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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Farklı örnekler içerisindeki etanolün (EtOH) ve metanolün (MeOH) mikroakışkan 

tabanlı sensör (MFC) kullanarak, başarıyla tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu proje 

kapsamında geliştirilen sistem, mikro denetleyici devre kartı ve ekipmanlarının yanı sıra 

kimyasal olarak inert olan PMMA, PTFE gibi malzemelerden CNC kullanılarak üretilmiştir.  

Tamamen kendi imkanlarımızla ürettiğimiz cihazımız, sadece alkol tespitini değil, farklı 

indikatörler kullanılması durumunda farklı kimyasalların tespitini de rahatlıkla yapabilme 

potansiyeli olan çok işlevli bir cihazdır.  

Cihazımızın Üstün Yanları: 

Özgün: Cihazımız yaptığı işi yapış şekli bakımından literatürdeki ilk çalışmadır.  

Sistemimizin bir referans değerine ihtiyac duymadan spektroskopik olarak MeOH ve EtOH 

tespit edebilmesi MFC’yi konvansiyonel metot ve cihazlardan üstün kılmaktadır. MFC ile 

hataya çok açık olan göz kararı ölçümlere ve pahalı cihazlar ile laboratuvarlarda yapılan 

ölçümlere ihtiyaç kalmamaktadır.  

Güvenilir-Hassas: MFC’nin sonuçları çok daha pahalı olan UV-Vis sistemiyle 

kıyaslanabilecek oranda doğruluk payına sahip olup aynı zamanda yüksek hassasiyetle ölçüm 

yapabilmektedir. Sensörün MeOH tespiti, ucuz ve yaygın olan, test tüpü yöntemine göre daha 

isabetlidir. Test tüpü yönteminde ölçüm göz kararına göre yapılmaktadır. Bir referans 

olmadığında veya gözlemcinin bir göz problemi olması durumunda testin güvenilirliği ve 

hassasiyeti sorgulanabilir duruma gelmektedir. Oysa MFC bir referansa ihtiyaç duymadan 

yüksek hassasiyetle alkol ayrımını yapabilmektedir. 

Ekonomik: UV-Vis Spektrofotometresi ile yapılan alkol testlerinin maliyeti çok 

yüksektir.  MFC maliyeti UV-Vis Spektrofotometre ile ölçüm yöntemlerinin binde beşine denk 

gelmektedir. Ayrıca MFC sistemler çok az miktarda giriş kimyasalları (reaktantlar)  kullandığı 

için üretilen sistemin masrafları da daha azdır. 

Kullanımı kolay ve hızlı: Üretilen sistemin kullanımı uzmanlık gerektirmez, çok 

kolaydır. Örneğimizi ve diğer iki reaktantı (çok az miktarlarda), enjektör yardımıyla düzeneğe 

göndermek yeterlidir. Saniyeler içinde sonuç vermektedir. Bu özelliği hem büyük şirketlerin 

hem de son kullanıcının kolaylıkla ürünü kullanabilmesi anlamına gelmektedir. 

Uygulanabilir: MFC sisteminin üretimi konvansiyonel sistemlere göre çok daha 

basittir. Düşük maliyetlerle üretildikten sonra yüksek fayda elde edilebilir, taşınabilir 

boyuttadır. 

Topluma Yararlı: Her yıl MeOH zehirlenmesi sebebiyle ülkemizde ve dünyada çok 

fazla can kaybı meydana gelmektedir. MFC hem endüstriyel ölçekte hem de bireysel ölçekte 

kullanılabileceğinden can kayıpları da buna bağlı olarak önlenebilecektir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Bazı durumlarda incelenen örnekteki alkol türünün bilinmesi büyük önem taşır. 

