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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsan kemik dokusu düşük mukavemeti ve kırılgan yapısı sebebiyle çeşitli darbeler veya doğal 

sebeplerden ötürü yaygın olarak hasar almaktadır. Tüm yaş gruplarında bu hasarların görünmesine 

karşın özellikle ileri yaş grubundaki bireyler için iyileşme sürecinin yavaş olmasından dolayı önemli 

bir sorun teşkil etmektedir. Günümüzde bu sorunun çözümüne yönelik yaygın olarak 

biyomühendislik ürünü olan sentetik kemik greftleri kullanılmakta ancak bu ürünler çeşitli sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Projemizde doğal kaynaklar kullanılarak üretilmiş olması sebebi ile 

biyouyumluluğu yüksek olan doğal kemik grefti üretimi önerilmiştir. Yüksek kalsiyum içeren ve 

atık olarak görülen yumurta kabuklarına gerekli kimyasal ve ısıl işlemler uygulanarak ortopedik, 

dental ve çene cerrahisinde kullanılabilecek kemik doku grefti (Hidroksiapatit) elde edilmesi 

önerilmiştir. Atık olarak değerlendirilen yumurta kabuklarının karmaşık olmayan bir işlem ve düşük 

maliyetli cihazların kullanılmasıyla sağlık alanında yaygın kullanılabilecek bir ürüne 

dönüştürülmesi birçok açıdan fayda sağlayan bir çalışmadır.  

Projemizin uygulanış aşamaları kısaca şu şekildedir. Yumurta kabukları zarlarından dikkatlice 

ayrılarak su (önce çeşme suyu ardında da 3 defa saf su kullanılarak) ile iyice temizlenir. Sonrasında 

etüve konularak 1 gün 44°C’de bekletilir. Etüvden alınan kabuklar kontrol sonrası istenilen miktar 

tartılarak beyaz sirke/yumurta kabuğu oranı “kütlece” 65/1 olacak şekilde içerisine ilave edilir. 

Manyetik karıştırıcıda karıştırılarak yumurta kabukları sirkede tamamen çözündürülür. Elde edilen 

çözeltiye pH değeri 10 oluncaya kadar amonyak (11.5 pH) damlatılır. Karıştırıcı çalışmaya devam 

ederken çözeltideki Ca/P oranı molce 1.67 olacak şekilde fosforik asit (2.14 pH) yavaş yavaş eklenir 

[1][2]. Elde edilen karışıma yeniden amonyak konularak karışımın ph’ı 10’un üzerine çıkarılır, bir 

gün reaksiyonun tamamlanması için beklenir.  Elde edilen hidroksiapatit çözeltisi santrifüj işlemi 

uygulanılarak ürün harici bileşenlerden ayrıştırılır. Son olarak etüvde 14 saat boyunca 110°C 

sıcaklıkta kurularak ürün elde edilir. (Elde edilen hidroksiapatit kütlece %50 oranında saf su %45 

oranında hidroksiapatit  ve son olarak da %5 kadar PVA ilave edilerek çözelti hazırlanır, pasta 
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kıvamında bir malzeme elde edilir ve bu malzeme kalıplara dökülerek istenilen şekil verilir. Elde 

edilen malzeme 1000 derecede 2 saat ısıl işleme tabi tutularak steril hale getirilmesiyle kullanıma 

hazır yapay kemik grefti elde edilir [3]. 

 

2. Problem/Sorun 

Projemizde kaza sonucu oluşan ileri derecedeki hasarlı kemik doku kayıpları, implant cerrahisinde 

yeterli kemik olmaması, ağızda dişlerin tutunduğu bölgedeki kemik dokusundaki ve kemikten kist 

veya tümör gibi patolojilerin çıkarıldıktan sonra oluşan boşluğun doldurulması sorunlarının; onların 

ortaya çıkardığı beslenme problemi ve hareket yetersizliklerinin çözüme kavuşturulması 

hedeflenmektedir. Ayrıca, kemiklerde genetik kökenli problemler ve ciddi yaralanmalar sonucunda; 

hasarın miktarına, ilerlemiş yaşa yada bazı kalıtsal hastalıklara bağlı olarak iyileşme süreci eksik 

yada hiç gerçekleşememektedir. 1820’li yıllardan beri kemik nakli tekniği kullanılmaktadır ama tür 

