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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

      Böbrek yetmezliği hastalığı vücutta toksinlerin ve aşırı miktarda atıkların birikmesine yol 

açan ve mortalitesi yüksek bir durumdur. Hastanede veya evde gerçekleştirilen diyaliz 

uygulaması halen en genel tedavi uygulamasıdır. Bununla birlikte, diyaliz makineleri yüksek 

maliyetlidir ve dikkatli bakım arz etmektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkelerde daha yoksul 

ülkelere kıyasla daha kolay bulunabilmektedir. Her yıl bir milyon civarında insan, 

önlenebilir potansiyeldeki son-evre renal hastalıktan ölebilmektedir. Bu sebeple kandaki 

kreatin ve üre gibi toksinleri ve atıkları uzaklaştırmak amacıyla Salvia Rosmarinus 

(Biberiye)-Lavandula (Lavanta)-Salvia (Adaçayı)-Doğal Kaynaklı Hidroksiapatit Takviyeli 

Poliamid Nanoteknolojik Portabl Diyaliz Filtrasyon Membranı YERLİ ve MİLLİ 

üretilmiştir. Salvia Rosmarinus (Biberiye), Salvia (Adaçayı) ve Lavandula (Lavanta) 

bitkilerinin kreatin ve ürik asit toksinlerinin kandan uzaklaştırılmasında etkili olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca ticari hidroksiapatit’in yanı sıra karşılaştırma çalışması olması için 

doğal kaynaklardan bunlar yumurta kabukları veya deniz kabuklarından elde edilen 

hidroksiapatit (HA) biyoseramiklerde sentezlenecek olup, kandaki tokinleri çekebilen zeolit 

gibi doğal absorblayıcı özellikler sergilemektedir. Poliamid polimeri ise diyaliz membranı 

olarak zaten hali hazırda kullanılmaktadır. Çalışmamızda bu bitkiler, doğal kaynaklı 

biyoseramikler poliamid polimer çözeltisine takviye edilerek biyokompozit membran 

geliştirilmiştir. Böylelikle geliştirilen malzeme sayesinde böbrek yetmezliği hastaları için 

dünya genelinde diyalize karşı kompakt ve ucuz bir alternatif olabilecektir. Nanofiber 

membranımız ucuz ve kolay üretilebilir, kandan toksinleri ve atıkları uzaklaştırabilecektir. 

Patent başvurusu sağlanmış projemizde amacımız; evde, ofiste, seyahatte günlük yaşam 

içerisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ödem giderici ve zararlı toksinleri tutabilen kişiye 

özel nanoteknolojik filtre içeren taşınabilir diyaliz cihazı elde edilmesidir.  Tansiyon aleti 

boyutunda olan bu cihaz sayesinde kandaki kreatin ve ürik asitin tutulması sağlanarak vücut 

dışı böbrek vazifesi görmesi sağlanacaktır. Kişiye özel nanoteknolojik filtre üretimimiz yine 

patent başvuru sağladığımız YERLİ ve MİLLİ üretimimiz olan MİKRO VE 

NANOTEKNOLOJİK ÇOK AMAÇLI POLİMERİK LİF ÜRETİM CİHAZI ile elde 

edilecektir. Android tabanlı taşınabilir akıllı diyaliz cihazı, ödem giderici ve zararlı toksinleri 

tutabilen nanoteknolojik filtre üretimi sistemimiz Şekil 1.1.’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1.1. Android tabanlı taşınabilir akıllı diyaliz cihazı, ödem giderici ve zararlı toksinleri 

tutabilen nanoteknolojik filtre üretimi sistemimiz 

2. Problem/Sorun 

Projemize konu sorunlar olarak;  

• Diyaliz cihazlarının yüksek maliyette olması ve birçok ülkenin temin edememelerinden 

dolayı milyonlarca kişilerin ölmesi, 

• Diyaliz cihazlarının ağır olması, altyapısının fazla miktarda yer kaplaması ve rahat bir 

kullanım imkanı oluşturmaması, 

• Diyaliz cihazlarına bağlanan kişilerden kaynaklı Hepatit B ve Hepatit C bulaşıcı hastalık 

kapma durumlarının ortaya çıkması, 

• Kişiler işlerine gidemedikleri için iş gücü kayıplarına uğrayabilmesi sayılabilmektedir. 

