
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sağlık ve İlk Yardım 

PROJE ADI: Sıcaklık Kontrollü ve Soğutulabilir İnsülin Kalem 

Kutusu Prototipi 

 
TAKIM ADI: OSTECH GROUP 

 
Başvuru ID: 55572 

 
TAKIM SEVİYESİ: Üniversite-Mezun  

 

 



 

2 

 

İçindekiler 

 

1. Proje Özeti   .................................................................................................................. 3 

2. Problem/Sorun  ............................................................................................................. 4 

3. Çözüm  ........................................................................................................................... 5 

4. Yöntem   ........................................................................................................................ 6 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü   ........................................................................................... 8 

6. Uygulanabilirlik   .......................................................................................................... 8 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması   ......................................................... 9 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)   ............................................................ 10 

9. Riskler   ....................................................................................................................... 10 

10. Kaynaklar   ................................................................................................................. 10 

 

 

   



3 

 

3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Vücudumuzun ana besin kaynağı olan şeker, enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere 

yediğimiz karbonhidratlı besinlerin parçalanması sonucu elde edilmektedir. Daha sonra bu 

şeker kana geçerek, kan şekerinin yükselmesini sağlamaktadır. Kana geçen bu şekerin enerji 

olarak kullanılabilmesi için, kandan ayrılarak hücrelere taşınması gerekmektedir. Bu işlemi 

ise vücudumuzda midenin arka tarafında bir organ olan pankreastaki beta hücrelerinde 

salgılanan bir hormon olan insülin gerçekleştirmektedir. Böylelikle kandaki şeker düzeyi de 

azalmış olur. Pankreasta salgılanan insülin hormonunun yetersizliği veya etkisizliğinden 

dolayı kan da ki şeker seviyesi yükselerek diyabet hastalığına neden olmaktadır [1]. 

 

Diyabet, vücutta insülin üretilmediği, az üretildiği veya üretilen insülinin etkili bir şekilde 

kullanılamadığı durumlarda ortaya çıkan, kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik bir 

hastalıktır. İnsülin kan şekeri seviyelerini azaltan bir maddedir. Vücut kendi insülinini 

üretemediği anda, dışarıdan insülin verme tedavisinin esasını teşkil eder [2]. Tip1 diyabetli 

kişiler, sorunsuz ve iyi ayar için günlük yoğun insülin tedavisine ihtiyaç duyar. Planlı 

yaşamak, kan şekerini düzenli kontrol etmek ve ona göre insülin dozlarını ayarlamak ve 

doktoru ile sürekli iletişimde olmak en önemli görevleri arasındadır [3]. Tip2 diyabette, bir 

miktar insülin vücut tarafından üretilir. Fakat ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte değildir. Tip2 

diyabetli kişiler, kan şekerini düşürmek için oral hipoglisemik ilaç kullanırlar [4]. Bazıları 

ise kalem şeklinde görünüme sahip insülin enjeksiyonlarına ihtiyaç duyabilmektedirler (şekil 

1). Buradaki önemli nokta, durumunuza uygun yeterli yardım aldığınızdan ve yaşamınızda 

gerekli ayarlamalar yaptığınızdan emin olmaktır. Kontrol eden kişi siz olmalısınız.  

 

 

Şekil 1. Örnek bir insülin kalemi görüntüsü ve kısımları [5]. 

 

Yaşlanan nüfusla beraber kentleşme ve değişen yaşam tarzları diğer kronik hastalıklarla 

birlikte diyabet epidemisini de hızla arttırmaktadır. Diyabet günümüzde sadece bir ‘’tıbbi 

sorun’’ olarak görülebileceği noktanın ötesine geçmiştir. Tip1 diyabet bağışıklık sistemi 

kaynaklı, yani otoimmün bir hastalıktır, tolerans kaybına bağlı olarak bağışıklık sistemini 

pankreasın insülin üreten hücrelerini yok eder. Tip1 diyabet genellikle çocuklarda ve 

gençlerde ortaya çıkar, bununla birlikte yetişkinlik çağında da yetişkinlerde de tip1 diyabet 