içi yada türler arası uygulanacak bu yöntem kemik kaynağı organizmadan nakil yapılan kişiye 

hastalık geçirme riskine ek olarak hastada enfeksiyon görülme ihtimali de bulunmaktadır. Meydana 

gelen kemik problemlerini giderebilmek adına sentetik kemik dolgu malzemeleri kullanılmaktadır, 

ancak bu malzemeler kimyasal kaynaklı ve pahalıdır [4]. Bunlara ek olarak kullanılmakta olan 

malzemeler sentetik yapılı olduğundan projemizde ürettiğimiz doğal kemik grefti ile 

kıyaslandığında enfeksiyon olma olasılığı yüksektir, biyokompatibilite  ve immobilizasyon 

yetenekleri düşüktür [5].   

 

3. Çözüm  

Üretimini gerçekleştirme olduğumuz malzeme, doğuştan veya sonradan meydana gelen kemik 

dokudaki hasarlar, eksikler veya kırıklar vb. durumlarda kullanılmaya yöneliktir. Üretilen 

malzemenin üretilmiş örneklerinden farkı doğal kaynaklı oluşudur. Sentetik kemik dolgu 

malzemelerinin kimyasal kaynaklı olması ve maddi açıdan zorlayıcılığının sonucu olarak 

projemizde doğal kaynaklara yönelim gerçekleştirilmektedir. Doğal kaynakların orijin belirlenmesi 

ile doğa dostu bir çözüm hedeflenmektedir. Önerilen fikrin doğa dostu özelliğine katkıda bulunan 

bir diğer yönü ise geri dönüşüm baz alınarak yola çıkılmasıdır. Projemizde atık yumurta kabukları 

ile kemik grefti oluşturulması planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda üretimde kullanılan 

malzemelerin uygun maliyette olması, toksik olmaması, yüksek biyouyumluluğu ve kolay 

işlenebilirliği gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Üretim aşamalarında ise çalışan kişilerin sağlığı 

konusunda tehdit oluşturacak durumlar minimumdadır.  

Projemizde değerlendirilen atık yumurta kabukları gerçekleştirilen hesaplamalar doğrultusunda 

çözelti oranı belirlenmekte ve belirlenen oranlarda beyaz sirke içerisinde kolaylıkla 

çözdürülmektedir. Elde edilen çözelti pH’ı amonyak ile uygun değere getirilerek fosfor kaynağı 

fosforik asit ile muamele edilmektedir. İşlemler sonucu oluşan hidroksiapatit yapısı santrifüj, 

kurutma vb. işlemlerden geçirilerek kemik oluşturmak için kullanıma hazır toz malzeme haline 

getirilmektedir. (Üretim aşamaları yöntem kısmında detaylı olarak açıklanmaktadır.) 

 

4. Yöntem  

Deneye başlarken kalsiyum kaynağı olarak kullanılacak olan yumurta kabuklarının zarları soyulur 

ve yıkanır. Elde edilen zarlarından arındırılmış yumurta kabukları etüvde 44°C sıcaklıkta 14 saat 

bekletilerek kuru hale getirildi. Elde edilen kuru yumurta kabukları havanda iyice ezilerek toz haline 

getirildi. Sürecin başında sirkedeki yumurta kabuğu çözeltisi bilinmediği için 1:5, 1:10, 1:15, 1:25 

oranlarında yumurta kabuğu ve beyaz sirke beherlere yerleştirilerek manyetik karıştırıcıya konuldu. 

Yumurta kabuklarının sirkedeki çözünürlüğünü tespit etmek için önceden hazırlanmış 1:15 oranda 

yumurta kabuğu / beyaz sirke içeren çözeltiden çöken kısımdan (pellet) ayrıştırılarak çöken kısım 
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ve sirke & yumurta kabuğu miktarları tartıldı. Yapılan işlemler sonucu hata payıyla birlikte 

çözünürlüğün 1:55 civarlarında olduğu tespit edildi. Ancak ilerleyen süreçte yeni denemelerle 

birlikte çözünürlüğün 1:65 olduğu anlaşıldı. Bir gün süren çözünme aşamasından sonra çözeltiye 

amonyak eklenilerek pH 10’a getirildi. pH 10 seviyesi vücut içine uyumlu olduğu için ürünün bu 

pH seviyesine getirilmesi potansiyel ürünün kullanılacağı hastalarda oluşabilecek herhangi bir 

komplikasyonun önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir. 