 

3. Çözüm  

Mevcutta yer alan problemlere yönelik android tabanlı taşınabilir akıllı diyaliz cihazı 

üretimimiz ile hem ödem giderici hem de zararlı toksinleri tutabilen kişiye özel 

nanoteknolojik filtre üretimi çözüm önerileri gerçekleştirilmiştir. Patent başvurularını 

sağladığımız diyaliz diyaliz cihazı ve nanoteknolojik filtre ve bu filtrelerin üretiminde 

kullanılacak cihaza ait avantajlarda nanoteknolojinin vermiş olduğu katkılar sebebi ile 

nanoteknoloji/biyoteknoloji konularında teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerinin 

gerçekleştirilmesi sağlanarak hem ekonomik hem de sağlık sektörüne önemli katkılara 

sağlanmasında efektif inovatif ürünlerin ortaya çıkarılmasında ve nanoteknolojik proseslerin 

YERLİ ve MİLLİ üretim ile üretilmesi kapsamında proje kültürünün artırılması açısından 

önem arz etmektedir.  YERLİ ve MİLLİ üretimlerimiz kapsamında diyaliz cihazı ve kişiye 

özel nanoteknolojik filtreler ile kişiye özel nanoteknolojik filtrelerin üretim cihazının yerli 

üreticiler kapsamında ortaya çıkarılması gerçekleştirilmiştir. Tamamen yazılım-makine-

malzeme üçlü kombinasyonu YERLİ ve MİLLİ üretilmiştir. Çift nanoteknolojik 

membranımız sayesinde kandan hem zararlı toksinler hem de kısmi ya da tam ödemin 

giderilmesi sağlanmaktadır [1-3]. Bu sistemin hem tasarımı hem de üretimi yerli imkanlar 

ile gerçekleştirilmektedir. Şekil 3.1.’de projemiz kapsamında elde edilen prototipler yer 

almaktadır. 
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Şekil 3.1. Projemiz kapsamında elde edilen prototipler 

 

4. Yöntem 

Literatür Taraması ve Malzeme Temini 

Diyaliz, böbrek yetmezliği olan insanlarda, vücutta birikmiş olan fazla sıvı ve üre, kreatin 

gibi atık maddelerin yarı geçirgen bir membran (zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemine 

denilmektedir. Türkiye’de 15 milyonun üstünde böbrek hastası, 70 bine yakında diyaliz 

hastası bulunmaktadır. Her yıl 2.5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerden dolayı 

ölmektedir. Projemize konu diyaliz hastalağı ile ilgili olarak bir dizi literatür araştırmaları 

yapılarak projemizin başlatılma gerekçesini ortaya koyduk. Projemizde kullanılacak 

malzemelere karar verme ve bunların temin edildiği kısım olarak da nitelendirilmektedir.  

Android diyaliz yazılımının yazımı 

%100 YERLİ ve MİLLİ olarak android tabanlı yazılımımız gerçekleştirilmiştir. Bu yazılım 

sayesinde hasta mobil uygulama üzerinden taşınabilir diyaliz cihazımızla entegre çalışarak 

aldığı veriyi yazılım sayesinde hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra hastanedeki doktoruna 

da raporlama yapabilmektedir. Böylelikle hastalar doktorları ile eşlenik bir çalışma yaratarak 

konrtrollü bir tedavi süreci yürütecektir.  

