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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projede, sağlık alanında özellikle doku kaybı olgularında kullanılabilecek bir ürün olan 

BiyoKalem tasarlamaktır. Öncelikli kullanım alanı olarak cerrahi doku kayıplarının 

hastanın kendi hücrelerini ihtiva eden özel mürekkepler kullanılarak üç boyutlu iskeleler 

şeklinde yerine konmasıdır. Cihaz, hali hazırda var olan üç boyutlu biyo-yazıcı çalışma 

prensipleri ile benzer şekilde çalışacaktır. En önemli farkı el ile portatif şekilde kontrol 

edilebilir olması olacaktır. Kullanılacak biyo-mürekkeplerin piyasada var olan jelatin, 

aljinat, GelMa gibi hidrojellerden oluşması planlanmaktadır. Cihaz portatif olması 

nedeniyle anlık doku kaybı ile seyreden durumlarda da kullanım kolaylığı oluşturacaktır. 

Planlanan bir diğer potansiyel kullanım şekli akut ağır kanamalarda kanama durdurucu 

ajanları ihtiva eden hidrojellerin yara içine kontrollü bir biçimde zerk edilmesidir. Steril 

şekilde yaraya uygulanan bu ajanlar hem sahada kanama kontrolünü sağlayacak hem de 

yaraya hastaneye ulaşana kadar koruyucu bir nemli ortam sağlayacaktır ki bu da yaranın 

iyileşmesine katkıda bulunacaktır. Bir diğer kullanım şekli ise kronik bası yaralarına bağlı 

oluşan doku kayıplarında antibiyotik veya antiseptik ajanları ihtiva eden hidrojellerin 

yaraya uygulanmasıdır. Şekil 1’ de BiyoKalem’in tasarım fikir yapısı gösterilmiştir. 

 

 

     Şekil 1: BiyoKalem tasarım fikir yapısı. 

 

 

2. Problem/Sorun 

Üç boyutlu yazıcılar çeşitli endüstriyel alanlar olduğu gibi sağlık alanına da son on yıla 

damgasını vurmuştur. Üç boyutlu yazıcılar sayesinde hızlı prototipleme kavramı sağlık 

alanına da entegre edilmiş ve gerek özelleştirilmiş tıbbi cihazlar, ameliyat öncesi planlama 

için anatomik modeller, hastaya özgü implant ve protez üretimi, hastaya özgü ameliyat 

kılavuzları üretimi ve son olarak üç boyutlu biyo-yazıcılar sayesinde doku ve organ üretimi 

çalışmalarına yön vermiştir (1–9). 

Son 20 yılda doku mühendisliği biliminin gelişmesi ile hastanın kendi hücreleri kullanılarak 

özel iskelelerde çoğaltma işlemi yapılıp hastaya tekrar nakledilebilecek olgunluğa 

ulaştırılmaya çalışılmamaktadır (10–13). Dünyada şu anda yaygın olarak kullanılan ve 

deneysel çalışmalar yapılan üç boyutlu biyo yazıcılar mevcuttur. Bu çalışmalarda kullanılan 

yöntem önceden belirlenmiş üç boyutlu model özel yazılımlarla biyo-yazıcının kullanacağı 
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kod haline dönüştürülüp üç boyutlu baskı alınması şeklindedir. Ancak akut doku kayıpları 

veya ameliyat sırasında yaşanan doku kayıplarını hızlı bir şekilde yerine koymak için 

mevcut üç boyutlu biyo-yazıcıları kullanmak uygun değildir. Diğer taraftan yerine konacak 

doku veya organ parçasının hedef bölgesi yazıcılara giremeyecek kadar büyük olması bir 

diğer sorunu teşkil etmektedir. Bir diğer sorun ise bu cihazların özel kabinler içinde steril 

bir şekilde çalışması gerektiği ve sahada kullanılamaz olduğu gerçeğidir. 

