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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
Şekil 1. Proje grafiksel özet 

 

Doku mühendisliğinde gözenekli kemik iskelesi üretimi sürecinde kullanılan klasik yöntemler 

ile gözenek boyutu ve şeklinin tam olarak kontrol edilememesi ve karmaşık geometrideki iskele 

yapılarının üretiminin oldukça zor olması bu alandaki eklemeli imalat teknolojileri 

uygulamalarının artmasına sebep olmuştur. Klasik yöntemlerle üretilen kemik iskelelerinde 

hücre göçü ve doku büyümesi genellikle bölgesel yapıda doku oluşumuyla sonuçlanarak 

tutarsız ve daha az örülü olan iskelelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Doku mühendisliği 

uygulamalarında, sistematik bir yöntem izlemek ve tekrarlanabilir yapılar elde etmek amacıyla 

bilgisayara entegre olabilen bir üretim tekniği olarak eklemeli imalat teknolojileri klasik 

yöntemlere alternatif oluşturmuştur. Yapay kemik iskeleleri, bilgisayar destekli tasarım (CAD) 

sistemlerinde kontrol edilebilir bir gözenek boyutu ve sayısına sahip şekilde üç boyutlu (3B)  

olarak modellenebilmektedir. Mikron boyutundaki iskele yapıları, belirlenmiş olan 

parametrelerde, rastlantısal olmayan bir gözeneklilik oranında ve yüksek kontrol altında 

eklemeli imalat teknolojileri ile üretilmektedir. Ayrıca, bu teknolojiler ile herhangi bir kalıba 

gerek duyulmaksızın doğrudan bilgisayar destekli tasarım dosyasından yapay kemik 

iskelelerinin üç boyutlu modeli oluşturulabilmektedir. 

 

Bu çalışmada, farklı geometriye sahip hücresel birimler ile aşağıdan yukarıya doğru bir 

yaklaşım izlenerek üç boyutlu yapay kemik iskeleleri tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde CATIA 

V5 R25 programı kullanılarak mikro yapılardan makro yapıdaki iskele mimarileri 

oluşturulmuştur. Mikro yapıların tasarım sürecinde, biyomimetik tabanlı ve Doku Mühendisliği 

için Bilgisayar Destekli Tasarım (CASTS) sistemiyle oluşturulan hücresel birimler X,Y ve Z 

yönlerinde periyodik olarak arttırılarak iskele yapıları elde edilmiştir. Kullanılan biyomimetik 

tabanlı formlar (Şekil 2); epitel doku hücrelerinde var olan geometrik yapılardan esinlenerek 

geliştirilen scutoit formu ve otuz tane kenar ve yirmi adet eşkenar üçgenden meydana gelen 

dışbükey formdaki ikosahedrondur (düzgün yirmiyüzlü). İkosahedron şekli ile virüsün genetik 

malzemesini çevreleyen ve kapsid adı verilen bir virüsün protein kabuğunun şekli aynı 
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yapıdadır. Kapsidler yapılarına göre sınıflandırılır ve bunlardan çoğunluğu ikosahedral ve 

sarmal yapıdadır. Daha önce yapılan doku mühendisliği çalışmalarında biyomimetik tabanlı 

iskele tasarımları elde edilmiştir ancak, doğrudan biyomimetik bir geometrik formun periyodik 

olarak aşağıdan yukarıya tasarım tekniği ile çoğaltılmasıyla makro yapıların elde edilişine 

yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu kapsamda proje bir ilk özelliğine sahiptir. Çalışma 

kapsamında kullanılan bir diğer hücresel birim ise kübik yapıdadır ve CAD yazılımları 

kütüphanesinde hazır olarak bulunan çokyüzlülerden biridir. Kübik yapıdaki mikro yapı, 

gözenekliliği değişecek şekilde tekrar yorumlanarak sistematik bir şekilde farklı yönlerde 

arttırılmıştır. 

 
     (a)                                      (b) 

Şekil 2. Kullanılan biyomimetik tabanlı hücresel birimler: a) Scutoid, b) İkosahedral yapı 

 

Hücresel birimlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan makro iskele yapılarından dördüncü bel 

omuru (L4) kemiğinin hesaplanmış tomografi (CT) verileri Boolean operasyonları ile 

çıkarılmıştır. Böylece farklı geometrideki iskele yapıları ile giydirilmiş üç farklı L4 kemiği 

iskelesi elde edilmiştir. Yapılan literatür araştırmalarına göre daha önce yapılan doku 

mühendisliği uygulamalarında doğrudan L4 kemiğine giydirilmiş bir iskele tasarımı 

bulunmamaktadır. 

 

Farklı geometrideki iskele mimarileri, Akrilonitril bütadien stiren (ABSPlusTM – P430) ve 

akrilik oligomer ve titanyum dioksit (Ti2O) gibi malzemeleri içeren sıvı haldeki fotopolimer 

reçine (VerowhitePlusTM RGD 835) ile eklemeli imalat teknolojileri kullanılarak üretilmiştir. 

