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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Gastrointestinal (GI) sistemdeki(mide, bağırsaklar) hastalıkların teşhisi ve izlenmesi için kablolu
endoskopi sistemleri kullanılmaktadır. Bu teknikler zahmetli, kimi konularda kısıtlı, yeni gelişen
teknolojilere kıyasla ilkel ve tedavi konusunda yetersizdir. Bu projede GI sistem organlarındaki
hastalıkların teşhisi, izlenmesi ve hatta tedavisi için çeşitli kablosuz ve yutulabilir kapsüller
geliştirilmektedir. Farklı yapay zeka teknikleriyle desteklenmiş bu kapsüller, organlardan
endoskopik görüntü ve veri toplanması, çoklu biyopsi örnekleri alınması ve hedefe yönelik ilaç
ulaştırılması gibi kabiliyetlere sahip olacaklardır.

Biyopsi ve hedefe yönelik ilaç iletimi için farklı tiplerdeki kapsüller ve bu kapsüllerin konum ve
oryantasyonlarının tayini için geliştirilen manyetik sensor kartı projenin geliştirilen diğer
taraflarıdır. Kapsüllerde altı eksenli yönlendirme için bir mıknatıs, elektronik kontrol devresi,
kamera modülü ve batarya dahili olarak bulunmaktadir. Histopatolojik ve moleküler inceleme
amaçlı dokudan örnek alınabilmesi için biyopsi kapsüllerinde biyopsi iğneleri ve alt mekanizmalar
bulunurken, hedefe yönelik ilaç taşıyan kapsüllerde ise ilaç enjeksiyon iğnesi, haznesi ve ant
mekanikler bulunmaktadır. Kapsüllerin konum ve oryantasyon bilgisini elde etmek amacıyla
tasarlanan manyetik sensor kartları ise uzerinde 64 adet manyetik sensor bulunan devre kartlarıdır.
Ayrıca, elde edilen verileri toplayıp bilgisayara dijital olarak ileten bir ara modul de bu sisteme
dahildir.

Proje detay raporunda, günümüzde kullanılan konvansiyonel diagnostik ve terapötik endoskopi
yaklaşımlarında bahsi geçen gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavi sistemlerinde
görülen eksiklikler ve problemler anlatılacaktır.

Mevcut problemlere karşı geliştirilen çözümlere, yöntemler ve inovatif yönleriyle değinilecektir.
Ayrıca, proje alt sistemlerinin uygulanabilirliği, hedef kitlesi ve riskleri hakkında bilgi verilecektir.
Projenin maliyetinin ve zaman çizelgesinin de detaylı şekilde aktarılmasıyla belgeyi inceleyen
kişilerin proje alt sistemleri, Ar-Ge ve üretim süreçleriyle ilgili tüm detayları kavraması
sağlanacaktır.

Sekil 1: Ekip bu projede farkli kapsul robotlar ve hall effect sensor array geliştirmektedir.
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2. Problem/Sorun:

Kablolu konvansiyonel endoskopi sistemleri, GI sistem kanamaları, kanserleri, Crohn ve çölyak
gibi enflamatuvar hastalıkları pilor stenozu gibi doğumsal anomalileri teşhis etmek ve izlemek için
tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Etkili ve güvenilir olmasına rağmen, geleneksel
endoskopi, uzun ve esnek bir tüpün GI sistem yoluna itilmesi dolayısıyla hastaların sıklıkla
rahatsızlık duydukları, sedasyon prosedürü gerektiren ve beklenmeyen komplikasyonlara neden
olabilen bir yöntemdir. Bununla beraber, geleneksel yöntem ile GI sistem yolunun belirli alanlarını
izlemek teknik olarak zorlayıcıdır. İnce bağırsağın pek çok segmenti konvansiyonel endoskopik
teknikleri ile yeterli düzeyde incelenememektedir. Eğitimli sağlık profesyonellerine olan ihtiyacı
ve uzun bir eğitim süresini de beraberinde getirir. Endoskopik inceleme ve tedavi işlemlerinde
hastanın sıklıkla sedatize edilmesi gerekmektedir. Kronik böbrek rahatsızlığı ve çoklu organ
yetmezliği gibi komorbid kondisyonları olan hastalarda sedasyon başlı başına bir risk
oluşturmaktadır.

