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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Mikroorganizmaların tanısı için altın standart yöntem, özgün genom bölgelerinin hedeflenerek 

incelendiği Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)’dur. PCR teknolojisi hedefe yönelik Nükleik 

Asit (DNA/RNA) aranması ve çoğaltılması amacıyla, DNA zincirinin bilinen iki parçası 

arasında uzanan özel bir bölümünün enzimatik olarak çoğaltılmasını içerir ve denaturasyon, 

primer eşleşmesi ve primer uzaması aşamalarının sırasıyla ve döngüler halinde birbirini takip 

ettiği bir zincirleme reaksiyondur. PCR gerçekleştirmek üzere tasarlanmış sıcaklık döngü 

cihazları mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik laboratuvarlarında, ebeveyn testlerinde, 

kriminoloji testlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu cihazlar hızlı ve hassas sıcaklık 

kontrolü yapabilen sistemlerdir. Bu proje ile yaygın muadillerinden farklı olarak küçük boyutu 

ve taşınabilir özelliği ile öne çıkmakta olan bir PCR cihazı geliştirilmektedir. 2020 yılının ilk 

çeyreğinde dünya çapında en önemli sağlık gündemlerinden olan ve COVID-19 olarak 

literatüre geçmiş Ciddi Akut Solunum Yetmezliği Sendromu Korona Virüs 2’nin tanısında 

sahada kullanılarak hızlı sonuç vermesi sayesinde karantina süresinin azaltılması ve hastalık 

yayılımının yavaşlatılmasında önemli katkısı olacaktır. Bunların yanı sıra düşük maliyetli ve 

yerli bir çözüm olarak da kendini göstermektedir. 

Bu projede Peltier termoelektrik eleman kullanan bir sıcaklık döngü sistemini, sürücü 

devrelerini, bunları mikrodenetleyici ile kontrol edecek altyapıyı ve kablolu ve kablosuz 

kullanıcı arayüzlerini akılcı ve hassas biçimde tasarlamak, böylece zincirleme reaksiyonları 

sektörde kullanılan cihazlardan daha kısa sürede tamamlayan, düşük maliyetli, yerli ve 

taşınabilir bir prototip PCR cihazının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Hedefe yönelik Nükleik Asit (DNA/RNA) aranması ve çoğaltılması amacıyla, DNA zincirinin 

bilinen iki parçası arasında uzanan özel bir bölümünün enzimatik olarak çoğaltıldığı in vitro bir 

teknik olan PCR, ön denaturasyon, primer eşleşmesi ve primer uzaması aşamalarının çok sayılı 

zincirleme döngülerinden oluşmaktadır. PCR reaksiyonundaki optimal olmayan koşullar 

sadece kullanılan bileşenlerden değil birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Uygun olmayan 

primerlerin kullanımı, yanlış zaman ve sıcaklık parametrelerinin kullanımı, enzim kalitesi ve 

mineral konsantrasyonu en önemli parametrelerdendir. Proje fikrimiz, geçmiş yıllarda PCR 

cihazını kullanırken tarafımızca yaşadığımız sorunlardan, biyomedikal cihaz üretim sektöründe 

üreticilerin karşılaştığı sorunlardan ve cihaz kullanıcılarının yaşadığı sorunlardan temel 

almıştır. Günümüzde mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik laboratuvarlarında, ebeveyn 

testlerinde, kriminoloji testlerinde sıkça kullanılarak laboratuvarlarda vazgeçilmez olan PCR 

cihazları uzun süren protokolleri, yüksek maliyetleri ve büyük boyutları ile bilinmektedir. 

Ayrıca bu cihazların Türkiye’de yerli tasarım ve üretim süreçlerinin olmaması kullanıcılara 

yüksek maliyet olarak yansımaktadır. Bu durum ise ani bir pandemi gibi ihtiyaçta yapılacak 

olan testlerin miktarını etkilemektedir. Yaşadığmız pandemi ile yerli biyomedikal cihaz 

çalışmalarının önemi görülmüştür. Geliştirilecek cihazın özellikleri yalnızca mikroorganizma 

tanısı ile kısıtlı olmayıp, yaygın bir çapta genetik temelli hastalıkların (ailesel hastalıklar, 

kalıtsal ve metabolik hastalıklar, kanser) tanısı için hastaneler, sağlık ocakları, doktor 

muayenehaneleri gibi çeşitli sağlık hizmeti veren merkezlerde kullanılabilmektedir. Doğru 

tanıya ulaşma yolunda benzersiz zaman, enerji ve maliyet tasarrufu sağlaması sayesinde yüksek 

talebe sahip PCR cihazının taşınabilir, yerli ve ekonomik olması ile daha çok kullanıcıya 
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ulaşması mümkün olacaktır. Bu yüzden, piyasada yerli tasarım olarak cihazım yalnızca 

uygulamalı endüstriye değil temel teknolojik gelişime de katkı sağlayacak ve ulusal bilgi 

birikimini arttıracaktır. Projemiz Eylül 2019’da oluşturulmuştur ve devamında ise çalışmalara 

başlanmıştır. TÜBİTAK 2209B 2019/2 dönemi Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri 

Desteği Programı kapsamında destek kazanmıştır. 

 

3. Çözüm  

Projemizin sunmayı amaçladığı çözüm, içerisine reaksiyon tüplerinin yerleştirileceği küçük bir 

iletken bloğun ısıtılması ve soğutulması için Peltier termoelektrik eleman kullanan bir sıcaklık 

döngü sistemini, onun sürücü devrelerini, blok üzerinde hassas sıcaklık kontrolünü sağlamak 

üzere işlev gören mikrodenetleyici temelli kontrol altyapısını, ayrıca bunun kablolu ve kablosuz 

kullanıcı arayüzlerini akılcı ve hassas biçimde tasarlamak; böylece zincir reaksiyonunu 

sektördeki yaygın cihazlara kıyasla daha kısa sürede tamamlayan, taşınabilir, düşük maliyetli 

ve yerli bir prototip PCR cihazı geliştirmektir.  Bizim geliştireceğimiz PCR cihazı yaygın 

muadillerinden farklı olarak küçük boyutu ve taşınabilir özelliği ile öne çıkmaktadır. 2020 

yılının ilk çeyreğinde dünya çapında en önemli sağlık gündemlerinden olan ve COVID-19 

olarak literatüre geçmiş Ciddi Akut Solunum Yetmezliği Sendromu Korona Virüs 2’nin 

tanısında kullanılarak, sahada ve hızlı sonuç vermesi ile karantina süresinin azaltılması, hastalık 

yayılımının yavaşlatılması için önemli katkısı olacaktır. Bunların yanı sıra düşük maliyetli ve 

yerli bir çözüm olarak da kendini göstermektedir. Projemizin önemi ise son dönemde 

gerçekleşen COVID-19 salgını ile bir kez daha ispatlanmıştır. Projedeki çözümlerimiz detaylı 

olarak yöntem bölümünde anlatılmaktadır.  