Üretim sürecinde, eklemeli teknolojilerinden malzeme ektrüzyonu ve malzeme püskürtme 

yöntemi ile 3B modelleri oluşturan sistemler kullanılmıştır. Bu malzemeler ile üretim sürecinde 

yaşanan destek malzeme çözümü problemleri sebebiyle poli-laktik asit (PLA) malzeme 

kullanılarak malzeme ekstrüzyon yöntemiyle baskı modelleri güncellenmiştir.  Üretim sistemi 

ve malzemeler, üretim süresi, kullanılan malzeme miktarı ve baskı doğruluğu açısından 

karşılaştırılmıştır. Üretim sonrası farklı geometrideki iskele mimarilerinin gözenekliliği ve 

mekanik dayanımları yapısal analiz sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Biyomimetik tabanlı 

iskele tasarımlarından scuoid formunun, yüksek gözeneklilik oranı ve uygun mekanik 

dayanıma sahip olma bakımından diğer formlardan daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. 

Scutoid şeklinin doğrudan epitel dokusundaki yapılardan esinlenilerek geliştirilmesi, yapay 

kemik ve doku tasarımı uygulamalarındaki kullanımını desteklemektedir. Projenin ilerleyen 

aşamalarında uygulanacak olan mekanik testler ile iskele mimarilerinin mekanik dayanımı test 

edilecektir. 

2. Problem/Sorun: 
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Doku mühendisliği çalışmaları ile yapay kemik iskelesi üretimi sürecinde gaz köpürtme, çözücü 

dökümü, partikül / tuz süzme, dondurarak kurutma, faz ayrımı, fiber bağ ve kalıplama gibi 

geleneksel üretim teknikleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile yapay kemik iskelesinin 

implantasyonundan sonra bağışıklık reddi, ağrı ve enfeksiyon gibi sorunlarla karşılaşılması, 

mekanik dayanım ve vaskülarizasyon açısından klasik yöntemlerin yeterli olmadığını 

göstermiştir. İmplantasyon sonrasında konakçı kemik dokusu (host bone) ile yapay kemik 

dokusu arasında uyumsuz mekanik özellikler olması sebebiyle gevşeme meydana gelmektedir. 

Klasik üretim teknikleri ile gözenek geometrisi, boyutu ve bu gözeneklerin birbirine bağlılıkları 

ve dağılımını kontrol etmek oldukça zordur. Bu durum da tutarsız ve daha az örülü olan 

iskelelerin oluşmasına sebep olmaktadır.  

 

Klasik üretim teknikleri ile mekanik dayanımı zayıf ve düşük oranda birbirine bağlı 

gözenekliliğe sahip iskelelerin elde edildiği tespit edilmiştir. Bu yöntemlerin bir diğer 

dezavantajı ise sistematik ve tekrarlanabilir olmamasıdır. Homojen yapıların elde edilmesi 

oldukça zordur. Gözenek şekli ve boyutu ile gözeneklerin birbirine bağlılığının hassas kontrolü 

mümkün olmamaktadır. İstenilen özellikte 3B iskelelerin üretimi için yeterince pratik olmayan 

bu klasik yaklaşımların ana dezavantajları; 

 

• Manüel müdahale 

• Sistematik/tekrarlanabilir olmayan işleme prosedürleri 

• Zehirli Organik Çözücü Kullanımı 

• Porojen Kullanımı 

• Şekil Sınırlamaları 

• Sınırlı Hücre Büyümesi. 

 

Yapılan araştırma sonucunda, kemik doku kaybı bulunan bölgelerin tedavisine yönelik olarak 

yapılan yapay kemik iskelesi/dokusu geliştirme ve üretme çalışmalarında aşağıda belirtilen 

problemler tespit edilmiştir: 

 

• İnsan vücuduna uyumlu kemik doku malzemesi sıkıntısı 

• Kemik greftinin temininde yaşanan güçlükler 

• Kemik doku nakillerinde kullanılan malzemelerde yüksek maliyet 

• Kemik doku hasar ve kayıplarının tedavisinde kullanılan kemik greftlerinin düşük 

gözenekliliğe sahip olması ve bunun düşük damarlanmaya yol açması 

• Yapay kemik dokusunun klasik üretim teknikleri ile üretimi ile tutarsız iskelelerin oluşumu 

 

Bu problemler, kemik iskelesi üretiminde insan kontrolünün minimize edildiği, hassas kontrol 

ve müdahale imkânı veren bilgisayar destekli bir üretim sisteminin gerekliliğini göstermiştir. 

CAD yazılımları ile entegre olabilen ve 3B model verisini doğrudan üretim sistemine aktaran 

eklemeli imalat teknolojileri ile sistematik ve tekrarlanabilen yapay kemik iskelesi üretimi 

süreci bir sonraki başlık altında açıklanmıştır. 

 

3. Çözüm  

Yapay kemik iskelesi tasarımı sürecinde aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım ile öncelikle 
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iskeleyi oluşturan en küçük birim olan mikro yapılar tasarlanarak makro mimariler elde 

edilmiştir. Bu süreçte, CATIA V5 R25 programında oluşturulan üç farklı geometriye sahip 

hücresel birimlerin X,Y ve Z yönlerinde periyodik olarak arttırılması ile kemik iskele 

mimarileri oluşturulmuştur.  

 

Bu çalışma kapsamında geliştirilen üç farklı mikro geometriden ikisi biyomimetik tabanlıdır. 