 

 

3. Çözüm  

Yukarıda bahsedilen sorunlara çözüm olarak bu proje tasarlanmıştır. Üç boyutlu biyo-kalem 

steril şartlarda (ameliyathane, acil servis müdahale odası, poliklinik vs.) kullanılabilir ve 

değiştirilebilir kartuşa (steril enjektör) sahip kontrollü akış sağlayan, pil ile çalışan bir 

cihazdır. Cihazda normal üç boyutlu biyo-yazıcılarda kullanılan biyo-mürekkeplerin 

kullanılması planlanmaktadır (jelatin, aljinat, GelMA, PEGDA). Bu özel mürekkeplerin 

hücre süspansiyonları ile karıştırılarak homojen hale getirilip hedef alana kontrollü bir 

şekilde akış ve dolgu yapması sağlanması planlanmaktadır. Hidrojel özelliğinde olan bu 

mürekkeplerin en büyük avantajı büyük oranda sudan oluştuğu için belli bir süre vücut 

içinde stabil kaldıktan sonra çözülmeye başlamasıdır. Yani hücreler için belirli bir süre 

iskele görevini yerine getirdikten sonra çözülüp vücuttan atılmaktadırlar. Bu süreler içinde 

zerk edilen hücreler kendi aralarında bağlantı kurarak doku oluşturma yoluna gitmektedir.  

 

 

4. Yöntem 

Kalem bileşenlerinin sınırlarının tümü, şekil 2'de gösterildiği gibi mümkün olan en 

kompakt biçimde tasarlanmış ve yerleştirilmiştir. Tasarım, şırınga merkezlidir ve 

yerleştirilen tüm bileşenlerin şırıngayı çevreleyen en az alanı kaplamasını sağlar.  

 

 

Şekil 2: Bileşen yerleştirme planlaması 

 

Bileşenler; kapak içine kırmızı (kaydırıcı), yeşil (potansiyometre) ve mavi kısımlar (piller) 

yerleştirilmelidir. Açıldıktan sonra, değiştirme ve inceleme amacıyla şırıngaya kolay erişim 

olacaktır. Kontrol sistemi ve motor, gizlenmek üzere stratejik olarak şırınganın arkasına 

yerleştirilmiştir ve yalnızca arkadaki servis kapağının çıkarılmasıyla erişilebilir. Son olarak, 

şırıngayı taşımak için mekanik bileşenler her zaman şırınganın altında bulunur ve şırınganın 

kolayca değiştirilmesini, aynı zamanda estetik açıdan hoş bir görünüm sağlamaktadır. 



5 

 

Kalemin şekil 3'de gösterilen yüzey tasarımı, dahili bileşenleri ergonomik olarak içine 

alacak şekilde ayarlanmıştır ve bu da kullanıcının kalemi kullanırken rahat etmesini 

sağlamıştır. 

 

 

Şekil 3: BioKalem ergonomik tasarımı 

 

4.1.Mekanik 

Kalemin temel çalışma konsepti, şekil 4'te gösterilen bir kurşun-vida mekanizmasıdır, 

şırınganın ana gövdesi BiyoKalem şasi tarafından tutulur. Şırınga pistonu, kılavuzlu bir 

taşıyıcı tarafından yapılan doğrusal hareketle sınırlandırılmıştır. Hareket, dişli bir mile 

bağlanan motor dönüşü tarafından üretilir ve dönüşünü bir kurşun somun aracılığıyla 

kılavuzlu taşıyıcıya iletir. Bu nedenle, genel hareket, şırınga malzemelerini sıkmak veya 

geri çekmek için kullanılan eksenel bir yöndedir. 

 

      

           Şekil 4: BiyoKalem ana mekanizması. 

 

BiyoKalem hızı, şekil 5'te gösterildiği gibi iki düğme ile kontrol edilir, ekstrüzyon tarafı 

“+” işaretiyle, geri çekme düğmesi “-” ile işaretlenir. Düğmeler, kullanıcının işlemden 

ziyade kalem sonuçlarına daha fazla odaklanmasını sağlayan her iki işaretin üzerinde 

başparmağı kaydırırken minimum kuvvet uygulanarak kontrol edilir. 