 

4. Yöntem 

Cihazda, reaksiyon tüplerinin olduğu termal blokta 16 adet tüp için sabit bakır blok 

kullanılacaktır. Bu bloktaki sıcaklık değişimleri için Peltier termoelektrik elemanı, tasarlanan 

sürücü ve mikrodenetleyiciyle kontrol edilecektir. Devre tasarımında Eagle tasarım uygulaması 

kullanılmaktadır. Reaksiyon bloğundan DS18B20 sıcaklık sensörü ile alınan sıcaklık bilgisi 

mikrodenetleyiciye okutularak kablolu ve kablosuz arayüzlerin ve sürücülerin kontrolü için 

kullanılacaktır. Soğutma elemanı da sıcaklık değişimlerinin optimum olması için fan 

yardımıyla cihazın sıcaklığı dengede tutulacaktır. Sistemin beslemesi öncelikle adaptör 

yardımıyla 12 V-DC olarak alınacaktır. Daha sonraki aşamada bu gücün batarya üzerinden 

sağlanması istenmektedir. Mikrodenetleyici için gereken güç ise regülatör yardımıyla 

ayarlanacaktır. Haberleşme modülü olarak Bluetooth yardımıyla iletişimi sağlanan bir Android 

uygulama tasarlanacaktır. Bu sayede cihaz akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilecektir. 

Arayüz için kapasitif dokunmatik ekran kullanılarak gerekli yazılımlar oluşturulacaktır. 

Cihazda kullanılacak ısı bloğu Solidworks ortamında tasarlanacak, yine Solidworks ile termal 

simülasyonları yapılacak ve model son haline gelince talaşlı imalat ile üretilecektir. Reaksiyon 

bloğunun ısıtma ve soğutma işlemleri için sürücü devreleri tasarlanacak, Multisim ile simüle 

edilecek ve Eagle ile bileşen yerleşim planı (layout) hazırlanacak ve Gerber dosyası 

hazırlanarak baskı devre üretim teknikleri ile üretilecektir. Kullanıcı arayüzü olarak işlev 

görecek kablolu (kapasitif ekran), kablosuz (Android telefon) ve C# ile hazırlanmış bilgisayar 

arayüzü ile sistemleri ve geliştirilen Peltier sürücüleri kontrol etmek için deneylerde Arduino 

ve sonrasında STm32 ailesinden mikrodenetleyici içeren bir geliştirme kartı kullanılacaktır. 
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Geliştirme kartı için gömülü kaynak kodu C ve CPP yazılım dili kullanılarak Arduino IDE ve 

Keil μvision ortamı ile hazırlanacak ve karta yüklenecektir. Android uygulaması, Android 

Studio ve MIT App Inventor yazılımları kullanılarak geliştirilecektir. Cihaz fanları ile test edilip 

daha sonra poliüretan yalıtkan madde eklenip birleştirilecek ve kalibrasyon ayarları 

yapılacaktır. Tasarlanacak olan cihazda önemli olan kısımlar PCR protokollerinin düzgün 

çalışabilmesi için gerekli olan sıcaklık kontrolünü düzenlemek ve sıcaklık değişimlerini 

sağlayacak olan ısıl döngü elemanlarının güç hesaplarının yapılmasıdır. PCR işlemi yapılırken 

200uL’lik ısıya dayanıklı plastik tüpler içerisine; çoğaltılmak istenen kalıp DNA, DNA’ya 

bağlanarak çoğaltmayı sağlayan primerler, uzamayı sağlayan baz çiftleri, enzimler, katalizör 

iyonlar ve su konulur. Bu tüpler, cihazdaki yuvalara yerleştirildikten sonra çoğaltma işlemi 

başlatılır. Çoğaltma işlemi, termoelektrik elemanların cihazdaki tüpleri ilk olarak 94-95 

dereceye çıkarıp 5-10 dakika boyunca sistemi bu sıcaklıkta tutarak denaturasyon aşamasıyla 

başlar. Daha sonra, primerlerin yapışma aşamasına geçilir. Primerlerin bağlanma sıcaklığı 55-

72 °C arasında değişmektedir ve optimize edilmesi gereken en önemli parametrelerden biridir. 

Primer bağlanması için gerekli zamanın uzunluğu ve uygulanacak sıcaklık, çoğaltmayı 

sağlayan primerlerin baz içeriğine, büyüklüğüne bağlıdır. Üçüncü aşama olarak, primer uzama 

aşamasına geçilir. Primerlerin uzama sıcaklığı ve zamanı, uzamayı sağlayan enzimlerin 

optimum çalışma sıcaklığı olan 72-78°C’lerde gerçekleştirilir. Uzama işleminde DNA’yı 

oluşturan nükleotidlerde bulunan azotlu organik bazlar; adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve 

timin (T)’dir. Bu bazlara kolaylık olması açısından bu dört nükleotid dNTP 

(deoksiribonükleosid trifosfat) olarak adlandırılır. Uzama süresi de yine hedef dizinin 

konsantrasyonuna, uzunluğuna ve sıcaklığa bağlıdır. Bu üç aşamaların hepsi bir döngüyü 

oluşturmaktadır. Döngü sayısı ise, kalıp DNA konsantrasyonuna, primer uzamasına ve çoğalma 

etkinliğine (kullanılan enzimin kalitesine) bağlıdır. Az miktarda DNA ile başladığında en fazla 

40 döngü, daha fazla DNA ile başladığında ise ideal döngü sayısı 30 olmalıdır.  