Özellikle göze, cilde temas eden, koklanmak veya yutulmak suretiyle vücuda girebilen 

dezenfektan, araba ön cam sıvısı, kolonya, ispirto, alkollü içecekler gibi sıvıların içeriğindeki 

alkolün türünün hızlı pratik ve doğru olarak belirlenmesi gerekebilmektedir. Alkol türünün 

belirlenmesi kişisel tecrübe veya gözlemle mümkün değildir. 2022 yılının başları itibariyle hala 

bu tür zehirlenme olaylarını önleyebilecek pratik cihazların bulunmayışı günümüz 

teknolojisinin ilerleme seviyesine yakışmayan önemli bir problemdir. 
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İncelenen örnekteki alkol türünü tespit işleminde, mevcut alkol tespit yöntemlerinden 

farklı, teknolojik ve pratik olan alternatif bir yol kullanılabilir. Bu amaçla, bilgisayar, kodlama, 

elektronik, mühendislik, matematik ve istatistik gibi alanlardan yararlanılarak multidisipliner 

bir yaklaşım geliştirilebilir. 

 

2.1. İlgili Literatür 

2.1.1. Mikroakışkan Teknolojisi 

Mikroakışkanlar, küçük bir ölçekte (tipik olarak milimetrenin altında) geometrik olarak 

sınırlandırılmış akışkanların davranışı, hassas kontrolü ve manipülasyonunu ifade eder. 

Mühendislik, fizik, kimya, biyokimya, nanoteknoloji ve biyoteknolojiyi içeren çok disiplinli bir 

alandır. Çoğullama, otomasyon ve yüksek verimli tarama elde etmek için düşük hacimli sıvıları 

işleyen sistemlerin tasarımında pratik uygulamaları vardır. Mikroakışkanlar 1980'lerin başında 

ortaya çıktıktan sonra mürekkep püskürtmeli yazıcı kafaları, DNA çipleri, çip üstü laboratuvar 

teknolojileri, mikro-tahrik ve mikro-termal teknolojilerin geliştirilmesi gibi alanlarda 

kullanılmaktadır (9). 

Mikroakışkan çipler, mikrolitre ve daha küçük hacimlerdeki akışkanların mikro 

ölçekteki kanallar içerisinde kontrol edilmesini ve hareket ettirilmesini sağlayan sistemlerdir. 

Mikroakışkan çiplere makro ölçekte benzer örnek olarak hortumları veya evlerdeki su 

tesisatlarını verebiliriz. Mikroakışkan çipler makro ölçekteki örneklerinde olduğu gibi sıvıların 

akışını izlemek, denetlemek ve kontrol etmek amacıyla kullanılan çok küçük çip sistemleridir. 

Genellikle, normalde bir laboratuvarda yürütülen işlemler, verimliliği ve hareketliliği artıran ve 

numune ve reaktif hacimlerini azaltan tek bir çip üzerinde minyatürleştirilir (6). 

 

2.1.2. Alkol Toksisitesi 

Metanol toksisitesi, karakteristik olarak yutma yoluyla metanolden zehirlenmedir (1). 

Belirtiler arasında bilinç düzeyinde azalma, koordinasyon zayıflığı veya yokluğu, kusma, karın 

ağrısı ve nefeste belirli bir koku yer alabilir. Azalmış görme, maruziyetten on iki saat sonra 

başlayabilir (2). Uzun vadeli sonuçlar körlük ve böbrek yetmezliğini içerebilir. Az miktarda 

içildikten sonra bile toksisite ve ölüm meydana gelebilir (1). 

Metanol zehirlenmesi en yaygın olarak ön cam yıkama sıvısının içilmesinden sonra 

ortaya çıkar. Bu kazara veya intihar girişiminin bir parçası olabilir (2). Zehirlilik ayrıca nadiren 

derinin aşırı maruz kalması veya dumanların solunması yoluyla da ortaya çıkabilir (1).  

Metil alkol (metanol) ile akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması 

sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur. 

Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür. Kan 

yoluyla karaciğere gelen metil alkol önce, alkol dehidrogenaz enzim aracılığı ile yavaş olarak 

formaldehite ve takiben aldehit dehidrogenaz enzimi ile formik aside dönüştürülür. Bu 

dönüşüm etil alkole oranla 5-10 kere daha yavaş oluşur. Yavaş yıkılım, metil alkolün 

organizmada birikimine neden olur. İdrarla formik asit şeklinde atılır. Atılım, emilimi takiben 

3-4 gün devam eder. Ayrıca akciğerlerde de elimine olur. 20 mg/dl.’nin üstündeki dozlar toksik 

kabul edilir, 40 mg/dl. üstü çok ciddi bozukluklara yol açarken, 80-100 mg/dl. ’lik düzey 

genellikle sınır letal düzeyi olarak kabul edilir. Metil alkol entoksikasyonunda rastlanan başlıca 

semptomlar, baş ağrısı, letarji, vertigo, kusma, bulanık görme veya ileri aşamada görmede tam 

kayıptır. Tedavi edilmeyen olgularda konvulsif felç, koma ve ölüm görülür. Toksik bulguların 
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geç ortaya çıkması, özellikle içki amaçlı kullanımlarda metil alkolün aşırı dozda alımına yol 

açmaktadır (10). 

2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1700'den fazla metanol yutulması vakası 

meydana gelmiştir (3). Etkilenenler genellikle yetişkin ve erkektir. Alkol içmenin 

kontaminasyonu nedeniyle metanol toksisitesi 1856 gibi erken bir tarihte tanımlanmıştır (4). 

İnsanlar için güçlü bir zehir olan metil alkol zararsız olarak birçok alkollü içkide çok 

düşük miktarlarda doğal olarak bulunmakla beraber, %95 metanol içeren ispirtodan yapılan 

kaçak içkilerin tüketimi hayati rahatsızlıklar yaratabilir. Yetişkin biri için metil alkolün tolere 

edilebilir maksimum konsantrasyonu (MTC)  hacimsel olarak % 2 (v/v)’dir (7). 

 

2.1.3. Mevcut Test Yöntemi 

Metanol tespiti için geleneksel olarak test tüpü yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde 

test tüpüne belirli ölçekte alkol örneği konulur. Örneğin üzerine test kimyasalları sırası ile 

damlatılır. Test tüpünde oluşan renge göre göz kararı ile alkol türüne karar verilir (Şekil 1). Bu 

yöntem hata yapmaya oldukça müsait olup test yapan kişinin tecrübesizliği veya göz kusuru 

durumunda hata kaçınılmaz olur. Ayrıca bu yöntemde test ekipmanının yıkanması ve 

kurutulması zaman alan zahmetli bir işlemdir.  

 
Şekil 1. Test tüpü yöntemi ile MeOH / EtOH tayini (8). 

MeOH / EtOH tayini için kullanılan diğer bir yöntem ise UV-Vis spektrofotometre 

kullanılmasıdır. UV-Vis spektrofotometreler gelişmiş laboratuvarlarda bulunan ve konunun 

uzmanları tarafından kullanılabilen pahalı araçlardır.  İşlem ön hazırlığı ile birlikte uzun 

sürmektedir. Pahalı bir yöntem olan UV-Vis spektrofotometre metodu ile numune testinde 

geleneksel olarak kullanılan kuvars cam substratlar da pahalıdır.  

 

3. Çözüm  

Bu çalışma, ticari olarak temin edilebilen bir CNC sistemi kullanılarak modellenmiş bir 

PMMA (Polimetil-Metakrilat) mikroakışkan çip vasıtasıyla metanol tespiti için hızlı, uygun 

maliyetli ve güvenilir bir yöntem önermektedir. 

 

3.1. Çalışmanın İşlem Basamakları 

3.1.1. Mikrofluidik Çiplerin Tasarlanması ve Üretilmesi 

MFC’ler tasarlanırken; 

1. İndikatör, numune ve pH düzenleyici için giriş 

2. İndikatör, numune ve pH düzenleyiciyi karıştırmak için serpentine tipi karıştırıcı 

3. Numunenin spektroskopik ölçümünü yapmak için gözlem penceresi 

4. Test edilmiş örnek için çıkış 
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olmasına dikkat edilmiştir. Bu kapsamda CAD yazılımı kullanılarak tasarlanmıştır (Şekil 2a, 

Şekil 2b).  

 
Şekil 2. CAD yazılımı ile MFC’nin (a) Ön yüz ve (b) Arka yüz tasarımı. 

 

Tasarlanan MFC’ler masaüstü CNC kullanılarak Polimetilmetakrilat(PMMA) 

maddesinden kazıma suretiyle üretilmiştir (Şekil 3a, Şekil 3b). 