pH seviyesi ayarlanan çözeltiye çözeltide bulunan her 1.67 mol kalsiyum karbonat için 1 mol fosfor 

olacak biçimde fosforik asit eklenir. 1 gram yumurta kabuğunun 94% oranında yani 0.94 g (CaCO3) 

kalsiyum karbonat içerdiği tespit edildi (1 mol CaCO3 = 100.0869 gram). Bizim elimizdeki (H3PO4) 

fosforik asit 85% saflıkta oldugu icin bu faktör de göz önünde bulundurularak, eklenmesi gereken 

miktarın 0.647 g olduğu tespit edildi(1 mol H3PO4  97,994 gram). Ancak tepkime hızını 

(moleküllerin karşılaşma ihtimalini yükseltmek için) arttırmak adına Figür 1’de görüldüğü üzere 2.5 

ml fosforik asit damla damla çözeltiye eklendi ve 1 gun boyunca karıştırılmak üzere manyetik 

karıştırıcıya bırakıldı. 

Elde edilen çözelti incelendiğinde fosforik asit damlatılırken gözlemlenen bulutsu, hafif beyaz ve 

matlaşmış yapısının sabitlestigi gözlemlendi. Çözelti alınıp santrifüj cihazina koymak için 4 tüpe 

paylastirildi ve üstte kalan bosluklara saf su eklenilerek tüplerdeki miktarın 50 ml’ye ulaşmaları 

sağlandı. Santrifüj cihazının düzgün bir biçimde çalışabilmesi için karşılıklı haznelerdeki 

ağırlıkların eşit olması çok önemlidir. Tüpler Figür 2’de görüldüğü gibi 4lü olarak santrifüje konuldu 

ve ardından 3000 rpm’de 2.5 dk süreyle döndürüldü. Ardından yüzen kısım uzaklaştırılıp 4 tüpte 

çökmüş halde bulunan HA yapılar işlem kolaylığı sağlanması adına biri diğerine olacak şekilde 4 

tüpten 2 tüpe doldurulup uzerine saf su eklenilerek eşit miktara getirildi (50ml). Sonrasinda Figür 

3’de görüldüğü üzere vortexlendi, iyice karistirildiktan sonra yeniden santrifüj cihazina kondu. 

İşlem su ekleme aşaması toplamda 3 defa ve santrifüj islemi de toplamda 10 dk sürecek ve 4 sefer 

olacak şekilde gerçekleştirildi. Santrifüj işleminin tekrar tekrar yapilmasinin asil sebebi istenilen 

ürün olan HA haricindeki istenmeyen yan ürünleri son üründen olabildiğince uzaklaştırmaktır. 

Molekul ağırlığı düşük olan bileşikler suda yüzeceği icin son ürünün saflık miktarı arttırılmış olur. 

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen santrifüj islemi sonrasi elde edilen HA tüplerden cikarilarak 

Figür 4.’teki resmedilen cam disklere konulur. Sonrasında da etüv 80°C de 20 saat çalışma süresi 

ayarlanarak çalıştırıldı. Figür 5.’te etüvden alınan HA yapı cam diskten kazınarak tartıldı. Bu 

aşamaya kadarki süreç 4 defa başarılı olarak gerçekleştirilmiştir ve bu denemeler sonucunda 1 gram 

yumurta kabuğuna eklenilen 2.5 ml (tepkimeye girebilecek max  H3PO4  miktarı 0.647 gramdır) 

fosforik asit ile 1.22 gram hidroksiapatit elde edildiği kanısına varılmıştır. Figür 6.’da Kütle oranınca 

45% hidroksiapatit, 5% olacak miktarda polivinil alkol PVA tartılarak karıştırılmıştır. Üzerine de 

50% saf su  saf su eklenilerek (total kütlenin yarısı olacak şekilde) beher içinde karistirilarak 

istenilen kıvama ulaşılmıştır. Son olarak da elde edilen harç kıvamındaki yapı kalıba konularak 

ürünün uygulanışına örnek teşkil edecek bir illüstrasyon elde edilmiştir. Karakterizasyon 

metotlarından olan FTIR uygulandı. FTIR sonucundan yola çıkarak 1500-1300 (1/cm) dalga 

boyundaki piklerden ve 1024 (1/cm) dalga boyundaki pikten HA bileşenin olduğu anlaşıldı. 
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 Figür 1. 2 gram yumurta kabuğu çözülmüş  

olan çözeltiye damla damla fosforik asit eklenmesi. 