Günümüzde kullanılan yutulabilir endoskopi kapsüllerinde ise konum ve oryantasyon tayini ve
hareket kontrolü yapılması mümkün değildir. Bu kapsüller hasta tarafından yutulmasının ardından
organların peristaltik hareketlerine göre gastrointestinal yolak boyunca pasif olarak ilerlemektedir.
Akıllı yönlendirme ve hareket etme özelliği bulunmayan bu kapsüller ile alınan endoskopik
görüntülerde diagnostik açıdan önem arz eden birçok alan tarama-kayıt dışı kalmakta ve tanılama
konusunda eksiklikleri görülmektedir. Ayrıca, dışarıdan kontrolü sağlanamayan bu kapsüllerin
kimi zaman gastrointestinal sistem yolağında takılması ve obstrüksiyona sebep olması, daha
sonrasında vücuttan tahliye edilebilmesi  için cerrahi operasyon gerektirdikleri bilinmektedir.

Kontrol edilebilir kapsül endoskopi sistemlerinin kullanılması, konvansiyonel metodların
dezavantajlı oldukları durumlarda güvenle kullanılabilecektir. Bunun yanında, kapsüller geleneksel
endoskopi enstrümanlarının ulaşamadığı tüm sindirim sistemi yolağı organlarına ulaşabilmektedir.

Mevcut kapsüllerin eksiklerini gidermek için kapsüllerin konumları ve oryantasyonları bilinmeli
ve kontrol edilebilir olmalıdır. Bu kapsamlar doğrultusunda proje ekibi, sistemlerle kapsüllerin
lokasyonunu ve yönlerini tayin etmeyi hedeflemektedir. Projenin ilerleyen aşamalarında, elde
edilen veriler işlenerek kapsüllerin kontrol edilmesi üzerine çalışılacaktır.

3. Çözüm

Teknolojik ilerlemeler ve başarılı klinik göstergelerin bir sonucu olarak, sedasyon gerektirmeyen,
invazif olmayan endoskopik kapsül sistemleri kullanılabilir hale gelmiştir ve çeşitli GI
bozukluklarının teşhisi için ticari olarak kullanılmaktadır. Bu kapsüller hasta tarafindan yutularak
kontrolsüz şekilde GI sistem yolağı organlarında pasif olarak peristaltik hareket doğrultusunda
hareket ederek görüntü alabilmektedir. Bu projede yukarıda belirtilen sorunların çözümü için
kablosuz, yutulabilir, manyetik olarak konumu kontrol edilebilir kapsüller tasarlanmaktadır.

Kamerası, çeşitli sensörleri ve aktüatörleri bulunan ve yutulabilir boyutlardaki bu silindirik
kapsüller, GI sistem organlarının her kademesinde, çok çeşitli girişimsel işlemleri (endoskopi,
biyopsi, kolonoskopi, hedefe yönelik ilaç teslimi) cerrahi müdahale veya anestezi uygulaması
gerektirmeden, yapay zeka destekli yön bulma-görüntü değerlendirme algoritmaları ile
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operatörlere çeşitli kolaylık sağlayarak çok daha verimli, esnek ve kısa zamanda teşhis ve tedavi
fırsatları sunmaktadır.