 
Şekil 1. PCR Sıcaklık Döngüsü 

Çoğaltma işlemi süresindeki sıcaklığın değişiminin kontrol edilmesi için, termoelektrik eleman 

olan Peltier elemanı veya rezistans teli kullanılmaktadır. Peltier elemanının kullanılmasının 

avantajı, sıcaklığı belli seviyelerde uzun süre tutabilmesidir. Peltier, bir termoelektrik sistem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Termoelektrik sistem ise elektrik enerjisi ile ısı enerjisinin 

birbirleri arasındaki dönüşüm sağlayan sistemlere verilen addır. İki ucuna doğru akım 

verildiğinde N ve P tipindeki elemanlar elektronları bir uçtan diğerine doğru iterler ve bir yüzde 

ısınma diğer yüzde soğutma meydana getirirler. Böylece termoelektrik modül bir ısı pompası 

gibi çalışır. Ayrıca termoelektrik modülün iki yüzeyi arasında sıcaklık farkı oluşturulsa 
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termoelektrik modül bir DC akım kaynağı gibi davranarak elektrik üretir. Peltier ise yapısı 

gereği gerilim uygulandığında bir yüzeyi ısınan diğer yüzeyi ise soğuyan bir elemandır.  

 
Şekil 2. Peltier Çalışma Yapısı 

Projemizin literatür araştırmalarının yapılmasından sonra kullanılacak Peltier’ler için tahmini 

bir varsayım yapılmıştır. Bu sebeple blok ısıtılırken etrafa yayarak kaybedeceği ısı enerjisi de 

hesaba katılmıştır ve tahmini bir güç hesabı yapılmıştır. Bu tahminler daha sonrasında 

simülasyon programlarında test edilmiştir. Projede tasarlanması kararlaştırılan ilk mimarideki 

ısıtma bloğundaki reaksiyonların gerçekleştiği tüpler 200μL’liktir. Bu tüplere konulacak 

sıvıların öz ısıları suyun sıvı haline çok yakındır (Csu=4186 J/kg °C). Tüplerin kütlesi 1 gr’dır. 

Düzenek olarak sekiz tüplü bir strip kullanılacaktır. İçerisine konulan sıvıların toplam kütlesi 

1.6 gr olduğuna göre, bu kütlenin bir saniyede sıcaklığının 10°C artması için gereken gücü 

Q = m. C. ∆T ile hesaplanmalıdır. Burada Q ısıyı, m kütleyi, C öz ısıyı, ∆T ise sıcaklık 

değişimini göstermektedir. Hesapladığımız kütle 2.6 gr, öz ısı sıvı su baz alınarak Csu=4186 

J/kg °C seçilmiştir, ∆T ise 10 °C alınmıştır. Sonuç olarak, bir saniyede bu kütlenin sıcaklığının 

10 °C artması için gereken enerji 108.836 J olarak hesaplanmıştır. Bu hesaba göre, Peltier 

seçimi için gerekli güç hesaplanmış ve buna göre 12V-10A’lik TEC1-12710 Peltier’i 

seçilmiştir. İlk karar verilen sistemin mimarisi Şekil 3’te gösterilmiştir. Sistemdeki Peltier’ler, 

dört adet sürücü devre ile tek tek kontrol edilebilecektir. Bu durum gradient olarak adlandırılan 

bir yöntemin uygulanmasını sağlayacaktır. 

 
Şekil 3. İlk Sistemin Mimarisi 
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Güç hesabı yapıldıktan sonra, termal analizle bu hesaplamamız test edilmiştir. Termal analizi 

yapılırken ilk olarak 4’lü tüp bloğunu sadece alttan ısı kaynağı vererek çözümlenmiştir. 

Ardından tüm bloklar yalıtkanlar ile birleştirilerek hem alttan hem de kapaktan ısı kaynağı 

vererek çözümlenmiştir. Ardından sistemin daha hızlı ısınabilmesi ve reaksiyonları kısa 

zamanda tamamlanabilmesi için blok yapısı değiştirilmiştir. Blok yapısının konik biçimli 

tüplerin oturacağı yapı yerine 200μL’lik havuzcuklar şeklindeki hazneleri barındıran bakırdan 

bir kare parça olmasına karar verilmiştir. Bu parça bir Peltier ile alttan hesaplanan güçle 

reaksiyonların gerçekleşmesi için ısıtılacaktır. Üstten ise bir diğer Peltier ile buharlaşan sıvının 

birikmemesi için sabit bir sıcaklıkta ısıtılacaktır. Yeni karar verilen reaksiyon kabında toplam 

havuzcuk sayısı 16 olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle de projenin başında düşünülen tasarım 

için hesaplanan değerler ile yeniden testler yapılmıştır ve değerlerin uygulanabilirliği 

denenmiştir. Yeni karar verilen sistemin mimarisi ise Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Yeni Sistemin Mimarisi 

Sistemdeki Peltier’lerin sürülmesi için sürücü araştırması yapılmıştır. Yaklaşık hesaplanan 

gücü karşılayabilecek Peltier’ler incelendiğinde genel olarak amacımıza uyan bir sürücü modeli 

araştırılmaya başlanmıştır. Peltier için sürücü tasarlarken dikkat edilmesi gereken noktalar;  

• Isıtma/soğutma işlemi için ±10 A için en az iki yönlü çalışabilmesi,  

• ±12-15V Giriş gerilimi ve ±10 A çıkış akımını sağlayabilmesi,  

• Ayarlanabilir ölü zamanla cross-conduction koruması,  

• HIGH-LOW PWM anahtarlaması,  

• Mikrodenetleyici için 5V regülatör,  

• Hata kontrolü sağlaması,  

• Akım kontrolü için current-sense özelliğinin olmasıdır. 