gelişme olasılığı bulunmaktadır [6]. Tip1 diyabet hastaları hayatta kalmak için insülin 

enjeksiyonlarına bağımlıdır. İnsülin protein yapısında bir hormon olduğundan midede 

sindirilir. Bu nedenle ağız yoluyla hap şeklinde kullanılmaz, sadece enjeksiyon tarzında 

kullanılabilir. İnsülin enjeksiyonun doğru yapılması kan şekeri seviyesinin ayarlanması 

demektir. Enjeksiyon yapılacak bölge öncelikle parmaklarla sıkı bir şekilde kavranarak 

tutulmalı ve enjeksiyonun derine inmesi sağlanmalıdır (şekil 2). 45° bir açı sağlanarak 
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iğnenin batırılması gereklidir. Bazı durumlarda 90 derece bir açı ile de uygulama yapılabilir 

ama deri altı dokusu iğneden daha kalın olması gereklidir.  

 

 

Şekil 2. İnsülin enjeksiyonun doğru şekilde uygulanmasına yönelik görüntü [7]. 

 

Sıcak ve soğuk ortam koşulları insülinleri etkileyebilmektedir. Özellikle yaz aylarında 

insülinleri aşırı sıcak ortamlardan korumak , onları sabit bir ısıda tutmak son derece 

önemlidir. Açılmamış insülinler son kullanma tarihine kadar buzdolabında muhafaza 

edilmelidir. Oda sıcaklığında kalan insülin enjektörlerinde bozulma yaşandığından son 

kullanma tarihlerine kadar soğuk zincir koşullarında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde kullanılan klasik kalem insülin uygun saklama koşulu +2 derece / +8 derece 

aralığındadır [8]. Tip 1 diyabet hastalarının insülini ev dışı ortamlarda yanlarında 

bozulmadan taşıyabilmelerine yönelik bir sistemin geliştirilmesi oldukça faydalı olacaktır. 

Bundan dolayı proje kapsamında belirtilen amaca hizmet edecek soğutma işlevine sahip bir 

insülin kalem kutusunun tasarım ve prototipin yapılması hedeflenmiştir. Tasarımı 

gerçekleştirilen kalem kutusu günümüzde tercih edilen insülin kalemlerinin boyutları dikkate 

alınarak tasarlanmış olup iki adet kalem sığmaktadır. Prototip üretimi için 3 Boyutlu Baskı 

hizmeti kullanılmıştır. Tasarıma ait detaylar yöntem kısmında verilmiştir.  

 

2. Problem/Sorun: 

 

Diyabet global açıdan çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Uluslararası Diyabet 

Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin 

etmektedir. Diyabet görülme prevalansı epidemik oranlara ulaşmıştır ve 2035 yılına kadar 

bu rakamın 591,9 milyon olması beklenmektedir (şekil 3). Yaşlanan nüfus, kentleşme ve 

değişen yaşam tarzları diğer kronik hastalıklarla birlikte diyabet epidemisini de hızla 

arttırmaktadır.  

 

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından diyabet prevalansı hakkında yayımlanan 

güncel veriler, Türkiye’de 20-79 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğunu 

toplam yetişkin nüfusun yaklaşık %15’ine denk geldiğini göstermektedir. Diyabet bir halk 

sağlığı sorunudur. Ülkelerin kapasite ve olanakları dahilinde; diyabetli bireylerin sağlığının 

ve buna bağlı yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, diyabetin toplumsal ve bireysel açıdan 

olumsuz sonuçlarının azaltılması, bu hastalığın sürdürülebilir insan kalkınmasına ve 

ekonomik kalkınmaya olumsuz etkisinin en aza indirilmesi mümkündür [10]. 
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Şekil 3. Küresel IDF Verilerine göre 2035 yılına kadar 20-79 yaş aralığı tahmini diyabetli hasta 

dağılımı [9].  