Geliştirilen kapsüller çeşitli operasyonlar için farklılaşmış ve özelleştirilmiş alt sistemler
içermektedir. Her kapsül mıknatıs, batarya, kamera ve farklı komponentler barındıran kontrol
kartları içermektedir. Yalnızca görüntü alacak olan kapsüller ekstra bir sistem içermezken, biyopsi
operasyonlarında kullanılacak kapsüllerde çoklu ince iğne aspirasyon biyopsi işlemini
gerçekleştirmek üzere 4 adet birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen iğne bulunmaktadır. Bu
iğneler bir step motor ile doku içerisinde kontrol edilmektedir. Hedefe yönelik ilaç uygulamasını
gerçekleştirecek olan kapsüller ise ilaç hazneleri ve bu ilaçların boşaltılması için bir motor
tarafından kontrol edilen bir mekanizma içermektedir.

Tasarlanan kapsüller sahip olduğu özellikler ile piyasadaki alternatiflerinden daha üstündür. Pek
çok ekstra kabiliyetiyle GI organlarındaki hastalıkların teşhisi, tedavisi ve kolaylığı sağlaması ile
tercih sebebi olacaktır.

4. Yöntem

Manyetik Tetikleyici Sistemi
Harici olarak uygulanan manyetik alanlar, istenen histopatolojik doku örneklemesi, hedefe yönelik
ilaç uygulaması ve tanı görevlerini yerine getirmek için kapsülü 3 boyutlu ortamda kontrol
edecektir. Bu alanlar, hem robotik olarak kontrol edilen bir kalıcı mıknatıs hem de
elektromıknatıslardan oluşan hibrit bir sistem tarafından sağlanacaktır. Elektromıknatıslar üretilen
manyetik alanda esneklik, iyi bant genişliği ve yüksek hassasiyet sunarken; mobil robotların uzun
menzilli çalıştırılması için yeterince yüksek manyetik alan kuvvetlerinde çalıştırıldıklarında sonuç
olarak büyük miktarlarda elektrik gücü ve büyük fiziksel boyutlar gerektirmektedirler. Öte yandan,
sabit mıknatıslar, nispeten düşük miktarda güç girişi için görece daha güçlü manyetik alan sunar,
ancak istenildiğinde deaktive edilemezler (yalnızca daha uzağa taşınabilirler) ve birden fazla güçlü
sabit mıknatısın manipüle edilmesi gerektiğinde önemli teknik zorluklar ortaya çıkarır. Küçük bir
çalışma alanı içerisinde manyetik alan kuvvetinin hızla artması, sistemin tasarımı için büyük bir
zorluk oluşturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, tek bir sabit mıknatıs ve çoklu elektromanyetik
alan sağlayıcılardan oluşan bir hibrit sistem ile bu potansiyel sorunların aşılabileceği
düşünülmektedir.

Kapsül Lokalizasyonu
Kapsülün manyetik lokalizasyonunu sağlamak için, önceki sonuçlara dayanan yeni bir hall efekt
sensörü tabanlı çözüm oluşturulacaktır. Toplam manyetik alanı algılamak için kullanılacak olan
kapsül çalışma alanına harici olarak 3 eksenli hall efekt sensörleri yerleştirilecektir. Kapsül hareket
ettikçe manyetik alanda oluşan değişim bu sensör tarafından algılanacak ve kapsülün lokalizasyon
bilgisi elde edilecektir.

Haritalama
Kapsülün hacim olarak küçük olmasından dolayı ekstra dahili bir sensör yerleştirmek mümkün
olmayacaktır. Bu sebeple kapsülün ilerleyeceği yol, görsel tabanlı lokalizasyon ve haritalama
teknikleri kullanılarak belirlenecektir. Gastrointestinal sistem organlarında doku benzerliği, sıkışık
alan, kullanılacak kameranın görüntü kalitesi, lümenden alınan görüntülerde ışık yansıması gibi
faktörler görüntü temelli haritalama yöntemleri için aşılması gereken zorlukları oluşturmaktadır.
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Bu durumu aşmak için hem görsel hem sensör tabanlı haritalama yöntemlerinden oluşan hibrit bir
teknik kullanılacaktır.
Biyopsi işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen kapsül iki ana mekanik kısımdan oluşmaktadır.
Dokuya girerek örnek alan iğnelerin bulunduğu iğne tablası 4 adet iğne haznesine sahiptir ve bir
redüktörlü dc motor yardımıyla döndürülerek birbirinden bağımsız olan iğneler arasında geçiş
yapılmasını sağlar. Bir step motor batırma mekanizmasında bulunan yayı sıkıştırmak ile görevlidir.
Motor tarafından sıkıştırılan yay serbest bırakıldığında iğnenin dokuya hızla girmesini sağlar.
İğnenin geri çekilmesiyle iğnenin içinde kalan doku patologlar tarafından histopatolojik olarak
incelenir ve tanılama konusunda destek olur.