 

 

Figür 2.  4lü olarak santrifüje konuldu ve ardından 3000 rpm’de 2.5 dk süreyle döndürüldü. 

 

 

Figür 3. 4 tüpten 2 tüpe doldurulup uzerine saf su eklenilerek eşit miktara getirildi (50ml) ve 

vortexlendi.   
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Figür 4. HA tüplerden cikarilarak etüve               

konulmadan önce cam disklere konulur. 

     

 

Figür 5. Etüvden alınan HA yapı cam diskten kazınarak tartıldı. 
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Figür 6. PVA ve saf su ekledikten sonra harç kıvamında elde edilen ürünün kalıba dökülme 

aşaması. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Projemizde doğal kaynaklı ve kolay ulaşılabilir malzemeler kullanılması sebebiyle gerekli ortam 

sağlandığında düşük maliyet ile yerli üretim gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin ana 

malzemesi olan yumurta kabuklarının kullanımı ile atıkların değerlendirilmesi ile geri dönüşüm 

sağlanacaktır. Basit ve doğal bir malzemeden katma değeri yüksek bir ürün elde edilmesi 

hedeflenmektedir. Yumurta kabuğunun kemik yapısı ile benzerliği nedeniyle literatürde benzer 

çalışmalar bulunmakla birlikte çalışmalar yapay kemik, kemik tozundan greft üretimine 

dayanmaktadır. Literatürde bulunan çalışmalar sentetik malzemeler ile oluşturulan kemik grefti olup 

yüksek maliyet ve yüksek enerji kullanımına neden olmaktadır. Projemizin doğal malzemelerin 

kullanılmasını desteklemesi, üretimde kullanılan malzemelerin minimum toksisiteye sahip olması, 

kolay ulaşılabilir ve kolay üretilebilir malzemeler içermesi, düşük enerji kullanımını ve geri 

dönüşümü desteklemesi ve kısa sürede üretimin gerçekleştirilebilir oluşu projemizin avantajları ve 

aynı zamanda gerçekleştirilen yaklaşımın özgünlüğüdür.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Biyoteknoloji alanın sağlık sektöründeki büyüme oranları göz önünde bulundurulduğunda,katma 

değeri yüksek olan bu projenin hayata geçirilmesi ve bu sayede sektörün bir parçası olmak önem 

kazanmaktadır. Hammaddeye ve kullanılan kimyasallara kolay erişim, üretim sırasında kullanılan 

cihazların düşük maliyeti, üretim sürecinin zor ve zaman alıcı olmaması, üretilen malzemenin kolay 

şekil alabilir olması ve elde edilen ürünün katma değerinin yüksek olması projemizin önemli 
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özelliklerinden olup bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda gerekli yatırımlar ile 

uygulanabilirliğinin yüksek olan ve yaygın kullanılabilecek ticari bir ürün olması öngörülmektedir. 

Üretilmesi hedeflenen bu ürünün ulusal ve uluslararası yetkili makamlardan gerekli onaylarının 

alınması ardından uluslararası pazara açılması ve  ülkemiz adına birçok alanda yarar sağlanması 

mümkündür. Hedef ürünün üretim aşamasında kullanılan kimyasallar hakkında uzun yıllardır 

çalışılması ile kazanılan deneyimler sayesinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı daha tedbirli 

olunur ve oluşabilecek kazalar minimum seviyede tutulur. Ayrıca, kimyasal maddeler dışında 

kullanılan cihazlarda için de aynı durum geçerli olup gerekli önlemlerin alınması dahilinde güvenlik 

sorunları oluşturmayacağı öngörülmektedir. Hedef ürün toz haliyle kullanıma hazır olup sağlık 

sektöründe istenilen uygulama alanına göre kalıplama işlemi uygulanabilir. Örneğin, kemik doku 

yapısında sert, harç şeklinde kemik boşluklarında uygulanabilir veya implantlarda kemik tozu olarak 

kullanılabilir. Uygulanabilirlik açısından karşılaşılabilecek risklerden biri ürünün ameliyatla ilgili 

bölgeye yerleştirilmesi sırasında yeterli fiziki özelliklere sahip olmamasından kaynaklı parçalanması 

ve vücut boşluğuna düşmesi ciddi bir problem oluşturabilir ancak  bu riskin yaşanmasından 

kaçınmak adına elde edilen hidroksiapatit ve son ürünün karakterizasyon testleri göz önüne alınarak 

gerekli ayarlamalar ile bu gibi durumlardan kaçınılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Kemik grefti üretiminde kullanılacak malzemelerin en az maliyetle tasarlanması projenin ana 

unsurlarından biridir. Proje tamamlanma süresi 5 gün olarak tespit edilmiştir 

Tablo 1: Kullanılan malzemeler ve tahmini maliyetleri, proje zaman planlaması [6]. 

