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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projenin temel amacı bireylerin diş hekimine gitmeden geliştirdiğimiz çürük dedektörü 

sayesinde dişlerini, istedikleri yerden kontrol edebilmelerini ve diş problemlerine müdahalede 

erken davranılmasını sağlamaktır. Sağlık Bakanlığı verileri, ağız ve diş konusunda herhangi 

bir şikayet olmadan diş hekimine gitmediğimizi göstermektedir. Kullanıcıların diş fırçalarken 

bir önceki durumları ile mevcut durumlarını kıyaslamaları mümkün olursa diş hekimine 

gitmelerini tetikleyecek ve erken tedavi ile daha maliyetli diş tedavileri önlenmiş olacaktır. Bu 

sebeple projenin çıktısı olan dedektör, tüm yaş grubundan bireylere hitap etmektedir. Ancak 

istenirse dedektörün dış kalıbı çizgi film kahramanları ile süslenerek özellikle çocuklar için 

ilgi çekici hale getirilebilecektir. Çürük Dedektöründe LCD ekran ve sensör bulunmakta ve 

arduino nano kart kullanılmaktadır. Ürünün dış kalıbı, proje ekibince tasarlanıp 3D yazıcıdan 

elde edilmiştir. Dedektörün enerjisi ise harici bir batarya ile sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 1: Prototipin Tasarım Aşaması 

 

2. Problem Durumu: 

Ülkemizde yıllardır koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında okullarda diş 

taramaları yapılmakta, uygun yaş gruplarına flor uygulamaları yapılmaktadır. Yakın zamanda 

ulusal sağlık politikası kapsamında Sağlık Bakanlığınca Aile Diş Hekimliği Uygulaması 

deneme ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları 

dişlerin çürümeden korunması, öncelikle insan sağlığı akabinde ülke ekonomisi açısından 

önem arz etmektedir. Kaybedilmiş olan dişlerin yerine konulması için gerekli tedavi hem 
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zaman hem de maliyet olarak çok fazladır. Diş kaybı olması durumunda yerine kaybolan diş 

süt dişi ise daimi diş çıkıncaya kadar, uygulanacak olan geçici tedavi olan yer tutucu yaklaşık 

üç günlük bir mesai ve Türk Diş Hekimleri Birliği 2022 yılı ücret tarifesine göre her diş için 

1.420,00 TL olarak belirtilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Ağız ve Diş 

Sağlığı Hizmetleri istatistiksel verilerine göre yıllık yaklaşık 8 milyon diş çekimi, 3 milyon 

kanal tedavisi, on üç milyon diş dolgusu, kaybedilmiş yerine konulmak için 7 milyon sabit 

protez, beş yüz bin hareketli protez yapılmaktadır (2017). Bununla birlikte koruyucu diş 

hekimliği uygulamaları kapsamında yaklaşık bir milyon hastaya yerel flor ve Fissur Sealant 

uygulaması yapılmıştır. Bu durum, koruyucu diş hekimliği uygulamasında geç kalındığı ve 

yerine uygulanacak olan tedavilerin çok daha fazla maliyet ve zaman kaybına neden olduğunu 

göstermektedir. Bugün diş hekimlerinin muayenehanede kullandıkları ithal profesyonel klinik 

içi üç boyutlu ağız içi tarayıcıların fiyatlarının 150 bin ile 300 bin TL aralığında olduğu  

bilinmektedir. Bu sebeple öncelikle evlerimizden başlayarak koruyucu diş hekimliği 

uygulamalarının artırılması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Çürük Dedektörü Projesi ile 

diş hekimine giderek profesyonel yardım almadan önce mevcut durum tespitinin evden 

yaparak zaman ve para kaybını en aza indirmek, sağlıklı dişlerin ağızda kalmasını sağlamak, 

geç kalınmış tedavi maliyetlerini en aza indirmek amaçlanmaktadır. Sağlık ağızda başlar 

düsturu ile sindirim, dolaşım, boşaltım sistemlerinde meydanlara gelecek rahatsızlıkların 

önüne geçilmesi de sağlanmış olacaktır. 

 

3. Çözüm  

Ağız sağlığı, genel sağlığın ve yaşam kalitesinin önemli bir bileşenidir. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) 2003’te yayımladığı raporunda ağız hastalıklarının önlenmesi ve ağız 

sağlığının geliştirilmesinin, sağlığa yönelik riskler ile bağlantılı olduğundan, kronik 

hastalıkların önlenmesi ve genel sağlığın teşviki ile entegre edilmesi gerektiğini belirtmiştir 

(Petersen, 2009). Küresel Hastalık Yükü Çalışmasının (GBD) 2019 verilerine göre ağız 

sağlığı hastalıkları dünya çapında 3,5 milyar insanı etkilemektedir. Ağız ve halk sağlığındaki 

teknolojik gelişmeler baş döndürücü hızla ilerlemeye devam etmekle birlikte bu ilerlemeler, 

dünya çapındaki yoksul ve dezavantajlı nüfuslara henüz çok fayda sağlamamıştır. Bu sebeple 

ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde araştırma kapasitesinin geliştirmesi gerekmektedir. 