Tasarımların daha büyük ölçekte prototipleri üretilip testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testlerde
ulaşılmaya çalışılan ana durum motorun sıkıştırdığı yayın tetik tarafindan serbest bırakılmasıyla
dokuya batırılan iğnenin anlamli bir doku örneği alıp alamadığıdır. Farkli motorlar ve farklı
özelliklerdeki yaylar ile gerçekleştirilen deneylerde dokudan yeterli miktarda ve nitelikte örnek
alabilecek batırma etkisine ulaşabilen kuvvetler elde edilmiştir.

Şekil 2: Biyopsi kapsülü iğne tablası ve ittirme mekanizması prototipi
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Şekil 3: Biyopsi kapsülü iğne tablası ve ittirme mekanizması

Hedefe yönelik ilaç uygulaması için geliştirilen kapsüller, sahip oldukları motorla hem iğnenin
dokuya batırılmasını hem de ilacın dokuya enjekte edilmesini sağlar. Geliştirilen mekanizma ilk
ittirmeyle iğneyi doku içerisinde ilerletir, ittirme devam ettikçe iğne tutucu olduğu yerde döner ve
ilaç enjeksiyonu gerçekleşir.

Şekil 4: Hedefe yönelik ilaç uygulama kapsülü mekanizması
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Şekil 5: Hedefe yönelik ilaç uygulama kapsülü tüm mekanik sistemi

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

5.1. Organ Lümeninin Farklı Noktalarından Örnek Alabilme: Piyasada bulunan endoskopi kapsülleri
yalnızca görüntü verisi alabilmektedir. Biyopsi operasyonları için geliştirilmiş olan kapsüller ise yalnızca
tek bir noktadan örnek alabilmektedir. İdeale en yakınlaşmış kapsüllerin ise kamera yönüyle iğne yönü aynı
olmamaktadır. Bu projede geliştirilen kapsüllerde dört adet iğne bulunmaktadır ve organ lümeninin farklı
noktalarından doku örneklemesi yapabilmektedir. Bunun yanında, kapsül kamerası iğneler ile aynı yöne
baktığı için operatörün doku örneği almasını önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

5.2. Hedefe Yönelik İlaç Uygulaması: Hedefe yönelik ilaç uygulaması konusunda yapılan
çalışmalar genellikle toz halde bir farmakolojik ajanın hedefe nokta üzerine dökülmesini
üzerinedir.

