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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Mikrobiyolojik analizlerde, numunenin alınmasından sonra yürütülen süreç tahlil 

sonuçlarının güvenilirliği ve araştırmacı personelin sağlığının korunabilmesi için prosedüre 

uygun şekilde yürütülmelidir. Bu süreçte numunenin uygun agara ekilmesi, inkübasyona 

bırakılması ve oluşan kolonilerin sayılması gerekmektedir. Laboratuvar otomasyon 

sistemlerinin fiyat ve teknoloji bakımından ulaşılabilir olmaması nedeniyle genellikle tüm 

işlemler uzmanlar tarafından manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Ekim işleminin manuel 

olarak yürütülmesi özellikle bulaşıcılığı yüksek mikro organizmalar bulunduğunda araştırmacı 

sağlığına tehdit oluşturmaktadır. Oluşan bakteri kolonilerinin sayılması ise yoğun bir çalışma 

gerektiren aynı zamanda da hata olasılığı yüksek bir işlemdir. Ayrıca farklı uzmanlar tarafından 

yapılan sayımlarda tecrübe ve bireysel farklılıklardan kaynaklan sebeplerle farklı sonuçlar elde 

edilebilmektedir.  

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarları otomasyon sistemlerindeki gelişmeler laboratuvar 

uzmanları tarafından kültürlü mikro organizmaların tanımlanması için performans, raporlama 

ve kalite güvencesi bakımından büyük kolaylık sağlamaktadır. Geleneksel yöntemlerde 

numunenin alımından sonucun elde edilmesine kadar geçen uzun süreyi büyük ölçüde azaltan 

otomasyon sistemlerine geçiş çalışmaları tüm dünyada artış göstermektedir. 

Bu çalışmada, petri kaplarına temasın azaltılması, dilüsyon oranlarının belirlenerek ekim 

yapılması,  otomatik inkübasyona bırakılması, süre sonunda oluşan bakteri kolonilerinin görüntü işleme 

teknikleri ile sayılması, sonuçların arşivlenmesi ve raporlanması işlemlerini gerçekleştiren 

mikrobiyoloji laboratuvarı otomasyon sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece uzmanların 

numunelerle etkileşimini en aza indirmek ve sınırlı personelle iş akışını en üst düzeye çıkarmak 

amaçlanmaktadır.  

Hedeflenen sistemin geliştirilmesinde kontrolcü olarak Raspberry Pi mini bilgisayarı 

kullanılmıştır. Petri kaplarına ekim için özelleştirilmiş bir gripper ile geniş hareket alanı olan 

bir SCARA robot kol yapılmıştır. SCARA robot kol petri kaplarını işlem göreceği alana 

taşımaktadır.  SCARA robotun erişim alanını genişletmek ve özellikle arşivleme alanı 

kazanabilmek için Lineer Ray kullanılmıştır. SCARA robot kolun ve lineer rayın kontrol 

yazılımı geliştirilmeye devam etmektedir. Oluşan bakteri kolonilerinin sayılması için Python 

programlama dili kullanılarak görüntü işleme tabanlı yazılım geliştirilmiştir. RGB power LED 

ve mor ötesi aydınlatma ile farklı agar ve bakteri türleri için geniş bir aydınlatma seçeneği 
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sunulmuştur. Doğruluk oranı %95 olan sayım yazılımının geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir.  

2. Problem/Sorun: 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı otomasyon sistemi geliştirilmesi ve kullanımın 

yaygınlaştırılmasında karşılaşılan en önemli 2 risk çeşitlilik ve karmaşıklık olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çeşitlilik; vücut sıvıları, yarı katı ve katı örnek kültürleri, farklı numune türlerinin 

farklı tür kaplarda alınması ve farklı ön işleme protokollerine tabi olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Karmaşıklık ise her analizin farklı kimyasal ve fiziksel işlemler 

gerektirmesi ve kendilerine özgü protokollere sahip olmasıdır. Bu nedenle tüm mikro biyoloji 

analizlerinin tek bir otomasyon sistemi ile gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Benzer 

protokolleri kapsayan spesifik analizler için gelişmiş analiz sistemleri geliştirilmesi nispeten 

daha kolay ve daha düşük maliyetli olacaktır (Buchan, 2018). İnsan etkileşimini tamamen 

ortadan kaldırmak yerine insan müdahalesini en aza indirmek ve otomasyon sistemi ile manuel 

sistemin en verimli şekilde birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Şekil 1’de manuel yöntemle 

yürütülen analizlerde uzmanların güvenlik tedbirleri çalışmaları gösterilmektedir. 