Blok için yapılan güç hesaplarından sonra Peltier olarak TEC1-12710 seçilmiştir. Bu Peltier 

için 25 °C’de çalışma koşulları 12V giriş gerilimi (maksimum 15.2V), ve 10A(maksimum 

10.5A) giriş akımıdır. Bu koşullarda Peltier’in iki yönlü çalışabilmesi için akım ±10 A arasında 

iki yönlü çalışabilmelidir. Gerilimi de ±12V arasında değiştirebilen sürücü tasarlanırsa, bu 

çalışma bölgesi, iki yerine dört bölge de seçilebilmektedir. Peltier’ler, DC fanlar ve sürücü için 

12V gerekmektedir. Bu 12V beslemesi için 12V-10A değerlerini karşılayan bir güç kaynağı 
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kullanılmıştır. Sürücü tasarlarken yukarıda belirtilen koşullar göz önüne alınmıştır. ALLEGRO 

Microsystems firmasının A3941 Automotive Full Bridge MOSFET Driver entegresine H-

Bridge Driver devresi eklenerek istenen sürücü elde edilmiştir. Sürücünün blok diyagramı Şekil 

5’te verilmiştir. A3941 entegresi sayesinde Peltier’ler yüksek akımlara kadar kontrol 

edilebilmektedir. Sürücünün giriş gerilimi 7-50V arasında değişmektedir. Sistemde A3941 

Integrated Circuit(IC) olarak, 4x N-Channel Mosfet IRLR024 ise H-Bridge olarak 

kullanılmıştır. Bu sayede, 10A akıma kadar çift yönlü olarak kontrol sağlanacaktır. Sürücü, 

mikrodenetleyici için 5V logic regülatör içermektedir. Yüksek akımları sürmek için dört adet 

N-Channel Mosfet IRLR024 kullanılmıştır. Bunlardan ikisi HIGH, ikisi LOW sürücüsü olarak 

yapılandırılmıştır. A3941 entegresi, giriş gerilimi 7V’a düşse bile hem HIGH hem LOW olan 

bütün MOSFET’lerin Gate-Source gerilimlerinin 10V üzerinde olması için gereken bütün 

devreleri sağlamaktadır. Ani gerilim düşümlerinde, giriş gerilimi 5.5V’a kadar düşse bile 

fonksiyonların düzgün çalışması garanti edilmiştir. Garanti koşulu olarak da Gate sürücü 

gerilimi azaltılmaktadır. 

 
Şekil 5. Sürücü Blok Diyagramı 

A3941 entegresi, mikrodenetleyiciden gelen tek PWM girişiyle sürülebilmektedir. Aynı 

zamanda, fast-decay ve slow-decay için yapılandırılabilmektedir. Slow-decay, iki bölgede 

motor kontrolü veya basit endüktif yükler için uygunken, fast-decay dört bölgede motor 

kontrolü sağlayabilmektedir. Slow-decay’de akım sirkülasyonu HIGH veya LOW 

MOSFET’ler üzerinden olabilmektedir. Her iki durumda da H-Bridge’in verimliliği 

“synchronous rectification” ile arttırılabilmektedir. Ayrıca, ayarlanabilir bir ölü zamanla (dead 

time) H-Bridge’deki cross-conduction durumundan kaçınılabilmektedir. A3941 entegresi, 

düşük güçle uyku modunda çalıştırılabilmektedir. Bu durumda, H-Bridge ve buna bağlı olan 

Peltier ilave bir besleme şalterine ihtiyaç olmadan beslenebilmektedir. A3941 entegresi, düşük 

gerilim, aşırı sıcaklık ve kısa devre hatalarına karşı bir dizi koruma özelliği içermektedir. Bu 

hata durumları, hatanın durumuna ve logic durumlarına bağlı olarak mikrodenetleyici 
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tarafından verilen komutları etkinleştirebilmektedir. Şekil 5’te de görülen FF1 ve FF2 hata 

çıkışları, mikrodenetleyici tarafından hataların tespit edilmesini sağlamaktadır. Sürücünün, 

mikrodenetleyicinin ve diğer elemanların tek bir geliştirme kartı olarak adlandırılan devre 

üzerinde toplanması için EAGLE üzerinden çizim yapılmıştır. Deneylerin başlaması için ilk 

başta sadece Peltier sürücü kısmı erkenden çizilip bastırılmıştır. Ardından ise tüm sistemin 

düzgün toparlanması için yaptığımız Peltier sürücünün geliştirme kartı çiziminin şematiği 

EK’te verilen Şekil 6’da görülmektedir. 

Kapalı çevrim kontrol ile PWM sinyalleri belirlenerek çıkış akımının kontrolü yapılır. Ancak 

kapalı çevrim kontrolünü gerçekleştirebilmek için öncelikle sistemin matematiksel modeli 

çıkartılmalıdır. Sistemin eşdeğeri Şekil 7’deki gibi modellenebilmektedir. 

 
Şekil 7. Peltier ve Kontrolcü Eşdeğer Devresi 

Şekil 7’de tipik bir Peltier hücresinin eşdeğer devresi ve mikroişlemci ile kontrol edilmesinin 

şematiği yer almaktadır. Peltier hücresinin kontrol edebilmesi için mikroişlemciye bir kontrol 

algoritması gömülmesi gerekmektedir. Bu algoritmayı gömmeden önce ise sistemin açık ve 

kapalı çevrim cevapları göz önünde bulundurularak kontrolcü en iyi performansı verecek 

şekilde tasarlanmalıdır. Sistemin açık çevrim ve kapalı çevrim simülasyonları Şekil 8’deki gibi 

MATLAB programı ile simüle edilmiştir. Tasarlanan kontrolcünün Kp, Ki ve Kd parametreleri, 

sistemimizin kapalı çevrim birim-basamak cevabını iyileştirecek şekilde belirlenmiştir. Alınan 

simülasyon sonuçlarına bakılacak olursa, tasarladığımız oransal-integral kontrolcü sistemimizi 

kritik sönümlü bir hale getirmiştir. Kalıcı hal hatası oldukça azaltılmış, yükselme ve oturma 

zamanları da gözle görülür bir şekilde azalmıştır. Simülasyondan aldığımız sonuçlar istediğimiz 

performansı sağlayacak şekilde olduğu için, tasarlanan kontrolcü gerekli algoritma ile 

mikroişlemciye gömülmüştür.  