 

 
Şekil 3. PMMA malzemeden CNC ile MFC kazınması. 

 

İki parça şeklinde üretilen MFC levhalar kloroform kullanılarak birbirine 

yapıştırılmıştır (Şekil 4a, Şekil 4b). 

 

 
Şekil 4. MFC levhaların kloroform kullanılarak yapıştırılması. 

 

MFC çipe teflon hortumlar monte edilmiştir. İndikatör, pH düzenleyici ve numunenin 

sisteme verilebilmesi için teflon hortumların uçlarına 1 cc hacimli insülin enjektörleri 

sabitlenmiştir (Şekil 5). Benzer şekilde MFC’nin çıkış ve sistem temizleme ucuna da teflon 

hortum ve enjektör bağlantısı yapılmıştır. 

2a 2b 

4a 4b 

3a 3b 
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Şekil 5. MFC’ye teflon hortum ve enjektörlerin monte edilmesi. 

 

3.1.2. Spektroskopik Ölçüm Sisteminin Üretilmesi ve Ölçüm Alınması 

Spektroskopik ölçüm sistemi bir gözlem penceresi ve TCS34725 RGB Renk 

Sensöründen oluşmaktadır. Renk sensörü ve LED ışığı gözlem penceresine yerleştirilmiştir 

(Şekil 6).  

 
Şekil 6. RGB renk sensörünün gözlem penceresine yerleştirilmesi. 

 

Sonuçlar Arduino IDE programının Seri Port Ekranı özelliği kullanılarak elde 

edilmiştir. Ayrıca Arduino MEGA karta HC05 Bluetooth modülü eklenerek sonuçlar telefon 

üzerinden okunmuştur (Şekil 7). 

 
Şekil 7. MFC ile ilk ölçümlerin alınması. 
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Mikrodenetleyici, pil, sensörler ve MFC için dış kutu tasarlanarak (Şekil 8a), 3D 

yazıcıdan çıktısı alındı (Şekil 8b).  

 
Şekil 8. MFC için dış kutu tasarımı (8a) ve 3D yazıcıdan çıktısının alınması (8b). 

 

Tüm sistem birleştirildi (Şekil 9). 

 
Şekil 9. MFC sistemi 

4. Yöntem 

Bu çalışma kapsamında geliştirilen MFC tasarlanırken giriş kimyasallarının 

(reaktantların) karıştırılmasında kullanılacak olan mixer yapı belirlenmiştir. Karıştırıcının 

seçilmesinde dikkate alınan ana atken en küçük alanda en yüksek karıştırma oranına sahip 

olmasıdır. Bu sebeple “passive” veya “pulse” tipi değil, “serpentine” tipi bir karıştırıcı tercih 

edilmiştir (Şekil 10).  

 
Şekil 10. Çeşitli karıştırıcı türleri ve bu karıştırıcıların karıştırma biçimleri (5). 

Spektroskopik ölçüm sistemi tasarlanırken sensörün olabildiğince büyük alanda en 

yüksek ışık alması hedeflenmiştir. Sensör olarak TCS34725 RGB Renk Sensörü tercih 

edilmiştir. Bu sensörün üzerinde bulunan kırmızı yeşil ve mavi filtre ile kaplanmış silisyum 

8a 8b 
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fotovoltaik sensörler yardımıyla ışık spektrumunun üç farklı bölgesinden gelen ışık miktarı 

ölçülmektedir. 

MFC’ye giren kimyasalların taşınmasında hem birçok kimyasal maddeye karşı inert 

olması sebebiyle hem de dayanıklı olması sebebiyle teflon hortumlar kullanılmıştır. Bu 

hortumlar çip üzerindeki yerlerine önce sürtünme ile sabitlendikten sonra küçük miktarda 

Polydimethylsiloxane(PDMS) kullanılarak sabitlenmiştir.  