Bu birimlerden ilki; canlıların epitel doku hücresindeki yapılardan esinlenilerek voronoi 

diyagramları ile tanımlanmış olan scutoid şeklidir. Diğer biyomimetik tabanlı şekil ise bazı 

virüs kabuklarının yapısı ile örtüşen ve düzgün yirmiyüzlü yüzeyden oluşan ikosahedron 

formudur. İkosahedron aynı zamanda CASTS yönteminde kullanılan, CAD yazılımlarının 

kütüphanesinde var olan çokyüzlü geometrik şekillerden biridir. Kullanılan son hücresel birim 

tasarımı ise yine CASTS sisteminde var olan ancak bu çalışma kapsamında tekrar yorumlanan 

kübik yapıdaki şekildir. Bu birimlerin düzenli olarak tekrarlanması ile oluşturulan gözenekli 

iskele tasarımları Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

   
                            (a)                                        (b)                                       (c) 

 

Şekil 3. Gözenekli iskelelerin CAD modelleri: a) Scutoid, b) Kübik, c) İkosahedron 

  

Elde edilen üç farklı iskele mimarisinin gözeneklilik oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Elde 

sonuçlara bakıldığında biyomimetik tabanlı modellerin CAD tabanlı modellere daha yüksek 

gözenek oranına sahip olduğu görülmüştür. 

 

Hücresel birim modeli Payanda (strut) ölçüsü 

(Ød) 

Birim kenar ölçüsü (L) Gözeneklilik yüzdesi 

(φ) 

Scutoid  1000 µm 5 mm %81 

Kübik 1000 µm 5 mm %50 

İkosahedron 1000 µm 5 mm %62 

 

Bu çalışma kapsamında L4 kemiği üzerinde meydana gelebilecek ciddi hasarlarda kemiğin 

yeniden üretimi sürecine odaklanılmıştır. Omurga sisteminin 3B modeli ise internet ulaşımı 

açık olan bir kütüphane sistemindeki CT verilerinden elde edilmiştir. Elde edilen omurga 

kemiği verilerinden L4 kemiği alınmış ve CATIA ortamında gerekli düzenlemeler yapılarak 

son model elde edilmiştir. L4 kemiğinin 3B modelinin elde edilmesinden sonra üç farklı 

geometrideki makro iskele yapıları Booelan operasyonları ile L4 kemiğine giydirilmiştir (Şekil 

4). 
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(a) (b) (c) 

Şekil 4. Booelan operasyonları: a) Scutoid, b) Kübik, c) İkosahedron 

 

Elde edilen karmaşık geometriye sahip üç farklı kemik iskelesi mimarisinin üretimi 3B yazıcı 

teknolojileri ile gerçekleştirilmiştir. İlk baskı sürecinde kullanılan 3B yazıcı teknolojilerinden 

biri malzeme ekstrüzyonu sistemi çalışan Stratasys UPrint SE cihazıdır. Bu cihaz ile birlikte 

ABSPlusTM – P430 malzemesi kullanılmıştır. Malzeme püskürtme sistemi ile çalışan Stratasys 

Objet30 cihazı ise kullanılan bir diğer teknolojidir. Bu cihaz ile birlikte akrilik monomer, akrilik 

oligomer ve Ti2O gibi malzemeleri içeren sıvı haldeki fotopolimer reçine (VerowhitePlusTM 

RGD 835) malzemesi kullanılmıştır. İki farklı üretim sistemi ile elde edilen iskele yapılarının 

görselleri Şekil 5’te verilmiştir. 

 

ABSPlusTM – P430 VerowhitePlusTM RGD 835 

Scutoid Kübik İkosahedron Scutoid Kübik İkosahedron 

      

      
Şekil 5. İlk baskı sürecinde üretimi gerçekleştirilen iskele modelleri 

 

VerowhitePlusTM RGD 835 malzemesi elde edilen 3B baskı modellerinde kullanılan destek 

malzemesini çözmede yüksek oranda problem yaşanmıştır. Baskı sonrası su jeti (WaterJet) 

işlemine maruz bırakılan modellerin basımı için kullanılan destek malzemelerin tamamı baskı 

sonrasında temizlenememiştir. Bu durum, CAD modelindeki gözeneklilik oranının baskı 

sonucunda ulaşılamamasına sebep olmuştur. ABSPlusTM – P430 malzemesi ile elde edilen 

baskılarda ise destek malzeme problemi yaşanmamıştır. Modellerin kimyasal sulu çözeltide 

bekletilmesi sonucu destek malzemeler çözünmüştür ancak, bu malzeme ile alınan baskıların 

çözünürlüğü ve baskı kalitesi VerowhitePlusTM RGD 835 malzemesi ile alınan baskı 

sonuçlarına göre oldukça düşüktür.  

 

İlk baskı sürecinin tamamlanmasının ardından iskele mimarileri, malzeme ekstrüzyonu sistemi 

ile çalışan Ultimaker 3 Extended cihazı ile PLA malzemesi kullanılarak üretilmiştir. Elde edilen 
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baskı sonuçları Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Scutoid Kübik İkosahedron 

   

   
Şekil 6. PLA malzemesi ile baskı alınan iskele tasarımları 

 

Filament halindeki biyouyumlu PLA malzemesinin ergiyik hale getirilerek katman katman 

biriktirilmesi ile elde edilen iskele modellerinin baskı sonuçları diğer sistemlere göre daha 

başarılı sonuçlar vermiştir. Ultimaker 3 Extended cihazı ile alınan baskılarda destek malzeme 

çözümünde problem yaşanmamıştır. Ayrıca elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında baskı 

sonucunun CAD modeline uygunluğu yüksektir. 