 

                     

        Şekil 5: BiyoKalem’in ana kontrol düğmeleri 
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Ekstrüzyon ve geri çekme hızı, BiyoKalem’in sağ tarafındaki bir kaydırıcı aracılığıyla 

ayarlanarak kontrol edilir. Seçilen tasarım, hem sol hem de sağ elini kullanan kullanıcılar 

için mevcut olan bir yüzey takip kaydırıcısının düzgün çalışmasını sağlamaktır. Hız kontrolü 

için kaydırma mekanizması Şekil 6’da gösterilmiştir. 

                     

Şekil 6: Hız kontrolü için kaydırma mekanizması, sağ elle kurulum 

 

4.2. Elektronik 

BiyoKalem, bir Atmel 328p mikro denetleyici yongası, TB6612FNG motor denetleyicisi 

ve bunların tamamlayıcı elektronik bileşenlerini kullanan, şekil 5'te gösterilen özel yapılmış 

bir PCB aracılığıyla kontrol edilir. PCB, 2 ana kontrol düğmesi, hall efekt sensörü, kaydırıcı 

potansiyometre ve olası genişleme portundan toplanacak bir dijital ve 4 analog giriş 

bağlantısına sahiptir. 

Yeni bir kalem monte ederken kalem ön ayarlarının kolay kurulumunu sağlamak için 

BiyoKalem’e kalibrasyon işlevleri eklenmiştir. Ana konumu ayarlamak için 5 saniye ve 

kaydırıcı potansiyometre aralıklarını ayarlamak için 10 saniye boyunca geri çekme düğmesi 

olan en az kullanılan düğmeyi basılı tutarak ulaşılabilir.  

Ekstrüzyon, geri çekme, kaydırıcı, eeprom belleği, kalibrasyon işlevleri ve hız kontrolü 

dahil tüm kalem işlevleri için seri hata ayıklama ile kod doğrulaması yapıldı. BiyoKalem 

performansı, bioink zorluğunu simüle eden şekil 8'de gösterildiği gibi viskoz saç jölesi 

malzemesi yüklenerek test edildi ve kalem başarılı bir şekilde çalışmayı başardı. 

 

 

Şekil 8: Test aşaması 

 

Cihazın tasarımı Solidworks (Dassault Systemes, Fransa) yazılımı kullanılarak yapılmıştır 

(Şekil 9). 



7 

 

 

Şekil 9: Cihazın tasarım aşaması. 

 

Tüm prototip (Şekil 10) çalışmaları ise Prusa I3 MK3S ve Prusa SL1 üç boyutlu yazıcıları 

kullanılarak yapılmıştır. 

  

             a)  b)  

Şekil 10: Prototip baskılar a) ve b).    

   

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tasarladığımız ürünün en önemli avantajları akış kontrolünü sağlaması, portatif olması ve 

kablolara ihtiyaç duymadan pil ile çalışmasıdır. Bu ürün bu özellikleri sayesinde her yere 

taşınabilir ve hızlı yükleme yapılabilmesi sayesinde anlık kullanılabilir. Bu özellikleri 

sayesinde ameliyat sırasında karşılaşılan anlık sorunlara yerinde müdahale olanağı 

sağlayabilir. Ayrıca polimer bilimindeki gelişmeler sayesinde ileri dönemde hidrojellerin 

içine büyüme faktörleri, antibiyotikler, antiseptik ajanlar ve kanama durdurucu ajanlar 

eklenip çeşitli senaryolara göre uyarlanabilir. Cihazın tüm üretim aşamaları üç boyutlu 

yazıcılar ı̇le yapılabilecek şekilde tasarlamaya çalışılmıştır ve bu nedenle küçük ölçekli seri 