 
Şekil 8. Kapalı Çevrim Transfer Fonksiyonu Step Cevabı 

Yukarıda anlatılan PID denetleyicinin blok şeması Şekil 9’da verilmiştir.  
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Şekil 9. Sıcaklık Kontrol Sistemi 

Belirlenen kontrol sistemleri, pratik uygulamaya STM32F407VG kartı üzerinden yazılım 

aracılığıyla aktarılmaya başlanmıştır. Daha sonra pandemi nedeniyle okulların kapanmasıyla 

ve karta erişimin kesilmesiyle sürecin değişmesinden kaynaklı Arduino ile yazılıma 

başlanmıştır. Algoritamızda, DS18B20 sıcaklık sensöründen okunan anlık sıcaklık bilgisi 

kontrol devresi için input olarak alınmaktadır. İstenen sıcaklık bilgisi ise arayüz üzerinden 

yazdırılan sıcaklık değerinin, seri porttan okunmasıyla set değer olarak kontrol devresine 

girmektedir. Minimum overshoot ve oturma süresine göre ayarlanmış Kp, Ki ve Kd değerlerine 

göre de PID kontrol algoritması PWM üretmektedir. Ürettiği bu PWM, sürücü kartının PHASE 

pinine atanmıştır.  PHASE pininin durumu yük akımının yönünü belirlemektedir. Akımın 

yönünü belirlemesinden kaynaklı, PHASE pini “four-quadrant control” için 

kullanılabilmektedir.  

PID kontrolün sıcaklık değişimi üzerinde etkisini görmek için farklı Kp, Ki, Kd değerlerinde 

sistemin 95, 72 ve 55 derecelerdeki oturma süreleri için veriler Şekil 10’da gösterilmiştir. Bu 

grafiklerdeki en önemli faktör PID sabitleridir.  Bu sabitler en iyi süreler için ayarlandıktan 

sonra daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Bu grafikteki sonuçlar sıcaklık kontrolünün 

sağlandığını göstermektedir. Soğutma kısımlarında yardımcı olarak fan da eklenecektir. Fan 

sayesinde soğuma zamanlarında ve oturma sürelerinde azalış sağlanacaktır. PID kontrolün 

çalışmasını kanıtlamak için ON-OFF kontrolle karşılaştırılmıştır. Şekil 10’daki mavi olan 

grafik ON-OFF kontrole aittir. Burada set sıcaklık, anlık sıcaklıktan büyükse Peltier 

soğutmakta, küçükse ısıtmaktadır. Bu yüzden sistem sabit sıcaklığa oturamamakta ve 

osilasyonlar görülmektedir. Bu sistemin kontrolünü görselleştirmek için Şekil 11’de görülen 

C#’da bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamada, sistemle seri port üzerinden haberleşme 

sağlanmaktadır. Haberleşme sağlandıktan sonra sistem sıcaklık ölçmeye başlamakta ve 

yazdırmaktadır. Bu verileri kaydetmek için kayıt kısmı bulunmaktadır. Kayda başladıktan sonra 

anlık sıcaklık ve istenen sıcaklık değerleri grafikte görülmektedir. 
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Şekil 10. Sıcaklık Değişim Grafikleri 

 
Şekil 11. Bilgisayar Arayüzü 

Arayüzde verilerin ekrana basıldığı bir alan bulunmaktadır. Bu alanda, anlık sıcaklık, istenen 

sıcaklık, saat ve gün verileri tabloya yazdırılmakta ve kaydedilmektedir. Bu sayede sıcaklık 

değişim grafikleri Şekil 12’de görüldüğü gibi elde edebilmektedir.  

 
Şekil 12. Veri Kaydı ve Grafiğe Sıcaklığın Yazdırılması 

Arayüzde, kayıt işlemi bittikten sonra, verileri Excel’e kaydetmek için bir alan bulunmaktadır. 

Bu sayede verileri korumak ve üstünde çalışmak için veriler Excel ortamına aktarılmaktadır. 



11 

 

Bu aktarım sonucu Excel’de verilerin görünümü Şekil 13’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 13. Kaydedilen Sıcaklık Verilerinin Excel Dosyasına Otomatik Yazılması 

Son olarak geldiğimiz aşamaya kadar yaptığımız çalışmalarda PCR için kullandığımız 

termeoelektrik eleman olan 12V-10A’lik Peltier’in termal analizleri ve dijital kontrolü 

sağlanmış ve blok sıcaklığı kontrol edilmiştir. Projede hedeflenen kontrol mekanizmaları 

sağlanmış, blok ve kart tasarımları yapılmış ve arayüz tasarlanmıştır. Pandemiden dolayı, bütün 

sistemleri içeren bir geliştirme kartı tasarımı Eagle programında çizilmiş fakat 

bastırılamamıştır. Sistemin blok tasarımları bastırılmıştır ve Peltier’ler ile montelenmesi 

yapılmıştır. Anlık olarak termal döngü deneyler devam etmektedir. 

   
Şekil 14. Tasarlanan PCR Bloğun Yandan Görünümü  

Şekil 14’te görüldüğü üzere PCR bloğu heatsink ve soğutma sistemiyle beraber tasarlanmıştır. 

Şekil 15’te de görüldüğü gibi bakır plakadaki iki yanda da bulunan deliklere DS18B20 sıcaklık 

sensörü takılarak bakır plakanın sıcaklığı ve değişik değer için çektiği akım değerleri 

ölçülmüştür.  

 
Şekil 15. Termal Döngü Deneyleri 

Sistemin deneylerini sürdürürken kullandığımız ve geliştirdiğimiz algoritmamız Şekil 16’da 
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verilmiştir.  

