen BİT modüler sistemine uygun olarak 

geliştirilen kullanıcı dostu arayüz sayesinde cihaz, 

laboratuvarlara ve özel eğitim kuruluşlarına bağlı 

kalınmadan projenin hitap ettiği kitle tarafından 

kolaylıkla kullanılabilecek ve veriler yetkili merciiler ile 

anlık olarak paylaşılabilecektir (Şekil 10). Geliştirilen bu 

arayüz, kullanıcıdan deneyi yapacak olduğu akışkan 

tipini, bu akışkanın hacmini ve akışkan içerisinde tespitini 

yapmak istediği molekülün miktarını alarak hem sağlıklı 

olarak verilerin saklanmasına imkan vermekte hem de 

deney sonuçlarına kolaylıkla erişim sağlanmasına olanak 

kılmaktadır. Ek olarak, arayüz üzerinden kullanıcının 

istediği debi değerlerinde mikropompanın çalıştırılması 

sağlanacak ve bu akışkan içerisinde tespit edilen molekül 

miktarı ekrana bastırılabilecektir. Arayüzde bulunan 

“Turn On/Off “ ifadesiyle kullanıcı pompa ile deney 

yapmaya başladığında “On” seçeneğini seçerek istediği 

debi değerlerini girebilir ve deneyi bitirdiğinde de “Off” 

seçeniğini seçerek bir sonraki çalışma için önceki 

deneyden kalan veri birikimine engel olarak yapılan 

deneye yanlış veri aktarılmasını önlemek amaçlı 

düşünülmüştür. Görselde bulunan “Connect” ve 

“Disconnect” ibareleri telefondaki uygulamanın pompa 

üzerinde bulunan Bluetooth modülü ile bağlantısını temsil 

etmektedir. Deney sona erdiğinde kullanıcı elde ettiği   Şekil 10. Uygulama Arayüzü             

verileri bir cloud üzerinde depolayabilecek veya bu verileri              

WhatsApp üzerinden ilgili mecralar ile paylaşabilecektir.  
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6. Uygulanabilirlik 

Cihazın çeşitli imalat yöntemleri ile montajının yapılması, BİT entegrasyonu sayesinde 

telefon ile uzaktan kontrol edilebilir olması, uygun yapısı gereğince dairesel mikrokanallar ile 

laboratuvarlarda molekül ayrıştırması ve tespit işlemlerinde kullanılabilmesi, laboratuvarların 

yanı sıra çiftçilerin hasat ettikleri ürünün içerisinde zararlı madde olup olmadığının tespitini 

yapabilmeleri gibi birçok özelliği bir arada bulunduran bu cihaz, bir analiz cihazı olma durumu 

taşımaktadır. Modüler analiz sistemi, örneğin zeytinyağının içerisinde bulunabilen aflatoksin 

molekülünün tespitinde kullanıcı dostu arayüz ile kolayca kullanılabilir. Elde edilen veriler 

internet aracılığıyla yetkili merciiler ile paylaşılır. Cihazın analiz sürecini kısaltması ve 

basitleştirmesi sayesinde üreticilerin topraktan elde ettikleri ürünleri soframıza sağlıklı bir 

şekilde ulaştırması teşvik edilmiş olur. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Planlaması  

Seri üretime geçilmesi halinde üretim adedi artacağından dolayı malzeme başına birim 

maliyetin kayda değer biçimde azalması öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Tablo 1. Maliyet Tablosu 

Tablo 2. Süreç Analizi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

Laboratuvarı bulunmayan zeytinyağı üreticileri, satın alıp kullanabileceği bu ürün 

sayesinde ürettikleri zeytinyağlarını kendileri kolayca test edebileceklerdir. Elde edilen 

verilerin devlet tarafından gıdalarda sağlık kontrolü yapmakla yetkilendirilmiş laboratuvarlara 

eş zamanlı olarak aktarılmasıyla incelenmesi gerçekleştirilir. Bu sayede sürecin hızlı, ucuz ve 

şeffaf hale gelmesi amaçlanmaktadır. 

 

9. Riskler 

Parçaların üretim sürecinde karşılaşılan sorunların başında istenilen tolerans aralığında 

imalat yapılamaması gelmektedir. Bu sorun uç boyutlu yazıcı ayarlarının ve imalatçının 

değiştirilmesi ile çözülmüştür. Montaj sırasında karsilasilan bağlantı sorunları ve 

uyumsuzluklar, kılavuz diş açılması ve tasarımın değiştirilmesi ile çözüme ulaştırılmıştır. 

Karşılaştırılan en büyük problem tekerlekliklerin PDMS tabanlı mikrokanalı yeterince 

sıkıştıramaması yani peristaltik hareketi sağlayamaması olmuştur. Bu problem, tekerleklerin 

yataklandığı parçalara yay mekanizması eklenerek tekrar tasarlanması sonucunda aşılmıştır. 

 

 

 

 

   Tablo 3. Olasılık ve Etki Matrisi 

 

 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul - Bölüm Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Nazım Can Öner Mekanik Tasarım İstanbul Teknik 

Üniversitesi – Makina 

                 - 

Onur Nurtan Elektronik-Yazılım  İstanbul Teknik 

Üniversitesi - Makina 

İTÜ Rover Takımı 

Yazılım Ekip Liderliği 

 

    Tablo 4. Ekip Üyeleri Bilgisi 
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