 

Tip 2 diyabet, yetişkinlerde görülen diyabet olarak bilinirken, günümüzde çocukluk 

çağında obezitede artışa bağlı olduğu sanılmaktadır. Kilo kaybı, iyi bir beslenme ve egzersiz 

bu hastalığın kontrol altında tutulmasına yardım edebilmektedir. Diyet ve egzersiz kan şekeri 

seviyesini kontrol etmeye yardımcı olmadığında diyabet ilaçları ya da insülin tedavisine 

gerek duyulabilir.  Fakat bu yöntemlerin hiçbiri diyabeti tam olarak tedavi etmez. Tip 2 

diyabet belirtileri hastanın dikkatini çekmeyecek kadar belirsiz olabilmekte, işaretleri ve 

belirtileri genellikle yavaş ilerlemektedir. Hasta yıllardır Tip 2 diyabet hastası olduğu halde 

bunu fark etmemiş bile olabilir. 

 

Tip 1 diyabeti olan kişilerde pankreas yeterli insülin üretemez. İnsülin eksikliği nedeniyle 

dolaşımdaki şeker hücre içine giremez ve enerjiye dönüştürülemez. Dolaşımdaki şekerin 

hücre içine girememesi kan şekerinin yükselmesine ve böbreklerden süzülerek idrarla 

atılmasına neden olur. Şekerin idrara geçmesi idrarla sıvı kaybına da neden olur ve bu kayıp 

karşılanmaz ise vücutta susuzluğa yol açar. Halsizlik ve yorgunlukla birlikte diyabetin tipik 

belirtileri ortaya çıkar [11].  

 

3. Çözüm  

Tip1 diyabetli hastaların genel olarak insülin kalemlerini yanlarında taşımaları ve uygun 

ortam koşullarında muhafaza etmeleri gereklidir. Aksi taktirde insülin bozulmaya 

uğrayabilmekte ve böyle durumlarda hastaya ciddi zararlar verebilmektedir. Bu kalemleri 

yanlarında taşımalarına olanak sağlayan uygun maliyetli kalem kutuları mevcuttur (Şekil 4 

a). Fakat bu kalem kutuları soğutma işlevi olmadığı için soğuk zincirin mevcut 

olmadığı durumlarda insülinin bozulmasına neden olmaktadır.  

 

Kafeterya, kütüphane gibi ev dışı ortamlarda ya da yolculuk, seyahat gibi durumlarda bu 

kalemlerin soğuk zincirlerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelikte üretim 

ve satışı gerçekleştirilen çeşitli insülin kalem kutuları da mevcuttur (Şekil 4 b).  

 

41,4

67,9

123

38,5

201,8

50,4
68,9

Bölgelere Göre Diyabetli Nüfus Dağılımı (%)  

Afrika

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Güney-Doğu Asya

Güney ve Orta Amerika

Batı Pasifik

Kuzey Amerika ve Karayipler



6 

 

6 

 

 
(a) (b) 

Şekil 4. a) Soğutma işlevi sağlamayan [12] ve b) soğutma işlevi sağlayabilen örnek bir 

insülin kalem kutusu [13]. 

 

Şekil 4 b’deki gibi soğutma işlevi gerçekleştirebilen bir insülin kalem kutusun tasarım ve 

prototipinin gerçekleştirilmesi Tip 1 diyabet hastaları için son derece yararlı olacaktır. Bu 

sayede insülin bozulmadan ev dışı ortamlarda rahatlıkla taşınabilecektir. Ayrıca mevcut 

soğutmalı insülin kalem kutuları genel olarak yurt dışından temin edilmekte olup, maliyetleri 

oldukça yüksektir. Bu durumda fazla tercih edilmelerine engel olmakla birlikte toplumun her 

kesiminden diyabetli hastaların bu kalem kutularını temin etmesine engel olmaktadır. 

Yapılan proje ile bu dezavantajında ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 

 

4. Yöntem 

Tasarım ve prototipi gerçekleştirilecek olan soğutmalı insülin kalem kutusu için ilk aşamada soğutma 

sistemi için gerekli elektronik donanım temin edilerek çeşitli testleri gerçekleştirilecektir. Sistem için 

gerekli donanımlar Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması başlığı altında verilmiştir. Bu 

donanımlar referans alınarak şekil 5 a’da olduğu gibi bir ön devre tasarımı yapılmıştır. Sistemin 

bireysel ve ticari araçlarda, yolculuk esnasında, elektrik enerjisinin mevcut olduğu kafeterya, 

üniversite gibi ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir olmasını sağlamak için USB giriş üzerinden 

sistemin beslenmesi sağlanmaktadır.  