Kullanılan Malzemeler / 

Cihazlar 

Zamanlama Maliyet Hesabı 

Beyaz Sirke 1. Gün 1 Litre - 4 TL 

Yumurta Kabukları 

 

1. Gün Atıklar 

değerlendirildiğinden 

maliyeti bulunmamaktadır. 

Amonyak  2. Gün 1 Litre - 12,81 TL 

Fosforik Asit 2. Gün  100 Gram - 903,61 TL 

Etüv 1. Gün - 3. Gün  22 Litre Kapasite - 3.749,17 

TL  

Santrifüj  3. Gün 497,02 TL  

Manyetik Karıştırıcı - Manyetik 

Balık 

Proje Süreci Birden Fazla 

Aşamalar 

406,09 TL 

31,46 TL 

PVA  4. Gün  100 Gram - 21,86 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz sonucu elde edilecek ürün omurga cerrahisi, kemik erimesi, çene kırık ve çıkığı, implant 

kemik tozu uygulamalarında, doğuştan kemik problemleri, trafik kazaları sonucu oluşan kemik 

deformasyonları, oral ve maksilofasial cerrahisi, diş eti çekilmesi sonucu oluşan diş eti hastalıkları, 

veteriner ortopedisi, kemik tümörleri ve kemik kistlerinin rezeksiyonu ya da osteomyelitis 

sonucunda oluşan kemik defektlerinin onarımı alanlarında kullanıma uygundur.  

Projemiz genellikle her yaş aralığında karşılaşılabilecek olan kemik problemlerine karşı uygundur. 

Özellikle  ileriki yaşlarda sık sık karşılaşılan kemik sorunlarına çözüm bulmaya yönelik bir projedir. 

 

9. Riskler  

 

Tablo 2: Riskler ve çözümleri, risklerin etki dereceleri 

Numara Riskler Çözüm (B-Planı) Etki Derecesi 

1  Sterilliğin sağlanamaması 

(kontaminasyon oluşması) 

durumunda hastalık taşıma 

riski. 

Prosedür boyunca 

malzemelerin ve ürünün dış 

ortamla etkileşiminden 

kaçınmak. 

XXXX 

2  Son aşamada bileşenlerin 

hatalı oranda eklenmesi 

sonucu kıvama ulaşılamaması. 

Eğer fazla su eklenirse 

istenilen kıvama ulaşana 

kadar kontrollü bir şekilde 

HA eklenmesi. 

XX 

3 Yumurta kabuklarının 

yeterince çözünememesi. 

Sirke- yumurta kabuğu 

derişim oranının 

değiştirilmesi.  

XX 

4 Ürünün toz halinin etüvde 

fazla bekletilmesi yanmaya 

sebep olabilir. 

Etüvde belirlenen sıcaklık 

ve dakika için alarm 

kurulmalıdır. 

XXX 

5 Kalıplama sırasında ürününün 

dış yüzeyinde istenmeyen 

kalıntıların oluşması. 

İstenmeyen kalıntıların 

zımparalanması ile 

pürüzsüz bir yapıya ulaşılır. 

XX 

6 Çözeltinin pH seviyesinin 

10'un üzerine çıkması. 

Çözeltiye fosforik asit 

eklenerek ph 10'a getirilir. 

XXXXX 

 

Hedef ürünün istenilen kıvama getirilmesinde polimerik malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu 

malzeme projede PVA olarak seçildi. Çünkü PVA, mükemmel biyouyumluluk ve güvenliğe sahip 

çok az polimerden birisidir [7]. Ayrıca, insanlarda klinik kullanımlar için FDA onayına sahip olması 

bakımından benzersizdir. Bu yüzden projede kullanılması herhangi bir risk teşkil etmemektedir. 
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