 
Şekil 16. Sistemin Yazılım Algoritması 

Pandemi süresince çalışmalarımız sosyal izolasyon gereği ufak bir derecede sarkma gösterse de 

en kısa zamanda çalışmaya geri dönerek deneylerimize devam etmekteyiz. Bu süreçte yapılması 

planlananlar geliştirme kartının bastırılıp dizilmesi ve sisteme entegre edilmesidir. Ardından 

cihazın ana hatları toparlanacaktır ve yalıtımı yapılacaktır. Sonrasında ise uygulama ile 

kablosuz kontrol, kilitli çalışma, çoklu çalışma konusunda çalışmalara başlanacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasaya hakim PCR cihazları hakkında temel teknik özelliklere bakıldığında, bizim 

geliştireceğimiz cihaz, küçük boyutları, yüksek hızı, arttırılmış özgünlük, cep telefonu 

üzerinden kablosuz izlenebilme ve kontrol edilebilme özelliği, kullanıcı kilidi, birden fazla 

cihazın senkronize edilebilmesi ve 4ºC’ye kadar soğutabilme imkanı ile piyasadaki cihazlardan 

ayrılmaktadır [1][2]. Piyasadaki cihazlarda sıcaklık değişim hızları yüksek oldukça 

reaksiyonlar daha hızlı gerçekleşmektedir. Reaksiyonların gerçekleşme hızı da kullanıcıya hem 

zaman hem de enerji olarak kazanç sağlamaktadır. Aynı zamanda reaksiyon ne kadar hızlı 

gerçekleşirse, reaksiyonun özgünlüğü (spesifisite) o kadar artmakta ve böylece ürünlerin saflık 

oranları artmaktadır [3][4]. Bu yüzden, projedeki temel hedefimiz bu sıcaklık değişimlerinin en 

etkili şekilde kontrol edilmesidir. Tasarımlardaki diğer bir belirleyici unsur ise hazne sayısı ve 

sıcaklık aralığıdır. Hazne sayısı arttıkça tüplerin ısıtıldığı bloğun ağırlığı artmaktadır. Isı 

bloğunun ağırlığının artması da hem güç tüketimini arttırmakta hem de cihazın taşınabilir 

özelliğini kötü yönde etkilemektedir. Sıcaklık aralığı ise PCR döngülerindeki sıcaklıkları 

kapsamalıdır. Reaksiyon sonrası, ürünlerin saklanma durumu söz konusu olduğunda çalışma 

sıcaklığı aralıkları önem kazanmaktadır. Piyasadaki cihazların sıcaklık değişim oranlarına 

bakıldığında cihazların maksimum ısıtma hızının 2.5°C ile 10°C arasında değiştiği 

gözlemlenmektedir [5][6]. Kendi tasarımımızda bu oranın 10°C’den yüksek olması 

hedeflenmektedir. Bu değer, döngülerdeki sıcaklık değişimleri için yeterli olacaktır. Maksimum 

soğutma oranı ise 2.5°C ile 7.7°C arasında değişmektedir. Kendi tasarımımızda bu oranın 

minimum 5°C olması hedeflenmektedir. Bu soğutma oranı da döngülerin daha verimli 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Piyasadaki cihazların hazne sayılarına bakıldığında 16 ile 96 

arasında değiştiği gözlenmektedir [7][8]. Genel olarak cihazlarda 96 adet hazne tercih 
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edilmiştir. Bunun sebebi, çok fazla örneğin aynı anda tepkimeye sokulmak istenmesidir. Fakat, 

birçok laboratuvarda bu haznelerin hepsi kullanılmamaktadır. Bu boşa hazne kullanımı, 

tepkime süresini ve güç tüketimini arttırmaktadır. Bazı laboratuvarlarda ise, cihazın 

çalıştırılması için tüm hazneleri dolduracak kadar örnek toplanılması beklenilmektedir. Bu da 

sonuç verme süresini uzatmaktadır. Diğer taraftan 96 örneklik bir bloğa sahip cihazın boyutu 

ve ağırlığı artmakta, taşınabilirliği mümkün olmamaktadır. Kendi tasarımımızda 16 adet hazne 

kullanılacaktır. Bu sayede, hem daha portatif bir cihaz imal etmiş hem de sıcaklığı daha verimli 

kullanarak tepkime süreleri azaltılmış olunacaktır. Hazne sayısının az olması ayrıca kullanıcıya 

enerji açısından kazanç sağlamaktadır. Bu da cihazın batarya ile çalışabilmesi imkanını 

arttırmaktadır. Sayıca fazla örnekle çalışmak istenilirse de cihazlar birbirleriyle Bluetooth veya 

Wi-Fi bağlantılı şekilde aynı ağda birlikte çalışması sağlanacaktır. Piyasadaki cihazların 

sıcaklık kontrol aralıklarına bakıldığında 0°C ile 105°C arasında değişmektedir [9][10]. Kendi 

tasarımımızda 4°C ile 99°C arasında sıcaklık kontrol aralığı hedeflenmektedir. Minimum 

sıcaklığın 4°C olması, PCR sonrası ürünlerin saklanması halinde bozulmamasını sağlamak için 

gereklidir. Rezistans ısıtıcı elemanı ve cebri konveksiyonlu soğutma kullanıldığında, blok 

sıcaklığı en düşük haliyle oda sıcaklığına kadar indirilebilmekte, dolayısıyla saklama koşulları 

sağlanamamaktadır. Bu yüzden, tasarımımızda Peltier kullanmamız istediğimiz sonuçları 

almamızı sağlayacaktır ve hem ısıtma hem de soğutma kontrolünü gerçekleştirebilmemizi 

sağlayacaktır. Bir kimyasal protokol ilk defa çalıştırılacağında veya reaksiyon içeriği 

değiştirildiğinde, sıcaklık protokolünün yeniden optimize edilmesi gerekmektedir. Özellikle 

tavlama (annealing) basamağının sıcaklığı reaksiyonun verimi için çok kritiktir ve sıcaklık 

protokolünün optimize edilmesi aşamasında birbirinden farklı birçok sıcaklıkta reaksiyon 

yeniden kurularak, sonuçlar birbiri ile karşılaştırılmaktadır. Bizim tasarımımızda ise yan yana 

dizili birden fazla termoelektrik eleman sayesinde, dilenirse yan yana reaksiyon tüplerinin her 

birinin içinde aynı anda birden fazla sıcaklık koşulu sağlanması mümkün olacaktır. Örneğin, 