Taşınabilir diyaliz cihazı tasarımı, üretimi ve kontrol mekanizmasını gerçekleştirilmesi 

Taşınabilir diyaliz cihazımız %100 YERLİ ve MİLLİ olarak projemiz kapsamında 

üretildi. Cihazımız kanın pıhtılaşmasını engelleyen ve ilaç kullanmaksızın özel tasarım 

peristaltik pompa içermektedir. Hastanın koluna fikstür  açıkarak  kirli kan alımında ven ve 

filtre sistemimizden geçtikten sonra geçen temiz kan girişi olarak da arter damarımıza 

cihazımızda yer alan iğneler ile giriş sağlanacaktır. İğne için tasarımlarımız devam 

etmektedir. Koaksiyel iğne tasarımımız ile hastaların kollarına rahatlıkla giriş ve çıkış 

sağlanacak olup, acı hissiyatı ve yara oluşumu minimize edilecektir. Bu iğne tasarımımız 

içinde patent başvurusu yapılacaktır. Kısmi ödemi bulunanlar için çok ideal bir sistem olan 

projemiz tam idrara çıkamayan hastalarda ise ödem giderici ve toksin tutucu membranın 

çıkışına bir torba konularak uygulanacaktır. Gerekli olduğu durumlarda çift membran 

teknolojisi kullanılacaktır. Böylelikle ilk membranımız ürik asit ve kreatini tutarken ikinci 

membran ise ödemi tutarak bir torbaya alınmasını sağlayarak atımını kolaylaştıracaktır. 

Diğer hantal diyaliz cihazları gibi elektrolit tanklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Akıllı 
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nanofiber membranımız özgün moleküllerimiz ile ürik asit ve kreatine şifrelenerek sadece 

zararlıları tutabilirken yararlı elektrolitleri geçirerek vücuda alınmasını kolaylaştırırken 

ikincil membranımızda süperhidrofilik bir biyomalzememiz olduğudundan ödeme rahatlıkla 

tutabilmektedir. Bununla ilgili SCI-Expanded bir makalemizde 2021 yılında kabul edildi. 

Şekil 4.1.’de taşınabilir diyaliz cihazımız çalışma prensibi ve Şekil 4.2.’de ödem giderici 

akıllı membranımızın ödem giderici özelliğinde üretilmesi  aşamaları yer almaktadır. 

 

Şekil 4.1. Taşınabilir diyaliz cihazımız çalışma prensibi 

Polimer ve katkı maddelerinin yer aldığı çözeltilerin hazırlanması, formülasyon 

çalışması ve ödem giderici ve zararlı toksinleri tutabilecek kişiye özel nanoteknolojik 

membran üretimi 

Akıllı Diyaliz Membranı Üretimi Öncesi Çözelti Hazırlama; 

Salvia Rosmarinus (Biberiye), Lavandula (Lavanta), Salvia (Adaçayı) maddeleri 

öncelikle -20 ˚C’de buzdolabında bekletilmiştir. Kurutma sonrası doldurarak kurutma 

cihazında numune içerisinde hiç sıvı kalmayacak şekilde kurutulmuştur. Kurutma işleminin 

ardından seramik bir havanda öğütme işlemi gerçekleştirilmiştir. Toz partiküllerinden 

öğütülmemiş kaba partiküller 63 µm paslanmaz elek yardımı ile elenmiştir [1,2]. Tablo 

4.1.’de akıllı diyaliz membranı üretimi öncesi çözelti hazırlama değerleri yer almaktadır. 

Tablo 4.1. Akıllı diyaliz membranı üretimi öncesi çözelti hazırlama değerleri 

Polimer / Katkı maddesi Çözücü Karışım 

sıcaklığı 

(˚C) 

Karıştırma 

süresi 

(dakika) 

%10 PA %90 Formik 

Asit 

60 60 

%10 PA- % 1.5 Salvia Rosmarinus 

(Biberiye) 

%90 Formik 

Asit 

60 60 

%10 PA- %3.0 Lavandula (Lavanta) %90 Formik 

Asit 

60 60 

%10 PA-%2.5 Salvia (Adaçayı) %90 Formik 

Asit 

65 60 

%10 PA-%3 Hidroksiapatit (HA) %90 Formik 

Asit 

65 60 
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%10 PA- % 1.5 Salvia Rosmarinus 