 

Bu projedeki genel amaç, geleneksel üretim teknikleri ile yapay kemik iskelesi üretiminde 

yaşanan problemlere çözüm olarak alternatif üretim yöntemi haline gelen eklemeli imalat 

teknolojileri ile biyouyumlu malzemeleri kullanarak daha düşük maliyette ve insan vücuduna 

uyumlu bir iskele yapısının tasarımını gerçekleştirmektir. CASTS sistemi ve biyomimetik 

tabanlı yapay kemik mimarileri ile yüksek gözenek oranına ve optimum dayanıma sahip ideal 

yapıdaki kemik iskelelerinin üretimi önceliklidir. Yüksek gözenekliliğe ve dayanıma sahip 

iskele tasarımı ve biyouyumlu malzemeler ile üretim kemik greftlerinde yaşanan damarlanma 

problemine de çözüm getirmek hedeflenmektedir.  

  

 Eklemeli imalat teknolojileri ile üretilen kemik iskeleleri, geleneksel üretim yaklaşımı ile 

üretilen kemik iskelelerine göre daha düşük maliyetlere sahiptir. Kemik doku nakillerinde 

kullanılan malzemelerinin yüksek maliyeti kemik hasarlarının giderilmesine yönelik 

operasyonları güçleştiren bir diğer husustur. Projenin amacı, daha ucuz bir çözüm olan polimer 

bazlı kemik iskelelerinin 3B yazıcılarla elde edilmesi ile bu güçlüğün aşılması ve önemli bir 

kaynağın yurt içinde kalmasını sağlayacak teknolojinin geliştirilmesidir. 

 

4. Yöntem 

Proje amaçlarına ulaşmak için altı aşamalı bir çalışma yöntemi planlanmıştır. Bunlar aşağıdaki 

şekildedir;  

• Tasarım,  

• Yapısal analiz 

• Üretim  
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• Mekanik analizler 

• Mikro yapı incelemeleri 

 

Tasarım Süreci: 

Proje amaçlarına ulaşmak için önerilen çözümün ilk aşaması kemik iskelesinin tasarımıdır. 

Tasarımda, mikro mimarileri oluşturmada tercih edilen aşağıdan yukarıya yaklaşımı 

kullanılmıştır. Aşağıdan yukarıya yaklaşımı, hücre büyümesi ve çoğalması için uzamsal bir 

dağılım sağlayarak hücrelerin davranışını ve dokuların biyolojik fonksiyonunu etkilemektedir. 

Aşağıdan yukarıya kemik iskelesi tasarımı tekniği ile farklı mimari şekiller kullanılarak 

kemiğin dayanım seviyesini arttırmak amaçlanmıştır. 

 

Çalışma kapsamında kullanılan aşağıdan yukarı yaklaşımına göre kemik iskelesi tasarımında 

biyomimetik formlar ve CAD tabanlı mikro mimariler sistematik olarak tekrarlanarak yapay 

kemik iskeleleri oluşturulmuştur. Mikro mimarilerin tasarımında üç farklı model kullanılmıştır. 

Bu formlardan scutoid ve ikosahedron biyomimetik tabanlıdır. Scutoid formu, epitel 

hücrelerden esinlenerek geliştirilirken, ikosahedron kapsid adı verilen virüsün protein 

kabuğunun yapısıyla aynıdır. Scutoid formunun kemik iskele mimarisinde kullanımı bu çalışma 

ile ilk defa denenmiştir. Çalışmanın bir diğer özgün tarafı ise aşağıdan yukarı yaklaşımında 

biomimetik formların ilk defa kullanılacak olmasıdır. Çalışmada kullanılan bir diğer hücresel 

birim tasarımı ise CAD tabanlı kübik formudur. Farklı yapay kemik iskelesi mimarilerinin elde 

edilmesinden sonra L4 kemiğinin CT verisi üzerinden elde edilen 3B modeli makro iskele 

yapıları Booelan operasyonları ile L4 kemiğine giydirilmiştir. Bilgisayar ortamında yapay 

kemik iskelesi üretimi sürecinde kullanılan aşağıdan yukarıya yaklaşımının şematik görüntüsü 

Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 7. Aşağıdan yukarıya yaklaşımı ile kemik iskelesi üretimi süreci ve Booelan operasyonu 

 

Yapısal Analizler: 

İskele mimarilerinin tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından sonlu eleman analizleri 

(SEA) ile farklı geometrilere sahip kemik iskele modellerinin yapısal dayanım testleri 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak tüm modellere ait 3B modeller ile sonlu elemanlar analiz 

yöntemlerinden yararlanılarak statik dayanım sonuçları incelenmiştir. Parça üzerinde oluşan 
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stres dağılımının belirlenebilmesi için ANSYS V17.2 sonlu elemanlar yazılımı kullanılmıştır. 