5.2.1. Fotodinamik Terapi Tedavisi: İlaç dökülmesinin hangi şekillerde yapılacağı üzerine
çalışmalar bulunmaktadır. Bu projede tasarlanılan kapsüller ise farklı ilaçları farklı bölgelere
enjekte edilebilmekte ya da başta photofrin olmak üzere fotodinamik terapi (PDT) tedavisinde
kullanılabilecek ilaçları dokuya enjekte edebilmektedir. Bu konuda PDT tedavisine parantez
açmak uygun olacaktır. PDT tedavisi kansere karşı önemli bir yöntem olarak her geçen gün
geliştirilmektedir. Sindirim organlarındaki tümörlerin tedavisi için hastaya serum ile hastanın
kilosu başına 2 mg olmak üzere fotodinamik ilaç verilmektedir. Bu ilaç hastaya serum ile verildiği
takdirde yalnızca tümörlü bölgelere değil tüm vücuda yayılmaktadır. Fotodinamik mekanizmaya
sahip ilacın ışığa maruz kalmasıyla deride ve gözlerde yanıklara sebep olabilmekte bu nedenle
hasta günlerce karanlık bir ortamda bekletilmektedir. Yapılan çalışmalara göre tedaviden haftalar
sonra bile deride yanıklar meydana gelebileceği gözlemlenmiştir. Bu projede tasarlanan enjeksiyon
kapsülleri ilacı yalnızca tümörlü bölgeye enjekte eder. Bu sayede hasta günlerce karanlıkta
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bekletilmek durumunda kalmayacak ve istenmeyen yanık gibi komplikasyonlar meydana
gelmeyecektir. Ayrıca geleneksel yönteme göre çok daha az ilaç kullanılması sebebiyle maliyet
etkin bir yöntem olacak ve fazla ilaç kullanımdan doğan yan etkileri önemli ölçüde azaltacaktır.

5.3. Kapsüllerin Lokasyonu ve Oryantasyonunu Sağlayan Manyetik Kontrol: Mide, ince
bağırsak ve kalın bağırsağın her bölgesinde operasyonlar gerçekleştirebilecek olan bu kapsüllerin
lokasyonu ve oryantasyonu manyetik olarak kontrol edilebilecektir. Üzerinde kuvvetli bir
manyetik alan etkisine sahip mıknatıs bulunduran robot kolun hareketleriyle, içinde küçük bir
mıknatıs bulunan kapsüller 3 boyutlu alanda hareket ettirilecektir.

Geliştirilen sensör füzyon teknikleri ile kapsüllerin konumu ve oryantasyonu anlık olarak takip
edilebilecek ve operatör tarafindan kolayca hareket ettirilecektir.

5.4. Manyetik Sensör Kartı: Operasyon masasının alt kısmında bulanacak bir manyetik sensör
kartı ve kapsül içerisinde bulunan IMU (Inertial Measurment Unite) ile elde edilen veriler çeşitli
yöntemlerle füzyon edilerek kapsülün lümen içerisindeki konumu ve oryantasyonu 3 boyutlu
olarak takip edilecektir. Operatör bir kumanda kolu ile kapsülü istediği bölgeye kolay bir şekilde
yönlendirebiliyor olacaktır.

Şekil 6: 16 Manyetik Sensörlü Hall Effect Sensör Kartı
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Şekil 7: Kapsül kontrol kartı

Tümörlü Bölgeden Çoklu Biyopsi ile Doku Örneği Alma: Proje dahilinde tasarlanmakta olan
biyopsi kapsülleri; GI sistem organlarındaki tümörlü bölgelerden ince iğne aspirasyon biyopsisi
metodu ile çoklu doku örneği alabilmektedir. Kanser tedavisinde kullanılan geleneksel ilaçların ve
yeni bir tedavi seçeneği olarak üzerinde çalışılan fotodinamik terapi ilaçlarının, tümörlü bölgelere
enjeksiyon-püskürtme-dökme gibi yöntemlerle ulaştırılarak, hedefe yönelik ilaç tedavisi verimli
şekilde uygulanabilir hale gelecek, bununla birlikte tedavi masraflarını ve yan etkilerini önemli
oranda azaltacaktır.