 
Şekil 1:Mikrobiyoloji laboratuvarlarında alınan güvenlik önlemleri (https://exeltis.com.tr/en/production-facilities, 2021). 

Manuel işlemler; yanlış etiketleme, numune karıştırma, yazım hataları, numune işleme 

gibi hatalara neden olabilmektedir. Nitekim gerçekleşen hataların %85 ile %93’ü bu aşamalarda 

oluşmaktadır. Manuel kültür analizinde bir başka zorluk ise 12-72 saat inkübasyon gerektiren 

mikrobiyal incelemelerde vardiya değişimi nedeniyle erken ya da geç okuma hatalarına sebep 

olabilmektedir. Uzmanların mikrobiyoloji laboratuvarlarında geçirdikleri zamanın %32’si 

örneklerin sayıma hazırlanması ve %10’u ise örneklerin laboratuvar içinde fiziksel olarak 

taşınması için harcanmaktadır. Örneklerin sayımı içinse çalışma zamanının, %25 ile %35 kadarı 

ayrılmaktadır (Buchan, 2018).   

Belirtilen sorunları en aza indirmek amacıyla son 20 yılda laboratuvarlarda otomasyon 

sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Oluşan talep, kültür temelli mikrobiyoloji 

laboratuvarlarında kullanılabilecek ticari ürün (Şekil 2) geliştirme çalışmalarını giderek 

artırmaktadır (Bailey, Ledeboer, & Burnham, 2019). Stratejik öneme sahip sağlık sektöründe 

gerekli teknolojik bilgi birikiminin elde edilebilmesi için ülkemizde de bu alanda çalışmalar 

yapılarak çeşitli ürünler geliştirilmesi faydalı olacaktır.  

 
Şekil 2:Ticari olarak kullanılan mikrobiyoloji laboratuvarı otomasyon sistemleri (BD Kiestra™ InoqulA). 

 Otomasyon sistemleri sayesinde laboratuvar kapasitesi artmış, standardizasyon 

iyileştirilmiş, işlem süresi ve insan hatası en aza indirilmiştir. Otomatik sistemlerdeki son 

gelişmeler, mikrobiyoloji laboratuvarlarının iş yükünün artması ve manuel işlemlerdeki hata 
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oranları son yıllarda kültür temelli mikrobiyoloji laboratuvarlarının da otomasyon sistemleri ile 

desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu alandaki ticari ürün geliştirme çalışmaları 

giderek artmıştır. Ülkemizde üretilen bir laboratuvar otomasyon sistemine rastlanmamıştır. 

3. Çözüm  

Laboratuvar otomasyon sistemleri tarafından incelenen petri kaplarının dijital 

görüntülerinin üretilmesi, yapay zekaya ve kültür sonuçlarının bilgisayar destekli 

yorumlanmasına kapı açmıştır (Rhoads, Novak, & Pantanowitz, 2015). Dijitalleşme ve yapay 

zekâ kavramları klinik mikrobiyolojinin geleceği için umut vadetmekle birlikte henüz gelişme 

aşamasındadır. Hedef proteinin varlığında renk değiştiren kromojenik agar ya da hedef 

patojenin varlığında renk değiştiren substratlar gibi teknolojiler ile görüntü işleme 

teknolojilerinin birlikte kullanılması, otomasyon sistemlerini bugün olduğundan çok daha 

doğru, çabuk analizler yapmasını mümkün kılacak potansiyel taşımaktadır (Faron, ve diğerleri, 

2016). Ayrıca, uzman denetiminde eğitilebilen yapay zekâ algoritmaları ile doğruluk oranını 

sürekli iyileştirmek de mümkündür. Sayım sırasında agara ve patojene uygun aydınlatma (farklı 

renk, mor ötesi vb.) ile daha erken analiz gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilen analizlerin dünya 

ya da ülke genelinde bir veri tabanında birleştirilmesi ile sosyolojik-bireysel analizler ve seyir 

tahminleri de yapılabilir (Savardi, Ferrari, & Signoroni, 2018).  