Kurulan sonlu elemanlar modelinde adaptive çözüm ağı uygulanmıştır. Bütünü oluşturan 

parçalarda kullanılan çözüm ağı büyüklükleri tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Montajı oluşturan tüm elemanların eleman sayısı 

Geometri Node Sayısı Eleman Sayısı 

Geo-1 Icosahedron 15515/9313 4306/2007 

Geo-2 Scutoid 10861/6304 1522/654 

Geom-3 Cubic 17746/10739 4918/2302 

 

Tablo 2’de ise SEA’de kullanılan malzemelerin elastisite modulü ve poison oranları verilmiştir. 

 

Tablo 2. Sonlu elemanlar modelinde kullanılan malzeme özellikleri 

Material/Structure Young’s Modulus (MPa) Poisson’s Ratio 

AL-6061 Plate 18.6 x 103 0.30 

ABSPlus – P430 31 0.28 

PLA 110 0.29 

Vero WhitePlus 49.8 0.28 

 

Üç farklı geometrideki hücresel birim tasarımı ile yapısal analiz sonuçları elde 

edilmiştir. Analizi işlemlerinin tümünde, modelin etrafına 20mm çapında ve 1mm kalınlığında 

küre levha yerleştirilmiş, uygulanan yüklerin model üzerinde homojen bir şekilde dağılması 

sağlanmıştır (Şekil 9). Küre üzerine 1Pa yüzey basıncı uygulanmış ve alt küre yüzeyinden tüm 

yönlerden sabitlenmiştir. Şekil 9’da basınç altında iskelet yapılarda oluşan asal gerilme 

sonuçları verilmiştir. Sünek ve izotropik olarak kabul edilen üç farklı malzemeden üretilmiş 

modellerin tek eksende basma testinin doğrulanması amacıyla yapılan sonlu elemanlar 

analizinde, malzeme plastik şekil değiştirmeye kadar elastik olarak şekil değiştirir. Ardından 

akma başlar, boyun verme gerçekleşir ve son olarak kopar. Elde edilen bu akma noktası, akma 

dayanımı olarak ifade edilir ve şekil değiştirme enerjisi ile doğrudan orantılıdır. Von Mises 

gerilmesi de, malzemenin şeklinin değiştirilmesi için gerekli olan enerjinin yoğunluğunun 

belirlenmesi açısından kritiktir. 

 

Şekil 9’da elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, şekil değiştirme direncinin en yüksek 

çıktığı geometri, scutoid olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak, birim elemana düşen dikey 

eksendeki dirseklerin çok olması görülmektedir. Ardından 20 yüzlü ve kübik modeller 

gelmektedir. Von mises gerilmesinin yüksek olması, o parçanın plastik deformasyonu için 

gerekli olan enerjinin daha fazla olacağı anlamına gelmektedir. Malzeme olarak 

incelediğimizde, PLA ve Vero WhitePlus malzemesinin bu yükler için yeterli dayanımı 

sağladığı değerlendirilmektedir. ABS için ise yüksek gerilmelere neden olduğundan dolayı 

kırılganlığın yüksek olacağı beklenmektedir.  

 

 

 

 



10 

 

 

              
 

                
a) Icosahedron             b) Scutoid                    c) Kübik 

 

Şekil 8. Analizlerde kullanılan geometriler 

 

 
Şekil 9. Basınç altında en yüksek kalıntı gerilmeler ve von Mises gerilmeleri 

 

Üretim: 

 

Karmaşık geometrideki fonksiyonel yapıların en kolay üretim tekniği eklemeli imalat 

teknolojileridir. Eklemeli imalat yöntemlerinde herhangi bir kalıba gerek duyulmadan, 

üretilecek yapının CAD dosyasından doğrudan üretime aktarılması, bu yaklaşımın kemik doku 

mühendisliğinde kullanılmasına sebep olmuştur. Bu amaçla proje kapsamında üç farklı 3B 

yazıcı kullanılmıştır. Bu yazıcılardan ikisi malzeme ekstrüzyonu yöntemi ile ergiyik haldeki 

malzemenin katman katman biriktirilmesi ile üretim gerçekleştiren UPrint SE ve Ultimaker 3 

Extended cihazlarıdır. UPrint cihazı ile üretimde filament halindeki ABSPlusTM-P430 

malzemesi kullanılmaktadır. Ultimaker 3 Extended cihazı ile ise filament halindeki PLA 

malzemesi kullanılmıştır.  

 

Kullanılan bir diğer eklemeli imalat teknolojisi ise sıvı haldeki fotopolimer reçinenin 

püskürtülerek ultraviyole (UV) ışınla kürlenmesiyle gerçekleşmektedir. Bu projede kullanılan 

Objet 30 cihazı bu sistem ile çalışmaktadır. İskele modellerinin baskısı sıvı haldeki 

VerowhitePlusTM RGD 835 malzemesinin kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Farklı 
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malzemelerle üretilen kemik iskelelerinin gözeneklilikleri ve gözenek boyutları hesaplanarak 

tasarım yönteminin ve malzeme seçiminin gözeneklilik ve gözenek boyutu üzerindeki etkisi 

gözlemlenmiştir. Ayrıca 3B çıktıların ölçü doğrulukları da karşılaştırılmıştır.  