(Biberiye)-%3.0 Lavandula (Lavanta)-

%2.5 Salvia (Adaçayı)-%3 

Hidroksiapatit (HA) 

%90 Formik 

Asit 

65 60 

Akıllı Diyaliz Membranı Üretimi; 

Tablo 4.2.’de yer alan değerlere göre akıllı diyaliz membranı üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Akıllı diyaliz membranı üretimi çalışma parametreleri 

Polimer / Katkı Maddesi İğne ucu ile 

toplayıcı arası 

mesafe 

(cm) 

Debi  

(ml/saat) 

Voltaj 

(kV) 

%10 PA 12 3.0 30.0 

%10 PA- % 1.5 Salvia 

Rosmarinus (Biberiye) 

12 3.0 30.0 

%10 PA- %3.0 Lavandula 

(Lavanta) 

12 3.0 30.0 

%10 PA-%2.5 Salvia (Adaçayı) 15 3.5 30.0 

%10 PA-%3 Hidroksiapatit 

(HA) 

15 3.5 30.0 

%10 PA- % 1.5 Salvia 

Rosmarinus (Biberiye)-%3.0 

Lavandula (Lavanta)-%2.5 

Salvia (Adaçayı)-%3 

Hidroksiapatit (HA) 

15 3.5 30.0 

Ödem giderici özel membranımız hidrofobik yani suyu sevmeyen polilaktik asit (PLA)’nın 

sentez aşamasına amonyum tuzu bağlanması ile süperhidrofilik yani suyu seven bir polimer 

haline gelmiş olup, tam idrara çıkamayan hastaların da rahatlıkla kullanabileceği şekilde 

ödem giderici özelliği bulunmaktadır [4-5]. 

 

Şekil 4.2. Ödem giderici akıllı membranımızın ödem giderici özelliğinde üretilmesi  

aşamaları 
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Karakterizasyon Çalışmaları 

Morfolojik Analiz 

Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron Mikroskobu (FEGSEM) 

Ödem giderici ve toksikleri tutabilen membranımız altın-paladyum malzemesi ile argon gazı 

altında 10 dakika kaplanmıştır. Kaplama işleminin ardından Quanta marka FEI FEG450 

model FEGSEM cihazında low vacuum dedektörü ile numunelerin morfolojik görüntüleri 

alınmıştır [3-5].  

Proje Sonuçlarının Raporlanması 

Projemiz sonucunda YERLİ ve MİLLİ cihaz, yazılım ve membranımızın  üretimi ve 

bunların karakterizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile projenin tamamlanmasını 

içermektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

YERLİ ve MİLLİ projemiz ile;  

*taşınabilir diyaliz makinemiz hafif ve elektriğe ihtiyaç duyulmamaktadır,  

*hastanın hayati ve biyokimyasal verilerinin uygulama üzerinden takibine olanak 

vermektedir. 

*diyalize karşı kompakt ve ucuz bir alternatif tedavi aracı olabilecek vücut dışı yapay böbrek 

işlevi görmesi,  

*nanoteknolojik çözümleri bulunan ve geniş ürün gamı içeren fonksiyonel akıllı membran 

sayesinde efektif diyaliz işlemine olanak vermesi 

*prototip taşınabilir diyaliz makinesinin yazılım ve Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir, 

biyosensör ve mobil uygulamaları geliştirilmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Patent başvurularını gerçekleştirdiğimiz YERLİ ve MİLLİ üretimimiz olan “MİKRO VE 

NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” ile ödem giderici ve zararlı toksinleri 

tutabilen kişiye özel nanoteknolojik filtreler elde edilecektir. Öncelikle 6 yıllık 

nanoteknoloji deneyimimiz sonucunda tasarlayıp ürettiğimiz cihazlar ve malzemeler bu 

projenin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur. Mevcut teknolojilerin hem akademik hem de 

ticari anlamdaki eksiklikleri projemizin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Diyaliz 

hastalarının çekmiş olduğu sıkıntılar, iş gücü kayıpları, maddi ve manevi kayıplar, ölümler 

bu projenizin nedenli önem arz ettiğini ve yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Patent 

başvurusu sağlanan projemiz için öncelikle TÜBİTAK BİGG projesi ile firmalaşmak, 

projenin klinik çalışmalar kapsamında testlerinin gerçekleştirilmesi ve akredite kuruluşlara 

başvuru sağlanarak gerekli cihaz ve malzeme kriterleri için onay belgelerinin alınması ve 

CE belgesi için sürecin başlatılması, CE onayı sonrası yurt içi ve yurtdışı pazara sunabilecek 

şekilde cihazın nihai bir şekilde ortaya çıkması sağlanacaktır. Ülkemizde diyaliz ve böbrek 

nakili için harcanan bütçenin de 1.5 milyar doları aştığı tespit edildi. Küresel Diyaliz Pazarı 

2019'da 96.25 milyar doları olarak değerlendirildi ve 2030'a kadar 145,85 milyar doları 

kazanması beklenmektedir. Dünya genelinde diyaliz alanında kayda değer bir Pazar 

bulunmakta olup, projemizin ticarileşmesi ile pazarda yerini alacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Miktar Fiyatı (TL) 

Güç kaynağı 1 Adet 1.000,00 

Özel tasarım peristaltik pompa 2 Adet 750,00 

Poliamid 1 Kg 450,00 

Salvia Rosmarinus (Biberiye) 100 Gram 10,00 

Lavandula (Lavanta) 100 Gram 10,00 

Salvia (Adaçayı) 100 Gram 10,00 

Hidroksiapatit (HA) 50 Gram 500,00 

Polilaktik asit 250 Gram 470,00 

Amonyum tuzları 1 Kg 60,00 

Distile su 5 Litre 200,00 

Dimetilformamid 1 Litre 165,00 

Kloroform 1 Litre 130,00 

Cam sarf malzemeleri 250 ml 4 Adet  100,00 

Manyetik balık 1 Paket 25,00 

Yağlı kağıt 1 Paket 60,00 

Alüminyum folyo 1 Paket 60,00 

İzole bant 1 Paket 15,00 

Numune tartım kabı 1 Paket 20,00 

Spatula 2 Adet 15,00 

10 ml plastik şırınga 100 Adet 120,00 

Nitril Eldiven L-beden 2 Paket 250,00 

Toplam Bedel (TL) 4.420,00 

 

Kullanılacak malzeme temininde bütçenin harcanması planlanmıştır.  

 

Faaliyetin Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Araştırması 

Ve Malzeme Temini 

       

Android Diyaliz 

Yazılımının Yazımı 

       

Taşınabilir Diyaliz 

Cihazı Tasarımı, 

Üretimi Ve Kontrol 

Mekanizmasını 

Gerçekleştirilmesi 

       

Polimer Ve Katkı 

Maddelerinin Yer 

Aldığı Çözeltilerin 

Hazırlanması, 

Formülasyon Çalışması 

Ve Ödem Giderici Ve 

Zararlı Toksinleri 

Tutabilecek Kişiye Özel 
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Nanoteknolojik 

Membran Üretimi 

Üretilen Malzemelerin 

Karakteristik 

Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

       

Raporlama        

 

 

      Güç kaynağı, Poliamid, Salvia Rosmarinus (Biberiye), Lavandula (Lavanta), Salvia 

(Adaçayı), Hidroksiapatit (HA), Polilaktik asit, Amonyum tuzları, Distile su, 

Dimetilformamid, Kloroform, Cam sarf malzemeleri 250 ml, Manyetik balık, Yağlı kağıt, 

Alüminyum folyo, İzole bant, Numune tartım kabı, Spatula, 10 ml plastik şırınga ve Nitril 

Eldiven L-beden akıllı diyaliz membranı üretimimiz için gereken malzeme ve ekipmanlardır. 