Projede, geliştirilmesi devam eden SmartLab sistemi, spesifik analizler için mikrobiyoloji 

otomasyon sistemidir. SmartLab; numune çubuklarının petri kaplarında bulunan agarlara 

ekimini, ekimi yapılan kültürleri inkübasyon için bekleme dolabına, üreme için ön görülen süre 

sonunda sayım için SmartCounter adı verilen sayım biriminde görüntü işleme tabanlı olarak 

sayılmasını, sayım sonuçlarının dijital olarak arşivlenmesini, istenen formatta raporlanmasını, 

sayım işlemi biten petrinin depolama alanına taşınmasını mümkün olan en az insan müdahalesi 

ile yapmaktadır. Şekil 3’te verilen yerleşim tablosunda numune alım alanı, fiziksel taşıma 

işlemlerini yapan SCARA robot kolu, robot kolun hareket alanını genişleten lineer rayı, kültür 

gelişimi için kullanılan bekleme dolabı, kültürlenen petri kaplarının sayımını yapan 

SmartCounter ve depolama alanı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

SmartLab’ın iş akışında kullanılan diyagram Şekil 4’te verilmiştir. Numunenin alındıktan 

sonra petri kabının inkübasyon alanına yerleştirilmesi, sayım ve arşivleme koşul ve aşamaları 

şekilde görülmektedir. 

Numune 
Alanı 

Lineer Ray 

Bekleme 
Dolabı 

Smart 
Counter 

Depolama 
Alanı 

SCARA 
robot 

kol 

Şekil 3:SmartLab otomasyon sisteminin yerleşim planı. 
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Sistemin kontrolü Raspberry Pi 4 B+ ile sağlanmaktadır. SCARA robot kol, lineer ray, 

RGB matris LED, mor ötesi led GPIO pinleri aracılığı ile kontrol edilmektedir. SmartLab 

otomasyon sisteminde şu anda 4 adet Nema 17 step motor, 2 adet MG90 servo motor, 8x8 

neopixel RGB power LED, 16 mor ötesi led bulunmaktadır. Bileşenlere ait elektronik devre 

şeması Şekil 5’te verilmiştir.  

 
Şekil 5: Elektronik devre elemanlarının şeması. 

Mekanik kontrol ve görüntü işleme tabanlı bakteri koloni sayıcı Python programlama 

dilinde geliştirilmektedir. Görüntü işlemede OpenCV ve NUMPY kütüphaneleri, kullanıcı 

grafik ara yüzde ise tkinter kütüphanesi tercih edilmiştir. Şekil 6b’de koloni sayma ve iş akış 

kontrol ekranına (geliştirilmesi devam etmektedir) ait ekran görüntüleri verilmiştir. 

 
Şekil 6: a)Koloni sayma ekranı (SmartCounter) b) İş akış kontrol ekranı. 

https://www.instructables.com/Linear-Screw-Double-Rail/ adresinde bulunan tasarım 

esas alınarak SCARA robot kolu üzerinde taşıyan lineer ray yapılmaktadır. Nema 17 motor ile 

kontrol edilen vidalı bir kaydırma sistemine sahiptir. Hareket hızı düşük olmakla birlikte hassas 

bir doğruluk ayarına sahiptir. Şekil 7a’da lineer ray verilmiştir. Şekil 7 b, c ve d’de ise tasarımı 

https://www.jjrobots.com/ adresinde yer alan açık kaynak SCARA robot kol esas alınarak 

geliştirilen robot kola ait görüntülere yer verilmiştir.   

Şekil 4:SmartLab iş akış diyagramı. 

https://www.instructables.com/Linear-Screw-Double-Rail/
https://www.jjrobots.com/robotic-arm-scara-project-updates/
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Şekil 7: a) Lineer Ray b-c) SCARA Robot Kol d) Robot kol şeması. 