6. Uygulanabilirlik

Proje fikrinin uygulanabilirliği barındırdığı yenilikler, avantajlar, farklı bilimsel ve teknolojik
alanlarda üst düzey konularla mevcut şartlarda dahi olasıdır. Manyetik kontrol için geliştirmekte
olan konum ve oryantasyon algılama sistemlerinin üretim ve testleri devam etmektedir. Projedeki
en büyük zorluk yutulabilir boyutlarda olması gereken kapsüllerin iç tasarımıdır. Bir mıknatıs, bir
pil, kontrol ve haberleşme devresi, çeşitli motorlar, iğne veya ilaç hazneleri barındırmakta olan
kapsüllerde kullanılan komponentler mümkün olduğunca küçük ve bunun yanında verilen
görevleri yapabilecek kabiliyette olmalıdır. Ülkemizde bulunmayan bazı boyutlardaki motorlar
yurtdışından temin edilebilmekte ve gerekli testler yürütülmektedir. Mevcut durumda kapsül
prototipleri yutulabilir boyutlarda olmamakla birlikte, tasarlanan stratejilerin çalışıp çalışmadığını
test etmenin en iyi yolunun bu olduğu anlaşılmıştır. Testler tamamlanıp stratejilerin
onaylanmasıyla boyut küçültme çalışmalarına başlanacak olup, proje ekibi tasarımları bu
operasyonu en kısa sürede nihayete erdirebilecek şekilde organize edilecektir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Kapsül çeşitleri, içerisindeki mekanizmaları nedeniyle maliyetlerinde değişiklikler meydana
gelmektedir. Kullanılan komponentlerin üretim zorluğu göz önünde bulundurulduğunda boyutuna
göre düşük maliyet beklenmemektedir. Aksine tasarlanan kapsül, yüksek teknolojili bir ürün
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olduğu ve sağlık alanında büyük faydalar sağlayabileceği aşikardır. Kapsüller, kullanıldıktan sonra
enfeksiyon riski taşıyabileceğinden dolayı tek kullanımlık olması planlanmaktadır. Fakat
üretiminde seri üretim metodu kullanılabileceği için maliyetin minimum seviyelerde olması
beklenmektedir.

Piyasada belirtilen boyutlarda kapsül ile vücut içerisinde görüntü alınabilmektedir. Fakat bu
projede yer alan kapsül çeşitlerinin benzerlerine piyasada rastlanmamıştır. Piyasada bulunan
sistemler yalnızca görüntü alabilen kapsüller ile sınırlı kalırken proje ekibinin tasarlamış olduğu
biyopsi ve hedefe yönelik ilaç teslimi yapan kapsüllerin maliyetinin 500 dolardan daha az olacağı
tahmini olarak aşağıda hesaplanmıştır.

Proje Tahmini Maliyet Tablosu Final Prototip Maliyet Tablosu

Maliyet Kalemi Tutar
(TL)

Harcama Dönemi Maliyet Kalemi Tutar(TL)

2mm çapta HD kamera 1800 Şubat’21 2mm çapta HD
kamera

1200

Özel yapım yaylar 500 Nisan’21 Yay 60

İğneler 150 Mart’21 İğneler 10

3D baskı 1400 Nisan’21-Temmuz’21 3D baskı 90

Bataryalar 220 Haziran’21 Batarya 165

Mıknatıslar 160 Haziran’21 Mıknatıs 50

Hall effect sensor karti 8000 Temmuz’21 Step motorlar 300

Kapsul kontrol devresi 4000 Temmuz’21 Kapsul kontrol
devresi

500

Step motorlar 1550 Mart’21

Montaj yardımcı
malzemeler

200 Nisan’21-Temmuz’21

Havya-lehim-kablo 450 Mart’21-Temmuz’21

Toplam 18430 Toplam 2375
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Görev Ocak’
21