Akıllı diyaliz işlemi üre ve kreatin gibi toksinlerin tutulmasıve ödem giderici özellikler doğal 

malzemeler ve polimerlerin kullanılması sonucunda elde edilen nanoteknolojik memrbanlar 

sayesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Projemizin bir benzeri ülkemizde bulunmamakta olup, yurtdışında Ar-Ge faaliyetleri farklı 

polimer ve katkı maddeleri üzerinde çalışılmaktadır. Henüz ticarileşmiş bir nanoteknoloji 

tabanlı diyaliz cihazı bulunmamaktadır. Cihaz üretilse dahi üç yıl klinik çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Dünya üzerindeki mevcut prosedür bu şekilde işlemektedir. Yukarıda 

gösterilen Pazar/rakip analizi kısmında hemodiyaliz ve peritondiyalizin yanı sıra on beş adet 

mikroçip’in üst üste birleştirilmesi sonucu vücuda nakil edilen bir diyaliz sistemi olup, 

yaklaşık bedeli 1 milyon dolardır.  Geleneksel sistemlerde elektrolit tankları, ozmos difüzyon 

setleri gibi cihazın arkayüzünde bulunan hantal sistemler bulunmaktadır. Ancak projemiz bir 

kağıtdan daha hafif özelliği ile diyaliz işlemini efektif gerçekleştirmektedir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Ürünümüz kısmi ya da tam idrara çıkamayan böbrek yetmezliği hastalarını hedef almaktadır. 

Ayrıca nanoteknolojik membranımızın üretim teknolojisi kapsamında sağlık, savunma, 

tekstil, gıda, filtrasyon, tarım gibi sektörlerinde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar ve bu 

kuruluşların yararlanıcıları olarak tüm toplum sayılabilmektedir. Projemiz kapsamındaki 

cihazımızın fonksiyonel malzeme üretebilme potansiyeli sebebi ile uygulama sahasının 

genişliği yukarıda söz edilen nihai kullanıcıların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Android 

yazılımımızın yer aldığı taşınabilir diyaliz cihazımız ve nanoteknolojik filtremiz ile kısmı 

veya tam idrara çıkamayan böbrek yetmezliği hastaları esas alınmıştır. İşte bu sebeple bu 

hedef kitleler belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

9. Riskler 

Projemizde oluşabilecek sorunlara ilşkin bu sorunların çözüm planları aşağıda yer 

almaktadıdr. 

 

 

No 

En Büyük Riskler Riskleri 

yönetebilmek 

için olasılık ve 

etki hesapları 

Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Akıllı diyaliz 

membranımızın 

toksinleri tutarken 

ödemi tutumaması 

durumunda 

%2 Projemiz öncelikle kısmi idrara çıkanlara 

yöneliktir ancak ikincil bir membran ve 

torba yardımı ile tam idrara çıkanlara 

yönelikte bir diyaliz sistemimiz efektif 

kullanıma sunulacaktır.  

2 Diyaliz 

membranında yer 

alan bitki katkı 

maddesi ve 

polimerin çeşitli 

hastalarda yeterli 

performans 

sağlamaması 

durumunda 

%1 Özgün moleküller, çeşitli katkı maddeleri 

ve polimerler yardımı ile membranımızın 

diğer hastalarda da etkin bir şekilde 

çalışması sağlanacaktır. 

Toplam Risk Skoru %3 

 

Projemiz uygulandığında oluşabilecek riskler, çözüm önerileri B planı olarak yazılmış olup 

toplam %3 risk skoru bulunmaktadır. Projemizde yer alan akıllı diyaliz membranımızın olası 

riski olarak görülen ödemin gideriminde çifte membran teknolojisi kullanarak sorunların 

ortadan kaldırılması gerçekleştirilecektir. Böylelikle kısmı veya tam idrara çıkamayan 

hastalar için çok kullanışlı bir sistem olacaktır. 
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