16 adet tüpün ikisi 55 C, ikisi 55,5 C, ikisi 56 C,.. koşulunda tutulabilecektir. Protokol 

kesinleştiğinde ise kullanıcı tüm kuyuları aynı sıcaklıkta çalıştırarak bu kez de kapasiteyi 

arttırmış olacaktır. Bu sıcaklık meyilli (gradient) özelliği, piyasadaki cihazların ancak çok 

azında vardır ve taşınabilir özellikteki herhangi bir cihazda bulunmamaktadır [11][12]. Bizim 

cihazımız prototip sonrasında eklenecek modüller ile özellikle bu teknolojik özelliği ile fark 

yaratacaktır. Piyasadaki ürünlere bakıldığında arayüzde kullanım kolaylığı açısından 

dokunmatik ekranlar kullanılmıştır [13][14][15]. Kendi tasarımımızda da cihazın kullanıcı 

dostu kullanımı için kapasitif dokunmatik ekran ve bilgisayar arayüzü kullanılacaktır. İstenen 

sıcaklık girdisi, sistemin sıcaklık çıktısı, döngü süreleri gibi bilgiler ekranlardan kolaylıkla 

kontrol edilebilecektir. Tasarımımızın kendine özgü kilitleme sistemi olacaktır. Bu sayede 

döngüler tamamlanmadan başka kullanıcı tarafından sistemi bozucu etkiler engellenecektir. 

Kendi tasarımımızda dokunmatik ekrana ek olarak bir de Android uygulama üzerinden 

kablosuz kontrol mümkün olacaktır. Telefon ve cihaz anakartı arasındaki haberleşme Bluetooth 

ile sağlanacaktır. Tasarımımız laboratuvarlarda bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen, 

Türkiye’de halen üretilmeyen PCR cihazına olan dışa bağımlılığı azaltması sebebiyle yerli bir 

çözüm olacaktır. Türkiye piyasasında, ucuz fiyatı ve kullanıcı dostu tasarımıyla sektöre öncü 

olması hedeflenmektedir. Sonrasında ise küresel ölçekte güçlü bir alternatif ve çözüm olarak 

sunulması amaçlanmaktadır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemizin çalışmaları Eylül 2019’da başlamıştır. Bu kapsamda bu projemizin takımca lisans 

bitirme tezimiz olmasından dolayı çalışmalar ve alınan kararlar yürürlüğe konulmuştur. Şu ana 

kadar gelinen noktada projenin büyük bir kısmı bitirilmiştir. Pandemi sebebiyle sosyal 

izolasyon ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı grup olarak çalışma konusunda sıkıntı 

çekilmiştir. Ancak normalleşme süreci başladığı için artık çalışmalar tekrardan hız kazanmıştır. 

Yöntem kısmında anlatılan ve yapılan iş paketlerine ilaveten yapılacak iş paketleri de 

belirtilmiştir. Önümüzdeki süreçte oluşturduğumuz termal döngü cihazımızın yalıtımını ve 

kalibrasyonunu, kontrol testlerini, arayüz kontrollerini hazırlamamız gerekmektedir. 

Bahsedilen bu işler yarışma finaline kadar tamamlanacak düzeydedir. Hedefimiz projemizi 

tamamlayarak yarışmaya katılabilmektir. Cihazımızı yarışma alanında da çalıştırıp deney 

reaksiyonları yapmak amaçlarımızdan biridir. Bu çalışmada Elektrik Elektronik 

mühendisliğinin disiplinlerinden faydalanılarak, termoelektrik elemanlar ve sürücüleri 

hakkında detaylı bilgi sahibi olunmuştur. Aynı süreçte, biyomedikal cihaz tasarımlarının detaylı 

analizi ve cihazların kullanım protokolleri hakkında araştırmalar yapılmıştır.  

PCR için kullanılan Sıcaklık Döngü Cihazlarında gerçekleştirilen reaksiyonların sonuçlarını 

incelemek için, PCR sonrasında sıklıkla elektroforez, boyama ve transilüminasyon veya 

boyama ve florometre aracılığı ile görüntüleme yöntemlerine başvurulmaktadır. Gerçek 

zamanlı görüntüleme yapabilen bir diger yaygın sistem ise florometre modülü entegre edilmiş 

ve kantitatif PCR (qPCR) olarak isimlendirilen cihazlardır. İlk prototip ardından, ek olarak 

bizim geliştireceğimiz sisteme DNA analizine uygun kompakt bir florometre eklenmesi ile 

qPCR imkanı tanıyan bir sistem elde edilebilecektir. Bu geliştirme, sonuç verme işlemini çok 

kolaylaştıran ve hızlandıracaktır. Bu proje TÜBİTAK 2209 B 2019/2 Sanayiye Yönelik Lisans 

Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek kazanmıştır. Çalışmalarımız için 

Solar Biyoteknoloji İlaç Kimya ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Ş.’inden MD.PhD. Yalın KILIÇ 

sanayi danışmanlığı ve laboratuvar desteği sağlamaktadır. Projenin başarıyla bitimiyle beraber, 

elde edilen veriler ve baştan sona olan bütün süreç bilimsel yayınlarda yer alacaktır ve patent 

sürecine başlanarak ulusal teknolojik bilgi birikimine katkı sağlanacaktır. Yüksek lisans bitirme 

tezi çalışmalarında da projenin üstüne geliştirmeler yapılacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin çalışmaları 2019/2020 eğitim yılı Lisans Bitirme Tez Çalışmaları ile başlamıştır. Bu 

kapsamda, güz ve bahar dönemi boyunca sürecek şekilde iş paketleri oluşturulmuştur. İş 

paketlerinin hazırlanmasında, okul sınavları ve proje risk yönetimi göz alınmıştır ve işlerin 

sürelerine bu faaliyetler katılarak esnek bir plan oluşturulmuştur. Ancak pandemi kapsamında 

okulların tatil olması ve bitirme projelerin ertelenmesi duyurusu ile çalışmaların vakitlerinde 

zorunlu sarkmalar yaşanmıştır. Ancak normalleşme süreciyle çalışmalar yeniden hız 

kazanmıştır. 