 

 
(a) (b) 

 

Şekil 5. a) Elektronik kontrol birimine ait ön devre tasarımı ve b) sisteme ait blok diyagramı. 
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Sisteme ait blok diyagramı şekil 5 b’de verilmiştir. Sıcaklık sensöründen alınan veri 

mikrodenetleyici ile işlenerek, belirlenen aralıklardaki sıcaklık değişimlerine göre peltier ve 

fanları çalıştıracak transistörü tetiklemektedir.  

 

Tasarım ve katı modelleme süreçlerinde SOLİDWOKRS paket programı kullanılarak, iki 

adet insülin kaleminin sığabileceği bir ön tasarım yapılmıştır. Elektronik donanımın ve 

insülin kalemlerinin yerleştirileceği alt kısma ve kapak kısmına ait tasarım ve genel ölçüler 

ise şekil 6’de verilmiştir.  Elektronik donanımın uygun şekilde konumlandırılabilmesi için 

tasarım üzerinde değişiklikler yapılarak sisteme ait optimumum tasarım elde edilecektir.  

 

 

 
Şekil 6. Ön tasarımı gerçekleştirilen insülin kalem kutusunun alt ve kapak kısmının katı 

model görünümü ve genel ölçüleri.  

 
Ön tasarımı gerçekleştirilen insülin kalem kutusunun farklı açılardan görünümleri şekil 7’da 

verilmiştir. Prototip üretimi için günümüz popüler teknolojisi olan 3 Boyutlu yazıcılardan 

faydalanılarak üretimi yapılacaktır. 
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Şekil 7. Ön tasarımı gerçekleştirilen insülin kalem kutusunun farklı açılardan görünümleri. 

 

Prototip üretimi de gerçekleştirildikten sonra sistemin verimliliği üzerinde denemeler 

yapılarak, gerek görülen kısımlarda ekleme çıkarma yapılarak, kullanıma uygun hale 

getirilecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

İnsülin kalemlerinin vasfını kaybetmemesi için uygun ortam şartlarında muhafaza edilmesi 

son derece önemli bir husustur. Ev ortamında genellikle bu kalemler buzdolabında muhafaza 

edilmekte ve yolculuk gibi çeşitli sebeplerden dolayı hasta ev dışı ortamlarda bulunmak 

istediğinde bu kalemleri de yanında götürmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda hastanın 

değişen ortam sıcaklıklarına rağmen insülin kalemini uzun süre bozulmadan istenilen 

sıcaklık değerleri arasında muhafaza edebileceği bir kalem kutusu son derece yararlı 

olacaktır. Bu sayede hasta gerekli dozdaki insülini yanında taşıma fırsatı bulacaktır. Bu 

amaca yönelik satışı yapılan sınırlı sayıda kalem kutuları mevcuttur. Fakat bu ürünlerin 

maliyeti oldukça yüksek olmakla birlikte yurtdışından temin edilmesi gerekmektedir. Bu 

noktada tasarımı ve prototipi gerçekleştirilecek olan soğutmalı insülin kalem kutusu 

sayesinde, hastalar bu ürünü hem daha ucuza temin edebilecek hem de dışa bağımlılığın 

önüne geçilebilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin hayata geçirilebilmesi için ilk etapta prototip üretimi gerçekleştirilerek, insülin 

kalemlerini ideal sıcaklık değerleri aralığında tutabilmeye yönelik çeşitli testler yapılacaktır. 

