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Farklı İletkenliklerde Mürekkep ve Akışkanların Esnek ve Rijit Yüzeye

Yazdırılmasını Kolaylaştıracak Bir Yazıcı
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PRINTIXING
“Redefining 3D printing for flexible 
electronics”
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EKİP:
Ekibimiz bir öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
Geleceğin elektronik komponentlerinin tasarım ve üretimi üzerine
çalışan bu ekip, chip tasarımından sensör tasarımına kadar bir çok
konuda makale, konferans, patent vb. sahibidir.
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DİNÇER GÖKCEN MUSTAFA ERYILMAZ İBRAHİM BOZYEL



PROBLEM/FIRSAT:
• Esnek elektronik yapıların farklı mürekkep ve akışkanlar kullanarak

etkin ve düşük maliyetli üretimini yapmak çok zor!

• Mevcut sistemlerde, büyük hacimli üretimlere uyarlanmış olduklarından

serigrafi kullanılıyor.

• Ancak mürekkebin herhangi bir yüzeye aktarılması çok zor.

• Mevcut sistemlerde baskılar bozuk çıkıyor.
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ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
• Esnek devre elemanlarında kullanılan farklı malzemelerin basımı

için geliştirilen; farklı vizkozite ve miktarlardaki malzemeleri
farklı yüzeylere kolayca basabilen ve 6 eksen hareket
kabiliyetine sahip yeni bir yazıcı sistemi.
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ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
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YENİ KOMPONENT YENİLİKÇİ YÖNÜ MÜŞTERİ İÇİN FAYDASI

Nozul (yeni geliştirildi) Nozulun ucundaki yeni yaylı sistem
sayesinde farklı akışkanlıklarda
(vizkosite) ve kalınlıklarda geçiş
sağlanabiliyor.

• Devre baskısını problemsiz ve kolay
bir şekilde yapılabiliyor.

• Düşük maliyetli
• Farklı büyüklüklerde partiküller

içeren akışkanlar kullanılabilir.
• Esnek devre çalışmalarının lab, ofis

ve evde yapılmasını sağlıyor.
• Sadece esnek değil, rijit devrelerde

de kullanılabilir.



DEĞER ÖNERİSİ:
• Patentimizin, müşteri firma (lisans alacak firma) veya

son kullanıcı için sağlayacağı en kritik 3 faydası:
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Pazarda yer alan
serigrafi cihazlarına
göre kullanımı daha
kolay bir yazıcı. 

Farklı malzemelerin 
yazıcı mürekkebi ve 
alttaş olarak 
kullanılabilmesini 
sağlamaktadır.

Lab, ofis ve evde
protipleme ve
üretim için
kullanılabilecek
düşük maliyetli
sistem.



HEDEF ÜRETİCİ KİTLESİ:
Segmente edilmiş üretici kitlesi (Patentli teknolojiyi kullanabilecek 
firmaların segmentasyonu)

• Elektronik Devre Baskı- Esnek Elektronik- Elektronik Prototipleme

• TAM: Esnek elektronik devreler basabilen firmalar

• SAM: Viskozitesi yüksek iletkenler ile esnek elektronik devreler basmak 

isteyen firmalar
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PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ:
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PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ:



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİMİZ:
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KARŞILAŞTIRMA 
KRİTERLERİ 👉

RAKİPLER 👇

Farklı viskozite ve 
kalınlıklarda 
akışkanların 
kullanılabilmesi

Farklı 
yüzeylere 
basabilme

Rijit devrelerde 
kullanılabilme

Maliyet Kullanım 
kolaylığı

Patentimiz MÜMKÜN VAR VAR DÜŞÜK ÇOK KOLAY



YOL HARİTASI/GELİŞTİRME İHTİYACI:
• Patentte belirtilen teknoloji bir proje desteğiyle en kısa zamanda ayağa kaldırılabilir. 

Patent başvurusu sırasında bu konuda yoğun çalışmalar yaptığımız düzeneğimiz 
hazırdı. Düzeneğin geliştirilmesi adına düzenekte modifikasyonlar yapıldı ve patentin 
en önemli aparatı olan ucu sökülmek durumunda kaldı.

• Aşağıdaki haritalandırma gerekli bütçenin olduğu durum için geçerlidir.
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Cihaz için Reçetelerin 
Hazırlanması
6 ay

Sistemin prototipten 
ürüne dönüştürülmesi 
için gerekli çalışmalar
6 ay

Ürünün Piyasaya 
Çıkışı

Cihaz Kurulum
6 ay



PATENT ODAKLI İŞBİRLİĞİ MODELİ
• Patent Lisanslama ve patent devri
• Ür-Ge Projesi
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TÜBİTAK 1702 PATENT SKORU
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Patent Skoru

%55

%40

KOBİ için

Büyük Firma için

Buluş Türkiye’de tescil edilmiştir. PCT başvurusu da yapılmıştır. (WO2022019867A1)

1702 Programı sayesinde, bu patenti lisanslamanız yada devir almanız durumunda, patent sahibine ödeyeceğiniz toplam bedelin belli bir

kısmını (patent skoru ölçüsünde) TÜBİTAK’tan geri alabilirsiniz. 1702 destek programının ayrıntıları için info@patenteffect.com adresine

eposta gönderebilirsiniz.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2022019867A1
mailto:info@patenteffect.com