 

Mekanik Testler: 

Eğilme deneyinin gerçekleştirildiği test cihazı ile tasarlanan yapay kemik geometrilerinin 

üretildiği malzemenin eğilmeye karşı mekanik özelliklerini tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Eğme deneyi sonucunda; seçilen geometrinin eğme momenti, eğilme gerilmesi, elastisite 

modülü ve sehim miktarı değerleri hesaplanacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hücresel birimlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan iskele mimarilerinden L4 omur 

kemiğinin CT verisi Boolean operasyonları ile çıkarılmıştır. Böylece farklı geometrideki iskele 

yapıları ile giydirilmiş üç farklı L4 kemiği iskelesi elde edilmiştir. Literatürde L4 kemiği 

üzerine doğrudan giydirilmiş başka bir iskele tasarımı uygulaması bulunmamaktadır. Bu durum 

projenin ilk yenilikçi özelliğidir. 

 

Yapay kemik iskelesi üretimi çalışmalarında biyomimetik yaklaşım, gerçek kemik iskelesinin 

taklidi şeklinde kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında ise doğrudan biyomimetik tabanlı bir 

geometrik şeklin farklı yönlere doğru periyodik olarak arttırılması ile iskele mimarisi elde 

edilmiştir. Bu durum projenin bir diğer yenilikçi özelliğidir. Ayrıca çalışma kapsamında 

kullanılan scutoid formunu keşfeden bilim adamları, bu geometrinin yapay doku çalışmalarında 

kullanımının olumlu sonuç vereceğini belirtmişlerdir. Bu proje, scutoid şeklinin hücresel birim 

olarak kullanıldığı ilk çalışmadır ve elde edilen sonuçlarına bakıldığında yüksek gözeneklilik 

oranının (~ %81) elde edildiği görülmüştür.  Scutoid formunun kemik iskele mimarisinde 

kullanımı bu çalışma ile ilk defa denenmiştir. Çalışmanın bir diğer özgün tarafı ise aşağıdan 

yukarı yaklaşımında biomimetik formların ilk defa kullanılacak olmasıdır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrinin temel amacı 3B yazıcılarla gözenekli yapay kemik iskeleleri üretmektir. 

Gözenekli yapay kemik iskeleleri, hali hazırda ortopedi ve rejeneratif tıpta hasarlı kemik 

dokularının tedavisinde kullanılan kemik greftlerine alternatif olarak üretilecektir. Düşük 

gözenekliliğe sahip kemik greftlerinin tedavi süreci uzun sürmektedir. Düşük gözeneklilik 

kemik greftlerinin damarlanma performansını kötü etkilemekte bu da aynı bölgelerde hasarın 

tekrar oluşması sonucunu doğurmaktadır. Yüksek gözenekliliğe sahip yapay kemik iskeleleri 

ile hasarlı bölgelerde damarlanma maksimize edilmiş olacak, bu da yapay iskelenin vücutla 

bütünleşmesini sağlayacaktır. Böylece hasarlı bölgede tekrar hasar oluşumu engellenmiş 

olacaktır. Bunun yanında pahalı bir işlem olan kemik greftleri ile hasarlı doku tedavi sürecinin 

maliyeti düşürülmüş olacaktır.  

 

Proje fikri ortopedi ve travmatoloji bölümleri ve rejeneratif tıp bölümleri ile ortak çalışmalarla 

hayata geçirilebilecektir. Proje ekibi bu işbirlikleri ile ilgili ön çalışmaları tamamlamıştır. Proje 

fikriyle ortaya çıkacak ürün doğrudan uygulamaya yönelik ve uygulanabilirdir. Proje çıktısının 

ticari ürüne dönüşme potansiyeli yüksektir. Özellikle hasarlı kemik dokularının 
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implantasyonunda kullanılan sentetik malzemelerin ve kemik greftlerinin yerini alabilir.  

Böylece pahalı bir malzeme olan ve Türkiye’de üretimi olmayan kemik grefti için döviz kaybı 

olmayacaktır. Proje fikrinin bir diğer önemli çıktısı ise, yapay kemik iskelesi mimarilerinden 

yapay L4 kemiği üretimidir. Yapay L4 kemikleri, ülkemizde çok görülen omurilik kaynaklı 

hastalıkların tedavisinde kullanılabilecektir. Hali hazırda implantasyonda kullanılan çelik 

implantlarda kullanılan sentetik malzemelerin yerini rahatlıkla alabilecektir.  

 

Proje fikrinin uygulanabilirliğinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ülkemizdeki mevcut 

teknoloji birikimi, proje ekibinin tecrübesi ve yeterli yatırım bütçesi ile kolayca uygulamaya 

geçebilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin bütçesini 3B baskı teknolojileri ile üretim sürecinde kullanılacak olan malzemeler için 

yapılacak harcamalar oluşturmaktadır. Parçaların tasarımı ve modellenmesi proje ekibi 

tarafından gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla tasarım ve modelleme için bir bütçe 

ayrılmayacaktır. Üretim için gerekli cihazlar proje ekibinin çalıştığı üniversitenin 

laboratuvarlarında bulunmaktadır. Bu cihazlardan yararlanılacaktır. Projede 3B baskı için 

gerekli malzemeler için ve malzemelerin mekanik dayanım testleri için harcama kalemi 

oluşturulmuştur. Buna göre proje çalışması kapsamında üç farklı cihazla baskı yapılacak ve 

elde edilen çıktılar karşılaştırılarak en iyi üretim yöntemine karar verilecektir. Bu cihazlar 

Objet30, Uprint SE ve Ultimaker 3 Extended marka cihazlardır. Bu cihazların kullandığı 

malzemeler ise aşağıdaki şekildedir: 

 

- Uprint SE: ABSPlus P430 

- Ultimaker 3 Extended: PLA  

- Objet30: Fotopolimer Reçine  

Projenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan tahmini bütçe tabloda verilmiştir. Tahmini bütçe 

üretim için gerekli olan malzemeler ve mekanik test giderlerinden oluşturulmuştur. Tahmini 

toplam proje bütçesi 21793 TL olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda projede kullanılacak 

malzeme listesi ve ayrıntılı proje giderleri listelenmiştir.  