Projede; geliştirilmekte olan otomasyon sisteminde kültür ekimi, görüntü arşivleme, 

ekimi yapılmış kültürün analizi, işlemleri uzmanların yetkisine göre seviyelendirilecektir. 

Böylece laboratuvar personelinin sadece yönetici tarafından izin verilen işlemi yapması ve 

yapılan işlemin kullanıcı bazlı olarak kaydedilmesi sağlanacaktır. Şekil 6b’de verilen akış 

kontrol ekranı ile işlemler uzman denetiminde başlatılarak gerçekleştirilmektedir.  

Bakteri kolonilerini sayarak kültür sonucunun raporlanmasından sorumlu olan 

SmartCounter Teknofest 2020 Gaziantep’te İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlık ve İlk 

Yardım Lise kategorisinde 2. olmuştur. Proje geliştirilirken, 3 farklı petri koyma alanı Fusion 

360 kullanılarak modellenmiştir. Kullanım kolaylığı, ısınma ve kablolama gibi özellikler 

dikkate alınarak geliştirmeler yapılmıştır. Kontrol yazılımı ise Python programlama dilinde 

tkinter ve OpenCV kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Uzman denetiminde yapılan 

sayımlarla karşılaştırıldığında %95 doğruluk oranına ulaşılmıştır. Doğruluk oranının 

arttırılması ve öğrenebilme yeteneğinin eklenmesi için TensorFlow kütüphanesi ile geliştirme 

çalışmaları devam etmektedir. Şekil 8’de SmartCounter’ın gelişimine ait fotoğraf ve ekran 

görüntülerine yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 8: a)SmartCounter 1.0 b) SmartCounter 2.0 ve modeller c) SmartCounter 3.0 çalışırkenken d) SmartCounter 3.0 ekranı 

SmartLab projesi, SmartCounter’dan farklı olarak kültür ekimi, sayımı, depolanması 

işlemlerini uzman müdahalesini en aza indirecek şekilde geliştirilmiştir. SCARA robot kolun 

kontrolü için yazılımın geliştirilmesine devam edilmektedir. Şekil 6b’de kontrol komutları 

büyük oranda işlevini gerçekleştirmektedir. Kolun eklem açılarının kontrolü amacıyla; 

potansiyemetre, deep switch gibi bileşenler denenmektedir. Gripper’un ucuna bir web kamerası 

yerleştirerek görüntü işleme tabanlı petri kaplarının ve çevrenin incelenmesi de 

düşünülmektedir.  

Proje sonunda; petri üzerinde bulunan agara ekim yapabilen, bekleme alanına yerleştiren, 

gelişen bakteri kolonilerini sayarak raporlayan ve petri kaplarını depolayan sistemi geliştirilmiş 

olacaktır.  
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4. Yöntem 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvar otomasyon sistemi; ekim, inkübasyon ve görüntüleme için 

donanım ve yazılım kullanan, bu sayede numune başına çok daha az manuel uygulama süresine sahip 

olan sistemler olarak tanımlanabilir. Uzmanların numunelerle etkileşimini en aza indirmek ve sınırlı 

personelle iş akışını en üst düzeye çıkarmak amaçlanan proje bir prototip geliştirilmesini içeren tasarım 

çalışmasıdır. 

Bu çalışmada yöntem olarak Mühendislik Tasarım Süreci kullanılmıştır. Mühendislik Tasarım 

Süreci problemlerin çözümünde üreticiye rehberlik eden çok sayıda adımın bir araya gelmesi ile oluşur. 

Tasarım süreci döngüsel bir yapıya sahiptir. Her bir adım gerektiği kadar tekrarlanabilir, başarısız 

çözümlerden elde edilen bilgiler ve deneyimleri le çözümde iyileştirmeler yapılarak en iyi çözüme 

ulaşmak mümkün olmaktadır (Engineering Design Process-EDP, 2013).  