 
Şekil 17. İş Paketleri Gantt Şeması 
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Tablo 1 İş Paketleri ve İş Dağılımları 

 
Projenin maliyeti için TÜBİTAK desteği alınmıştır. Bu kapsamda Peltier’ler, aktif ve pasif 

elemanlar, sürücü PCB kartı, fan sistemi, reaksiyon bloğu imalatı için harcamalar yapılmıştır. 

Laboratuvar desteği olarak ise MD.PhD. Yalın KILIÇ’ın ofisindeki malzemeleri 

kullanmaktayız. Projemizin yerli olması sayesinde kur sisteminden en az şekilde etkilenmesi 

sağlanmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalara göre, yurtdışında imal edilen tüm 

cihazlardan daha ucuza mal olmaktadır. Yerli sermaye ve yerli tasarım sayesinde üretimi hızlı 

ve ucuz olan bir sistem oluşturmayı, ülkemize ve dünyaya katma değeri yüksek olan bir ürün 

çıkarmayı hedeflemekteyiz. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje fikrimizin hitap ettiği kitle mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik laboratuvarlarında, 

ebeveyn testlerinde, kriminoloji testlerinde vb. alanlarda görev alan kişi, kurum ve 

kuruluşlardır. Yaşadığımız pandemi ile birkez daha projemizin önemi anlaşılmaktadır. Bizim 

projemizde ayrıca pandemiden bağımsız olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta 

bulunmaktadır. Bu proje pandeminin varlığından önce kararlaştırılmış ve belgelerle 

resmileştirilmiştir. Bu kapsamda proje yürütücüleri olarak amacımız var olan yeni bir sorunu 

çözmekten daha çok büyüktür. Bizim hedefimiz uzun zamandır var olan ve bizim de 

kullanıcıları olarak yaşadığımız PCR cihaz sorunlarının ve yerli üretim olmayışının 

çözülmesidir.  

 

9. Riskler 

Projemizde risk olarak adlandırılabilecek iki temel nokta bulunmaktadır. Bunlar Şekil 18’de 

gösterilmiştir. Projemizin detaylı iş paketleri ise Tablo 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 18. Projedeki Riskler ve Risk Yönetimleri 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Elif Ege DİKEN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Sınıf 

Elif Ege DİKEN Proje Yürütücüsü Ege Üniversitesi 4 

Alişan AYGAR Proje Yürütücüsü Ege Üniversitesi 4 
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Projemiz aynı zamanda lisans bitirme tezimiz de olduğu için detaylı olarak araştırmalar yaptık 

ve tecrübelendik. Ayrıca bu projeyle ilgili olarak Elif Ege DİKEN, 2204/A Lise Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Yarışması’nda 2015/1 döneminde 1689B011502395 başvuru numarasıyla, 

“Antibiyotik Çağı Kapanırken Bakterilerle Mücadelede Yeni Bir Çözüm: CRISPR-Cas” adlı 

proje ile İzmir bölgesi üçüncülüğüyle onurlandırılmıştır. Geçmiş süreçte, proje içinde sıklıkla 

kullanılan PCR cihazının eksik ve geliştirmeye açık yönlerini deneyimleme fırsatı yakalamıştır. 

Alişan AYGAR, VESTEL Elektronik AR-GE’de sistem tasarım mühendisi olarak yarı zamanlı 

çalışmaktadır. Güç elektroniği ve gömülü sistemler ile ilgili deneyimlere sahiptir. 

 

11. Kaynaklar  

1] Mastercycler® X50s Ürün Katalog Bilgisi, Eppendorf, https://online-shop.eppendorf.ae/, Erişim Tarihi:02.12.2019.  

[2] All-In-On CyclerTM Ürün Katalog Bilgisi, Bioneer, http://genplaza.com.tr/, Erişim Tarihi:30.10.2019.  

[3] TurbocylerTM Ürün Katalog Bilgisi, Blue-Ray, http://genplaza.com.tr/, Erişim Tarihi:30.10.2019.  

[4] TalentGeneTM series Ürün Katalog Bilgisi, LongGene®, http://genplaza.com.tr/, Erişim Tarihi:30.10.2019.  

[5] Biometra TAdvanced Ürün Katalog Bilgisi, Analytikjena, https://www.analytik-jena.com/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[6] Mic qPCR Cycler Ürün Katalog Bilgisi, Bio Molecular Systems, https://biomolecularsystems.com/, Erişim 

tarihi:30.10.2019.  

[7] SureCycler 8800 Ürün Katalog Bilgisi, Agilent Technologies, https://www.biocompare.com/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[8] SureTectTM Ürün Katalog Bilgisi, Thermo Fisher Scientific, https://assets.thermofisher.com/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[9] C1000 Series Ürün Katalog Bilgisi, Bio-Rad, https://www.biocompare.com/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[10] GeneTouch Ürün Katalog Bilgisi, Bulldog Bio, https://www.bulldog-bio.com/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[11] Open qPCR Ürün Katalog Bilgisi, Chai Biotechnologies, https://www.chaibio.com/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[12] MultiGeneTM OptiMax Ürün Katalog Bilgisi, Labnet International, https://www.biocompare.com/, Erişim 

tarihi:30.10.2019.  

[13] Eco 48 Ürün Katalog Bilgisi, PCRmax, http://www.pcrmax.com/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[14] Rotor-Gene® Q Ürün Katalog Bilgisi, Qiagen®, http://www.arilab.com.tr/, Erişim tarihi:30.10.2019.  

[15] VeritiTM Ürün Katalog Bilgisi, Applied Biosystems, http://tools.thermofisher.com/, Erişim tarihi:30.10.2019. 

 

EK 

Metinlerin içerisinde ve Ek’te verilen görseller sayfa sınırlamasından dolayı küçük 

ölçekte kalmıştır.  

 

Şekil 6. Sensör, Fan ve Peltier Sürücüleri için Geliştirme Kartı Şematiği 
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Tablo 2 Detaylı İş Paketi Açıklamaları 

 