 

Cihaz Malzeme Miktar Fiyat 

 

Ultimaker 3 

 

Ultimaker TPU – Beyaz 

Filament 

1 kg 894,00 TL 

Ultimaker PVA destek 

malzemesi 

1 kg 1457,00 TL 

 

UPrint SE 

ABS P430 Filament 

(P430XL Model Spool 

Ivory) 

1 kg 2891,00 TL 

Destek malzemesi  

(SR-30XL Soluble 

Support Spool) 

1 kg 3100,00 TL 

 

Objet 30 

VeroWhite Plus FullCure 1 kg 3138,00 TL 

SUPPORT , FullCure 1 kg 1817,00 
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Mekanik Testler Basma Deneyi (oda 

sıcaklığı) 

9 numune  3186,00 TL 

Bama Deneyi (oda 

sıcaklığı hariç) 

9 numune 5310 TL 

TOPLAM 21793,00TL 

 

 Projemizde malzeme ihtiyacı dışında, bütün donanım ve yazılım ihtiyaçları proje ekibinin 

çalıştığı üniversitenin imkânlarından karşılanacaktır. Projenin ön görülen bütçesi en az maliyet 

esasına göre hazırlanmıştır. Proje ile ilgili çalışmaların 3 aylık bir zaman diliminde tamamlanıp 

prototip üretimlerin gerçekleştirileceği ön görülmektedir. Burada sunulan proje konusu ile ilgili 

geçtiğimiz iki yıl yoğun bir çalışma yapıldığı için proje çalışması ile ilgili tasarım, modelleme, 

üretim ve test süreçleri ile ilgili bilgi birikimi mevcuttur. Burada tanımlanan 3 aylık süreçte 

gerçekleştirilecek çalışmalar, önceki çalışmaların değerlendirilerek prototipin ortaya 

çıkartılması ile ilgili çalışmalardır. Proje çalışmaları ile ilgili yapılan zaman planlamasının ilk 

bir ayı hücresel birimlerin tasarımı, modellenmesi ve kemik iskelelerine dönüştürülmesi 

çalışmalarını kapsamaktadır. 20 Haziran – 15 Temmuz arasındaki üç haftalık süreçte kemik 

iskelelerinin üretimi ve gözeneklilik değerlendirilmesi yapılacaktır. Gözeneklilik oranı ve 

mekanik test sonuçlarına göre karar verilen kemik iskele modelinden L4 kemiğinin 

modellenmesi ve 3B olarak yazdırılması ise son bir aylık süreçte gerçekleştirilecektir. Projenin 

ayrıntılı zaman planlaması aşağıda verilen zaman çubuğunda görülmektedir.  

 

 
 

Proje planımıza göre ilk üretimler kemik iskelelerinin üretileceği 2-3. Dönemde (10 Haziran – 

5 Temmuz) ve L4 kemiklerinin üretileceği 5 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan 4-6. 

Dönemler arasında yapılacaktır. Mekanik testler için yapılacak harcamalar ise 6. dönemde 

yapılacaktır.  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizde ve dünyada kemik doku hasarı sebebiyle her yıl binlerce cerrahi operasyon 

gerçekleştirilmektedir. Bu cerrahi operasyonlarla hastalara doku nakilleri 

gerçekleştirilmektedir. Nakledilen dokular hastanın kendi vücudundan, dönor veya 

kadavralardan, hayvanlardan veya sentetik malzemelerden elde edilmektedir. Kemik doku 

İş kalemleri
1 Haziran -     

10 Haziran

 10 Haziran - 

20 Haziran

20 Haziran -      

  5 Temmuz 

5 Temmuz -   

15 Temmuz

15 Temmuz - 

01 Ağustos

01 Ağustos -

10 Ağustos

10 Ağustos - 

20 Ağustos

CASTS ve biyomimetik tabanlı 

mikro yapıdaki hücresel birimlerin 

tasarımı

Hücresel birimlerin modellenmesi 

ve periyodik artışıyla  makro 

yapıların oluşturulması

Kemik iskelelerinin yapısal dayanım 

analizleri

Kemik iskelelerinin 3B yazıcılarla 

üretimi

Üretim sonuçlarının gözeneklilik ve 

dayanım bakımından 

değerlendirilmesi

L4 kemik modelinin oluşturulması 

ve 3B yazıcı ile üretimi

Farklı geometrideki yapay 

iskelelerin mekanik testlerinin 

yapılması
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nakillerinde en çok kullanılan yöntem hayvan kaynaklı doku nakilleridir. Bunu insan kaynaklı 

doku nakilleri ve sentetik dokular takip etmektedir. Bu dokular, greft şeklindedir. Greft, yapısı 

nedeni ile kemiğin gerçek yapısını taklit etmez ve dokunun vücuda uyumu için önemli olan 

yeterli gözenekliliğe sahip değildir. Bu durum kemik greftlerini daha kırılgan hale getirerek 

kemik doku nakli gerçekleşen bölgelerde aynı hasarın tekrarlanması riskini arttırmaktadır. 