Tasarım, yeni şeyleri bir araya getirmek veya var olan şeyleri yeni bir metot ile toplumun belirli 

bir ihtiyacını karşılaması amacıyla yeniden düzenlemektir (Dieter, 2009). Aynı zamanda tasarım, daha 

önceden çözülmemiş problemler ya da başka bir yöntemle çözülmüş olan problemler için belirli yapılar 

kurmak ve çözüm belirlemek anlamına gelmektedir. Ortaya konulan sorunun çözümünde kullanılacak 

olan tasarımın sahip olması gereken özellikler; nasıl, kim için, nerede kullanılacak, boyutu nasıl olmalı, 

biçimi nasıl olacak, fonksiyonları ne vb. sorular sorularak belirlenmektedir. Bu özelliklerin 

belirlenmesinde, sorunun çözümünün sahip olduğu nitelikler ve sınırlamalar dikkate alınmaktadır. 

Tasarımın nitelikli olabilmesi için elde edilen verilerin analizi ve sentezi gerekmektedir. Karmaşık bir 

probleme, problemi incelenebilir parçalara ayrıştırarak yaklaşılmalı ve bu parçalar incelenip ortaya bir 

fikir veya fikirler çıkarılmalıdır. 

Morris Asimow’un tasarım süreci üç ana aşamadan oluşmakta olup bu üç aşama da kendi içlerinde 

basamaklara ayrılmaktadır. Dieter (2009) yaptığı çalışmayla Asimow’un aşamalarını ve nasıl 

uygulanması gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamıştır (Şekil 9).  

 
Şekil 9: Mühendislik Tasarım Süreci Basamakları (Dieter, 2009’dan uyarlanmıştır). 

Prototipin geliştirilmesinden önce ihtiyaç analizi yapmak amacıyla tarım gıda hayvancılık 

bakanlığı il kontrol laboratuvarında görevli mikrobiyoloji uzmanları ile koloni sayım işleminin 

nasıl yapıldığı, sayılacak ve sayılmayacak koloni türlerinin belirlenmesi üzerine görüşmeler 

yapılmıştır. Kullanım olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla özel bir hastanenin 

laboratuvarında çalışan uzman personel ile görüşülmüştür. Yazılım belli bir oranda 

hazırlandıktan sonra deneme sayımlarının yapılabilmesi için üniversite araştırma hastanesinin 

mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan iki uzman doktor gözetiminde Escherichia coli ve 

Staphylococcus aureus türü bakterilerin ekimi gerçekleştirmiştir. Gelişen koloniler elle 

sayıldıktan sonra prototiple koloni sayım denemeleri gerçekleştirilmiştir  (2020, İnsanlık 

Yararına Teknolojiler, Sağlık ve İlkyardım, SmartCounter Takımı). Sayım işlemi 

gerçekleştirildikten sonra mikrobiyoloji laboratuvarı uzmanları ile yapılan görüşmelerde 

uzmanların patojenlerden korunması için geliştirilen robotik sistemlerin bu tür bir sayaca 

entegre edilmesinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla literatür incelenerek 
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piyasada bulunan ürünlerin özellikleri analiz edilmiştir.  

Görüşmeler ve incelemeler sonunda, Otomatik laboratuvar için gerekli otomasyon 

sisteminin seçiminde laboratuvarın ihtiyaçlarının belirlenmesinin büyük önem taşıdığı 

görülmüştür.  İhtiyaçlar belirlenirken, personel sayısı, günlük maksimum – toplam numune 

miktarı, fiziksel alan dikkate alınmalı ve geliştirme bu yönde yapılmalıdır. Bu doğrultuda, 

SmartLab’ın katı besiyerli agar bulunan petri kaplarına odaklanan bir yapıda geliştirilmesi 

kararı alınmıştır. 

Geliştirme aşamasında, SmartCounter için patent başvurusunda bulunulmuştur. Patent 

talebi, şekli incelemeyi geçerek inceleme aşamasına geçmiştir. Şekil 10’da patent dosyasında 

bulunan çizim verilmiştir. 

 
Şekil 10: SmartCounter'ın patent başvurusunda kullanılan çizim. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanıma uygun bir SCARA robot kullanılarak 

otomasyon sistemi ile bakteri koloni sayımını yapan bir akıllı sayaç geliştirilmesi amaçlanan 

projede, ülkemizde üretimi olmayan ve yurtdışından çok yüksek fiyatlarla ithal edilen cihazlara 

alternatif olabilecek bir ürünün temellerini atmak hedeflenmiştir. Geliştirilen prototip için 

patent başvurusunda bulunulmuştur.  