Cihaz kullanılırken, MFC’nin giriş tarafından 3 farklı sıvı (numune, pH düzenleyici ve 

indikatör), enjektörler yardımıyla eş zamanlı olarak verilmektedir. Serpentine karıştırıcıdan 

karışarak geçen kimyasallar ve numune gözlem penceresine gelmektedir. Burada bulunan RGB 

sensör ile renk değerleri ölçülmektedir. Ölçüm sonuçları, bu çalışmada geliştirilen algoritma ile 

yorumlanarak bluetooth sensörü ile telefona iletilmektedir.  

 

4.1. Etil Alkol için Ölçüm Değerleri ve Oranlar 

Çeşitli oranlarda etil alkol içeren numuneler ile yapılan ölçüm sonuçları Tablo 1’de 

görülmektedir (Tablo 1).  

Tablo 1. Etil alkol numunelerinin MFC ile yapılan test sonuçları. 

Ölçüm Kırmızı Yeşil Kırmızı / Yeşil 

1 126 124 1,01 

2 98 96 1,02 

3 132 127 1,03 

4 102 98 1,04 

5 62 60 1,03 

Farklı etil alkol örnekleri ile yapılan ölçümlerde kırmızı ve yeşil değerleri farklı sayılar 

almasına rağmen tüm ölçümlerde Kırmızı / Yeşil oranı 1,2 değerinden küçük çıkmıştır.  

 

4.2. Metil Alkol için Ölçüm Değerleri ve Oranlar 

Çeşitli oranlarda metil alkol içeren numuneler ile yapılan ölçüm sonuçları Tablo 2’de 

görülmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2. Metil alkol numunelerinin MFC ile yapılan test sonuçları. 

Ölçüm Kırmızı Yeşil Kırmızı / Yeşil 

1 112 92 1,21 

2 76 63 1,20 

3 102 82 1,24 

4 82 67 1,22 

5 123 101 1,21 
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Farklı metil alkol örnekleri ile yapılan ölçümlerde kırmızı ve yeşil değerleri farklı 

sayılar almasına rağmen tüm ölçümlerde Kırmızı / Yeşil oranı 1,2 değerinden büyük çıkmıştır.  

 

4.3. Cihazın Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 

Yapılan ölçümlerin sayısal değerleri sensörün kesin konumuna ve toplam ışık oranına 

bağlı olarak değişmektedir. Ancak Kırmızı-Yeşil-Mavi oranları Metil alkol ve Etil alkol için 

sabit kalmaktadır. Metil alkol için Kırmızı/Yeşil oranı 12/10 değerinden büyük olmaktadır 

(Tablo 2). Etil alkol ile yapılan testlerde ise oranın bu değerin altında çıktığı tespit edilmiştir 

(Tablo 1). Mavi renk oranın istatistiksel olarak bir anlam ifade etmediği gözlemlenmiştir. 

Tablo 1 ve Tablo 2 verileri birlikte değerlendirildiğinde farklı alkol tipleri ve oranlarında 

MFC’nin ölçüm sonuçlarının oldukça tutarlı ve güvenli olduğu görülmüştür.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Cihazımız yaptığı işi yapış şekli bakımından literatürdeki ilk çalışmadır. Bir referans 

değerine ihtiyaç duymadan spektroskopik olarak, başarıyla MeOH ve EtOH tespit edebilmesi 

MFC'yi konvansiyonel metot ve cihazlardan üstün kılmaktadır.  

MeOH’ı çeşitli senaryolarda tespit edebilen bu mikrofluidik sistem insan sağlığının 

korunmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu MFC sistemi çeşitli endüstriyel uygulamalarda 

kullanılan MeOH ve/veya EtOH’ın belirlenmesi için de kullanılabilir. 

Çalışmamızda geliştirdiğimiz MFC sistemi, farklı indikatörlerin kullanımı ile farklı 

kimyasalların tespitinde de rahatlıkla kullanılabilir. Bu yönüyle sadece alkol tespitinde değil 

farklı kimyasalları da kolorimetrik olarak ayırt edebilme potansiyeli olan çok işlevli bir 

cihazdır. Cihazımız adeta cepte taşınabilen mini bir laboratuvar gibidir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Geliştirdiğimiz cihaz, UV-Vis gibi binlerce dolarlık cihazların işlevini çok düşük 

maliyetlere ve pratik bir şekilde yapabilen yerli ve milli bir üründür. Kolaylıkla ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir.  