Bunun yanında bir diğer problem ise kemik greftlerinin yüksek maliyetlere sahip olmasıdır. Bu 

durum düşük gelir grubuna sahip hastalar açısında dezavantaj teşkil etmektedir.  

  

Önerilen projenin nihai faydalanıcıları kısmi veya tamamen kemik doku kaybına maruz kalmış 

hastalardır. Hastalar dönor bulma zorluğu veya ekonomik gerekçelerle kemik doku nakillerinde 

zorluk yaşayabilmektedir. Ayrıca, vücuda yeterince uyum sağlayamayan yapay dokular 

yüzünden sıkıntılar yaşayabilmektedir. Proje kapsamında yürütülecek çalışmayla, gerçek 

kemik yapısının gözeneklilik şekil ve oranını taklit eden, düşük maliyette ve biyouyumlu kemik 

iskeleleri üretilecektir. Standart, polimer bazlı 3B yazıcılarla yapılacak yapay kemik iskelesi 

üretimi yapay kemik iskelelerine erişimi hem teknoloji hem de maliyet açısından daha 

erişilebilir bir hale getirecektir. 

 

9. Riskler 

Proje 3B yazıcılarla yapay kemik iskelesi ve bu iskelelerden L4 kemiğinin üretimini 

hedeflemektedir. Proje ile kemik iskelelerine gelecek yükleri taşıyabilecek en uygun 

biyomimetik yapı, iskele mimarisi ve üretim teknolojisinin belirlenmesini içermektedir. 

Projenin taşıdığı en büyük risk proje kapsamında belirlenen üretim yöntemleri ve seçilen 

malzemeler ile proje hedeflerinin gerçekleşememe durumudur.  

 

Bu riskler üç başlıkta ortaya çıkabilir; 

- Seçilen üretim yöntemleri ile iskele mimarilerinin üretilememesi 

- Kullanılan malzemelerin beklenen mekanik dayanımı gösterememesi 

- Seçilen hücresel modellerin iskele mimarilerini oluşturmada beklenen performansı 

gösterememesi  

- Gözeneklilik oranının CAD modeli ile baskı çıktısında farklılık göstermesi 

 

B Planı:  

Her üç durumda da risk planı hazırdır. Birinci durumda farklı üretim yöntemi (SLA, SLS vb.), 

ikinci durumda farklı üretim yöntemi ile birlikte farklı malzemeler kullanılabilir. Üçüncü 

durumda ise farklı tasarımlarla ortaya çıkacak risk bertaraf edilebilecektir. Proje ekibinin 3B 

yazıcılar ve tasarım tecrübesi bu risk planını hayata geçirecek yetkinliktedir.  

 
Risk Öncelik Durumu: 

R:1-2-3-4-5-6 (Kabul Edilebilir Risk) 

R:15-16-20 (Önemli Risk) 

R:8-9-10-12 (Dikkate Değer Risk) 

R:25 (Kabul Edilemez Risk) 

Olasılık:  

1-Çok düşük (Birkaç yılda bir) 

2-Düşük (Yılda Bir kez) 

3-Orta (Yılda Birkaç Kez) 

4-Yüksek (Ayda Bir) 

5-Çok Yüksek (Her gün) 

Şiddet: 

1-Çok hafif  

2-Hafif  

3-Orta  

4-Ciddi  

5- Çok ciddi  

Tehlike Unsuru 
Karşılaşılabilecek 

Riskler 
Olasılık Şiddet 

Risk 

Puanı 
Önlem 



15 

 

Üretim yöntemi ile iskelelerin 

üretilememesi 

Zaman, malzeme, enerji 

ve maliyet kaybı 
1 3 3 

Deneme baskılarının 

yapılması 

Malzemelerin beklenen mekanik 

dayanımı gösterememesi 

Zaman ve malzeme 

kaybı 
3 2 6 

Deneme baskılarının 

yapılması 

Hücresel modellerin beklenen 

performansı gösterememesi 
Zaman kaybı 2 3 6 

Alternatif modellerin 

geliştirilmesi 

CAD modeli ile baskı çıktısının 

farklılık göstermesi 

Zaman, malzeme, enerji 

ve maliyet kaybı 
2 4 8 

Deneme baskılarının 

yapılması 

 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Kurumu Projeyle ilgili tecrübesi 

Neslihan Top Tasarım, modelleme, 

3B baskı süreçleri 

Gazi 

Üniversitesi 

Proje konusu ile ilgili yüksek lisans 

çalışması yaptı. Konuyla ilgili Akademik 

yayınları var.  
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EKLER 

 

 

 
Hücresel birimlerin X,Y,Z yönlerinde periyodik artışı ile elde edilen iskele mimarileri  
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3B BASKI CAD MODELİ 

  

  
  

  
 

 

 