Mikrobiyoloji laboratuvar otomasyon sistemleri sensör, görüntü işleme gibi teknolojilerin 

gelişmesiyle yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak fiyatları ve üretim teknikleri nedeniyle 

erişimleri hâlâ güçtür. Sağlık teknolojilerinin stratejik önemi nedeniyle bu tür yüksek teknoloji 

içeren ürünlerin ülkemizde üretilebiliyor olması önem taşımaktadır.  

Projede geliştirilen sistem kapladığı alan bakımından benzerleri ile kıyaslandığında 

oldukça az yer kaplamaktadır. Laboratuvar ortamları işlevleri gereği oldukça fazla araç gereç 

ve materyalin olduğu alanlar olduğu için yer tasarrufu kullanım sırasında avantaj sağlayacaktır. 

SCARA robot, katı besiyerli petri kaplarına örnek ekimi yapabilmektedir. Ayrıca 

dilüsyon faktörünün ayarlanması üzerine çalışma devam etmektedir. Geliştirilen yazılımda 

sayılan koloniler işaretlenerek gösterilmekte ve yanlış koloni tespitlerinin fark edilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Maksimum ve minimum koloni çapları belirlenerek farklı bakteri türleri 

için daha doğru sonuç alınabilmesine imkân sağlamaktadır. Geliştirilen prototip, agar türüne 

göre ayarlanabilir bir aydınlatma ile mümkün olan en ayırt edici görüntüleri almayı 

desteklemektedir. Kompakt yapısıyla kolayca taşınabilir ve herhangi bir kalibrasyon 

gerekmeden çalışmaya başlayabilmektedir. Yapımında Raspberry Pi kullanıldığı için ayrıca bir 

bilgisayara ihtiyaç duymamaktadır.  Ticari firmalar kendi ürünlerinin tanıtımlarında ±2 hata 

oranı ile %98 başarıyla sayım yaptıklarını belirtmektedirler. Henüz geliştirme aşamasında olan 

prototip %90 - %95 aralığında doğru sayım yaparak ticari ürünlere yakın sonuçlar elde etmeyi 

başarmıştır.  Ayrıca yapılan sayımlar kaydedilerek arşiv amaçlı saklanabilmektedir. Maliyeti 

uygun olan tasarım ticari eşdeğerlerinden çok daha ucuza üretilebilmektedir. Yazılımın yapısı 
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yeni özellikler ve iyileştirme yapılabilecek şekilde esnek tasarlanmıştır. Geliştirilebilen sistem 

petri kimliğini, adet veya renk görüntüsünü otomatik olarak kaydederek izlenebilirliği sağlar. 

Sistem, mikrobiyoloji araştırmalarında sterilizasyonu sağlayarak araştırmacıları mikrobiyal 

ortamdan uzak tutma konusunda belirli oranda başarı sağlamaktadır. Robotik kola eklenecek 

farklı gripperlar ile laboratuvar ortamındaki işlemlerin daha fazla aşamasını üstlenme 

potansiyeli taşımaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin ortaya çıkması, uzmanların patojenlere maruz kalma riskleri ve süreç boyunca 

çok zaman kaybetmelerinin gözlemlenmesine dayanmaktadır. İhtiyaç analizi bölümünde alanda 

çalışan uzmanlardan alınan görüşler ve literatür incelenerek öncelik verilecek özellikler 

belirlenmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşıldıkça uzman görüşleri ile geliştirme ve düzeltmelere 

yer verilmiştir. Proje bu aşamada uzmanlar tarafından test amaçlı kullanılabilecek düzeyde 

görülmüştür. Balıkesir Gıda Tarım İl Laboratuvarında projenin gelişimine katkıda bulunan 

uzmanlar ürünü kullanabileceklerini belirttikleri için proje sonunda ortaya çıkan prototiplerden 

birisinin hediye edilmesi planlanmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

SmartLab için gerekli malzemelerin tutarı yaklaşık 3000tl civarındadır. Bu malzemelerin 

büyük kısmı temin edilerek çalışmaya başlanmıştır. Ancak geliştirme sürecinde oluşan arıza ve 

yıpranmalar nedeniyle bazı ürünlerin yenilenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu 

nedenle 1500-2000tl arasında tutan bir malzeme alımı planlanmaktadır. Mevcut ürünler ve 

alınacak ürünler Tablo 1’de görülmektedir. 
Tablo 1:Mevcut ürünler ve alınacak ürünler. 