Şubat’
21

Mart’
21

Nisan’
21

Mayıs’
21

Haziran’
21

Temmuz’
21

Ağustos’
21

Literatür taraması

Konsept dizayn
oluşturulması

3D model oluşturulması

Mekanik dizayn
hesaplarının yapılması

Prototip denemelerin
başlatılması

Elektronik kart
devresinin geliştrilmesi

İğne saplama
mekanizmasının
geliştirilmesi

İğne tetikleme
mekanizmasının
geliştirilmesi

Çoklu iğne dönme
mekanizmasının
geliştirilmesi

Prototip testlere göre
ürünün geliştirilmesi

Final prototip

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Geliştirilmekte olan bu projedeki sistemler, hastanelerce temin edilebilecek ve endoskopi, biyopsi,
kolonoskopi gibi operasyonları geçirmesi gereken birçok hasta için uygulanabilir olacaktır.
Sindirim organlarının incelenmesi, gerekli görülen yerlerden örnek alınması gereken tüm hastalar
için kullanılabilecektir. Hatta geleneksel endoskopi sistemlerinin gerekli bölgeye ulaşamamasından
dolayı cerrahi operasyon ile müdahale gerektiren onikiparmak bağırsağında da gerekli işlem
uygulanabilecek ve bu bölgede rahatsızlığı olan hastalar için de kullanılabilir olacaktır. Kapsüller
yalnızca hastalığın teşhis edilmesi veya örnek alınması gereken kişilerde değil, başta kanser gibi
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sindirim sistemi organlarında çeşitli hastalıkları olan kişilerin tedavilerinde de görev
yapabilecektir. Projenin, yutma refleksi gibi spesifik engellere sahip hastalar haricinde; doktorların
geleneksel endoskopi, biyopsi ve kolonoskopi yöntemlerinin uygulanmasında bir sakınca olmayan
hastalar için uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir.

9. Riskler

Kapsül tasarımlarının ihtiyaçları konusunda en önemli etmen boyutlardır. Hastalar tarafından
rahatlıkla yutulabilir olması gereken kapsüller milimetrik boyutlardadır, bu nedenle başta üretim
teknikleri olmak üzere çeşitli kısıtlamalarla karşılaşmakta ve bunların çözümü için yurt dışından
çözümler aranmaktadır.

Risk tablosu oluşturulurken 5x5 matrisinden yararlanılmıştır.

No Riskler Risk Skoru

1 Kapsül boyutlarının canlı deneylerinde kullanılabilecek boyutlarda
üretilmesi için mikro ölçeklerde üretim teknikleri gerekmektedir. Bu üretim
teknikleri yüksek teknoloji ihtiyacı ve maliyet ihtiyacı ortaya çıkarabilir.

6

2 Kapsüllerin canlı deneylerde uygulanabilmesi için insan dokusu ile uyumlu
malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç maliyetlerdeki artışa
sebep olabilir.

12

3 Kapsül içi mekanizmanın yüksek doğrulukta çalışmaması durumunda vücut
içi oluşabilecek kazalar

9

4 Kapsül konumlandırılmasında oluşabilecek teknik hatalar ile oluşabilecek
kazalar

2

No Risk Yönetimi ( B Planı )

1 Ülkemizde gereken teknoloji bulunamadığı takdirde yurtdışından gerekli teknolojilerin
kullanılmasıyla alakalı araştırmalar sürecektir.

2 Canlılar üzerinde uygulama yapılmadan önce in vivo ortamda test edilecektir.

3 Tasarımsal anlamda değişikliğe gidilip daha farklı yaklaşımlarla çözümler aranacaktır.

4 Hall Effect sensöründe gerekli değişiklikler yapılabilecektir.
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10. Proje Ekibi
Takım Lideri: İsmail Şahin

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul İlgili Tecrübe

Mehmet Turan Danışman Boğaziçi Üniversitesi Laboratuvar-ETH
Zurich-Max Planck Ens.-
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İsmail Şahin Araştırmacı Boğaziçi Üniversitesi Laboratuvar-TÜBİTAK
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Güliz İrem Gökçeler Araştırmacı Boğaziçi Üniversitesi Laboratuvar-TÜBİTAK
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Yılmaz Genç Araştırmacı Boğaziçi Üniversitesi Laboratuvar-TÜBİTAK
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Furkan Durmuş Araştırmacı Boğaziçi Üniversitesi Laboratuvar-TÜBİTAK
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Fatmanur Kınalı Araştırmacı Boğaziçi Üniversitesi Laboratuvar-TÜBİTAK
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Mustafa Selman
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Araştırmacı Marmara
Üniversitesi
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