Özellikle de prototip üretimi esnasında 3 Boyutlu yazıcı teknolojisinden faydalanmak hem 

tasarım süreçleri esnasında yapılan hataların düzeltilmesi hem de projenin hayata geçirilmesi 

süreçlerinde ve maliyet açısından oldukça faydalı olacaktır. Enjeksiyon kalıplama gibi 

yöntemler ile daha seri ve uygun maliyetli üretim gerçekleştirilebilir. Fakat prototip üretimi 

sürecinde tasarımı gerçekleştirilen insülin kalem kutusundan yalnızca birkaç adet 

üretileceğinden dolayı bu yöntem daha yüksek bir maliyet çıkaracaktır. Bundan dolayı bu 

yöntem geliştirilen ve testleri gerçekleştirilen sistemin reklam ve tanıtımı yapıldıktan sonra 

ticari bir ürüne dönüştürülmesi aşamasında daha elverişli olacağı öngörülmektedir. Proje 

kapsamında geliştirilen sistemin uygulamaya geçirildikten sonra karşılaşılabilecek olası 

durumlar “Riskler” başlığı altında verilmiştir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kapsamında kullanılacak elektronik ve mekanik donanıma ilişkin liste tablo 1’de 

verilmiştir. Toplam maliyet 915 TL şeklindedir. Bu miktar tekbir prototip üretimi için 

hesaplanmıştır. Sisteme ait optimum tasarım prototip üzerinde değişikler yapılarak elde 

edildikten sonra güç kaynağı dahil bir adet nihai ürün maliyetinin 350 TL bandını 

aşmayacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca enjeksiyon kalıplama yöntemi ile seri üretimi 

gerçekleştirildiğinde ve elektronik donanım toplu şekilde temin edildiğinde bu miktar daha 

da düşecektir.  

 

Tablo 1. Proje kapsamında kullanılacak malzeme listesi ve tahmini maliyetleri. 

 

Malzeme Adet Fiyat ( TL ) 

Filament  1 200 

Arduino Nano  1 220 

Peltier  3 90 

20*20 0.6mm Fan 5V 0.18A 2 50 

PVM Modül  1 10 

LM05 Sıcaklık Sensörü 1 25 

Powerbank  1 70 

DC/DC Converter  2 30 

Delikli Plaket 2 20 

Sarf malzeme 1 200 

Toplam: 915 TL 

Proje kapsamında belirlenen iş paketleri ve tahmini zaman aralıkları tablo 2’de verilmiştir. 

Testler dahil projenin 4 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.  

 

Tablo 2. Projeye ait zaman planlaması. 

  

İş Paketlerinin 

 Adı ve Hedefleri 

Kim(ler) Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

Zaman Aralığı 

(Ay) 

Elektronik Bileşenlerin Belirlenmesi 

ve Temini 

Danışman Önderliğinde 

Proje Ekibi 
0-1 Ay 

Elektronik Bileşenlerin Test Edilmesi 
Danışman Önderliğinde 

Proje Ekibi 
1-2 Ay 

Tasarımın Yapılması 
Danışman Önderliğinde 

Proje Ekibi 
2-3 Ay 

Prototip Üretimi 
Danışman Önderliğinde 

Proje Ekibi 
3-4 Ay 

Sistemin Test Edilmesi 
Danışman Önderliğinde 

Proje Ekibi 
3-4 Ay 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çocuk ve yetişkin bireylerde görülebilen tip 1 diyabette problem pankreastan yeterince 

insülin salgılanamamasıdır ve bu kişilerde insülin tedavisi mecburi olup, hayati önem 

taşımaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan değişik ortam sıcaklıklarına göre soğutma 

sağlayabilecek insülin kalem kutusu ile tüm Tip 1 diyabet hastaları hedef kitle olarak 

belirlenmiştir.  

 

9. Riskler 

Projenin uygulanabilirlik noktasında karşılaşılması olası riskler şöyledir: 

• Geliştirilen sistem elektrik enerjisi ile çalıştığından dolayı, elektrik enerjisinin 

mevcut olmaması veya elektronik devrede herhangi bir hasarın oluşu sistemin 

çalışmasına engel olabilir. Bu durumda insülin kalem kutusuna, sistemi 2 saat kadar 

çalıştırabilecek harici bir güç kaynağı eklenecektir.  

• İnsülin kalemlerinin konulacağı kısma yerleştirilen peltierin kalemle teması, 

insülinin donarak bozulmasına neden olabilir. Bu durumda B planı olarak peltier 

yüzeyi alüminyum soğutucu blok ya da folyo benzeri malzeme ile kaplanarak soğuk 

havanın kutu içerisinde eşit dağılması sağlanacaktır. 
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