Mevcut Ürünler 
Ürün Adet Birim Toplam 
Raspberry Pi Kamera 1 150 150 

Mekanik bileşenler 1 200 200 

Nema 17 2 250 500 

GT2 Kayış 1 40 40 

MG90 1 30 30 

GT2 kasnak, dişli 4 25 100 

Toplam 1020 
 

Alınacak Ürünler 
Ürün Adet Birim F Toplam 

Raspberry Pi 4B+ 1 700 700 

PLA 1 150 150 

Mor Ötesi Led 5 12 60 

Nema 17 2 250 500 

NeoPixel 8x8  1 1 350 

Toplam 1760 
 

 
Tablo 2: Proje Takvimi. 

İşin Tanımı Tamamlandı Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması 
    

Proje donanımlarının belirlenmesi 
    

Sayaç programının geliştirilmesi 
    

SCARA robot kol inşası    
 

SCARA robot kol kontrol yazılımı    
 

Lineer rayın inşası ve kontrolü    
 

Süreç entegrasyonu     

Test süreci     

Proje takviminde tamamlanan ve devam eden süreçler gösterilmiştir. Kalan sürede robot 

kolun ve lineer rayın inşasına odaklanacaktır. Geliştirilen ürün, pandemi koşulları uygun olursa 

Eylül ayı başında bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarda test yapılması hedeflenmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan personelin güvenliğinin arttırılmasında ve 

süreçte oluşan hataların en aza indirilmesi amacıyla geliştirilen otomasyon sistemi 
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kullanılabilir. Hastane laboratuvarlarında, üniversite laboratuvarlarında, gıda üretim ve denetimi yapan 

kurumlarda, özel tahlil laboratuvarlarında, gıda tarım ve orman bakanlığı kontrol laboratuvarlarında ve 

halk sağlığı laboratuvarlarında kullanılabilir. Ayrıca aşı geliştirme, antibiyotik duyarlılık testlerinde ve 

kozmetik ürünlerin kontrolünde kullanılabilir. 

9. Riskler 

Tablo 3: Risk Matrisi 

 Şiddet 

Olasılık Hafif Orta Ciddi 

Küçük (1) Ledlerin aşırı ısınması (4) Hedeflenen agar türünde 

doğru sayım oranının yeterli 

olmaması 

(7) Uzmanların cihazı 

kullanmaya yönelik direnç 

göstermesi 

Orta (2) Petri kaplarının gripperdan kayması (5) Petri koordinatlarında sapma (8) Raspbery Pi’ın işlemci 

gücünün yetersi gelmesi 

Yüksek (3) Kullanım sırasında başlangıç 

değerlerine geri dönememe 

(6) Robot kolun dengesinin 

bozulması ve titreme 

(9) Düzenleyici kurum 

regülasyonlarının alınamaması 

(1) LED’lerin üzerine soğutucu bloklar yerleştirilerek ek havalandırma kanalları eklenebilir  

(2) Gripper tasarımı değiştirilebilir. (3) Kol üzerine açı sensörü yerleştirilebilir. Deep switchler 

ile desteklenebilir. (4) En verimli aydınlatma türü tespit edilebilir. Yapay zeka ile segmantasyon 

teknikleri uygulanabilir. (5) Çalışma alanı üzerinde petri kaplarının yerini tespit edecek ek bir 

görüntü işleme modülü geliştirilebilir. (6) Robotun 3D yazıcı ile basılmış olan parçaları 

alüminyum malzemeden yapılmış olanlar ile değiştirilebilir. (7) Sistemin kullanım kolaylığını 

anlatan görseller hazırlanarak seminerler verilebilir. (8) Daha yüksek işlemci gücü olan mini 

bilgisayar edinilebilir. (9) Medikal cihaz geliştirme konusunda uzmanlaşmış firmalardan teknik 

ve hukuki destek alınabilir. 
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