üretimi düşük maliyetlerle üç boyutlu yazıcılarla yapılabilir düzeydedir. Bu da cihazın 

yaygınlığını artırabilecek bir faktör olarak öne çıkmaktadır.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Ürünümüzü basit tasarımlı, kompakt ve mümkün olan en uzun süre taşınabilir hale getirme 

kapsamında çeşitli yeniliklerle gelişti. Tüm üretim süreçlerimizde aktif olarak üç boyutlu 

yazıcıları kullandığımız için prototipleme aşaması düşük maliyette de yüksek hızda 

ilerlemiştir. Ürün hayata geçtikçe alüminyum kalıplara plastik enjeksiyon yapılarak üretim 

maliyetini ve süresini azaltacaktır. BiyoKalem mevcut haliyle bir prototip olduğundan, önce 

hayvan deneylerini daha sonra da klinik araştırmaları geçmelidir. Klinik çalışmaları 

başarıyla geçtikten sonra, üretim için gerekli donanıma ve CE belgesine ulaşmamıza 
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yardımcı olmak için yatırımcılara ulaşacağız. Son olarak, ürün, hedef kitlesine yani 

hastanelerin ve araştırma merkezlerinin oluşturduğu tıbbi pazara sunulacaktır. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini bütçesi (ürün başına) Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Malzemenin Adı Fiyat(USD) 

Plastik Baskı  2,5$ 

Motor Sürücü  5,18$ 

Arduino Nano 5,74$ 

Devre Fiyatı 10$ 

Kablolar 0,5$ 

Motor 20,04$ 

Hall Efekt Sensörü ve 

Mıknatıs 

0,45$ 

Çelik İşleme 5$ 

Diş ve Somun 0,6$ 

 

               Tablo 1 :  Proje maliyet tablosu. 

Proje fikrinin zaman tablosu Tablo 2’de belirtilmiştir. 

 

 

             Tablo 2: Projenin zaman çizelgesi.   
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu projenin hedef kitlesi öncelikle sağlık profesyonelleridir. Özellikle cerrahi branşlarda 

hekimin kullanımlarına sunulması planlanmaktadır. Deneysel çalışmalarımızda cihazın 

kendini kanıtlaması halinde cerrahi dışı doku kayıpları konusunda da geliştirilmesi 

planlanmaktadır. Bir diğer kullanım alanı ise kronik bası yaralarına bağlı oluşan doku 

kayıplarının iyileştirmesidir. Bu tür yaraların sağaltımında hidrojelin içine büyüme 

faktörleri ve antibiyotikler de eklenebilir. Planlanan bir diğer kullanım şekli ise akut 

kanamalar da sahada derin doku kaybı durumunda kanama durdurucu ajanlarının defektin 

içine zerk edilmesidir.  

 

 

9. Riskler 

Enjektör düzgün şekilde yüklenmezse veya acele edilirse yetersiz akışla karşılaşılabilir. 

Hidrojel akışkanlığı düşük ise akış yetersiz olabilir ve akışkanlık ayarlaması 

gerekebilirEkstrüzyon sırasında şırıngada basınç birikmesi yüklenen kök hücreleri eziyor 

olabilir ve bu nedenle geri çekme yoluyla rahatlatma eylemi gerekli olabilir. UV kürleme 

gerektiren hidrojellerde UV ışını hücrelere zarar verebilir ve bu nedenle UV ışın doz ve 

uygulama süresi ayarlaması gerekebilir. Hidrojel malzemesi yaraya/uygulama alanına 

uygun olmayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tablo 3: Risk Olasılık Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 Olasılık 

  
  
  
  

  
 R

İS
K

L
E

R
 

    

Düşük Orta Yüksek 

Yetersiz hidrojel akışı Basınçla hücre canlılığının 

yitirilmesi 

 

Hidrojel malzemesinin yaraya uygun 

olmaması 

UV ışınla hücre canlılığının 

yitirilmesi 

 

Pil kapasitesinin yetersizliği   

Steril koşulların sağlanamaması   
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