Sistemin başka analitik amaçlar ile kullanımı test edilmektedir. Cihazda farklı 

indikatörlerin kullanımı ile alkol harici kimyasalların tespitinde de rahatlıkla kullanılabilir. 

Örneğin pahalı pH sensörlerinin yerine kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Çalışmamızda ürettiğimiz, cepte taşınabilir mini laboratuvar cihazımızın yaklaşık 

maliyeti 350 TL’dir. Maliyet hesaplamasında demirbaş özelliği taşıyan ve tüm üretimlerde 

kullanılma özelliği taşıyan 3D yazıcı, mini CNC cihazı fiyatlamaya dahil edilmemiştir. Yatırım 

maliyetleri de düşünüldüğünde geliştirdiğimiz metodun maliyeti UV-Vis metodunun binde 

beşine denk gelmektedir. 

7.1.  Çalışmada Kullanılan Araç-Gereçler ve Özellikleri 

1. Zaxe X2 3D Yazıcı, Baskı Hacmi 200x200x205 mm, Baskı Teknolojisi FFF, Baskı Kafası 

Tek, Nozzle Çapı 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm 

2. CNC3018 Pro ER11 Lazersiz CNC Makinesi, Oyma makinesi çalışma alanı: 

300x180x45mm, Alüminyum alaşımlı tabak alan: 300x180mm, Mil motoru: DC24V, maks. 

120 Watt, 10000 rpm. 
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3. PMMA, Şeffaf Pleksi Levha 2.8mm~3mm 

4. Kloroform, EduKim marka, 500 ml amb., d: 1.47 g/ml, saflık: % 99, M.A: 119.38 g/mol 

5. Pasteur pipet, İsotherm marka, PP, steril 3 ml 

6. Teflon hortum, PTFE, Dış çap: 2 mm, İç çap: 1mm 

7. İnsülin enjektörü, 1 cc 

8. Arduino Mega 2560 Rev3, Mikrodenetleyici Atmega2560 

9. HC05 Bluetooth sensörü 

10. TCS34725 RGB Renk Sensörü 

11. İndikatör, Alfasol marka 

12. pH düzenleyici, Alfasol marka 

 

7.2. Proje Zaman Planlaması 

Çalışmamızın zaman çizelgesi Tablo 3’de görülmektedir (Tablo 3).  

Tablo 3. Proje zaman çizelgesi. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Her yıl MeOH zehirlenmesi sebebiyle ülkemizde ve dünyada çok fazla can kaybı 

meydana gelmektedir. MFC hem endüstriyel ölçekte hem de bireysel ölçekte 

kullanılabileceğinden can kayıpları önlenebilecektir. Cihazımız etil alkol ve metil alkol ayrımı 

ihtiyacı bulunan tüm bireysel kullanıcılar, işletmeler ve sağlık kuruluşları tarafından kolaylıkla 

kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 

 

9. Riskler 

Projenin hayata geçirilmesi için çok küçük yatırımlar yeterlidir. Üretimi için karmaşık 

iş akış süreçleri olmadığından üretim tesisi için büyük alanlara ihtiyaç yoktur. Çalışmamızda 

ürettiğimiz cepte taşınabilir mini laboratuvar özelliği bulunan çok kullanımlık cihazımızın, 

kullanımı öncesinde, kullanımı esnasında veya kullanımı sonrasında insan veya çevre sağlığına 

olumsuz bir etkisi belirlenememiştir. Ölçümü yapılacak hedef kimyasallar olan etil alkol veya 

metil alkolün zararlı etkilerinden korunmak için ölçüm esnasında koruyucu eldiven ve maske 

kullanmak yeterlidir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, cihazımızın üretim ve kullanım 

süreçleri bakımından tespit edebildiğimiz büyük riskleri bulunmamaktadır. 

AYLAR 

İşin Tanımı Ağustos’21 Eylül’21 Ekim’21 Kasım’21 Aralık’21 Ocak’22 

Literatür Taraması       X     X    X     X     X    X 

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

 X X X X  

Geliştirme, Yapım, 

Deneme Çalışması 
  X X X  

Rapor Yazımı     X X 
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