Önleyici sağlık hizmetleri kapsamında, ağızdaki dişlerin sağlığı ve korunması her yaş 

grubunu ilgilendiren bir durumdur. 2021’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı 

Profili Araştırma Raporu-2018’e göre beş yaş grubunda diş çürüğü risk faktörlerinden olan 

ara öğünlerde günde üçten fazla serbest şeker tüketimini tespit etmek üzere yapılan ankete 

verilen “günde bir kez” ile “günde birkaç kez” yanıtlarının sayısı, yüksek serbest şeker 

tüketiminin arttığı şeklinde değerlendirilmiştir. Aynı araştırmanın ağız hijyeni kısmında beş 

yaş grubu çocuklardan araştırmaya katılanların dörtte biri dişlerini ara sıra fırçaladığını 

belirmekte, on iki yaş grubunun dörtte üçünün ise daha önce bir diş hekimine gittiğini ve 

yüzde 90’dan fazlasının sadece şikayeti olduğunda diş hekimine gittiğini açıklamaktadır. 

Benzer sonuç diğer yaş gruplarında da görülmektedir, yani mecbur kalmadıkça diş hekimine 

gidilmemektedir. Projemizin çıkış noktasını bu veriler oluşturmaktadır. Ağız ve diş sağlığını 

korumak amacıyla ön kontrollerin bireyin kendisi tarafından, herhangi bir çürük oluşmadan 

yapılması yukarıdaki verilerden sonra büyük önem taşımaktadır. Proje ile geliştirilmesi 

planlanan çürük dedektörü ile bireyler diş sağlığını istedikleri zaman kendileri 
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inceleyebilecek, kalıcı hasara uğramadan, diş kaybetmeden diş hekimine gideceklerdir. 

Tasarlanan dedektör, diş fırçası şeklinde her yaş grubundan insanın ulaşabileceği bir nitelik ve 

özelliktedir. Günümüzde kaybedilen bir diş yerine yaptırılacak implant tedavisinin 3.000-

10.000 TL aralığında olduğu düşünüldüğünde diş kaybetmenin maddi ve manevi açıdan zararı 

daha iyi anlaşılmaktadır. 

Ayrıca mevcut uygulamalar ve kişilerin ağız ve diş sağlığına vermediği önem 

yüzünden sosyal güvenlik kurumuna diş tedavileri amacıyla yüklenen yükün yanında, bu 

tedaviler için başvuruda bulunan hastalara hizmet edebilmek adına alınan donanım, bina ve 

sarf malzemelerin maliyeti çok fazladır. Bu tarz harcamaların önüne geçebilmek ve milli 

sermayemizi koruyucu hekimlik uygulamaları ve daha da önemlisi kişisel farkındalığı artırıcı 

faaliyetlere yönlendirirsek daha az sermaye ile açılan tesisler ve az maliyetli sarf 

malzemelerle daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamış olacağız. 

 

4. Yöntem 

Projeyi hayata geçirebilmek adına ilk önce literatür taraması yapılarak ülkemizde 

yazılmış bilimsel makaleler gözden geçirilmiştir. Yakından uzağa ilkesi gereği Eskişehir Ağız 

ve Diş Hastanesi ziyaret edilmiş, özellikle çocuk polikliniğindeki hastalara görüşülmüştür. 

Hastanedeki kalabalık gözden kaçmamış, bunun sebepleri diş hekimleri ve hastane çalışanları 

ile görüşülmüştür. Proje ekibi, proje fikrini hayata geçirerek prototip oluşturmak amacıyla 

ihtiyacımız olan mekanik, yazılımsal ve diğer araç gereçlerden oluşan ihtiyaç listesi 

belirlemiştir. Dişlerdeki renklenmeyi algılayabilmek amacıyla bir adet renk algılama 

sensörüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla temin edilen TCS34725 sensörü, piyasada 

bulunan en iyi renk algılama sensörlerinden birisidir. Sahip olduğu IR (infrared - kızılötesi) 

filtre sayesinde, rengi algılanan cisimden yansıyan kızılötesi ışınları bloke ederek oldukça 

düzgün renk algılaması yapılmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca kart üzerindeki beyaz LED, 

gün ışığına yakın bir değer olan 4150 °K renk sıcaklığına sahiptir. Bu sayede, rengi 

algılanacak diş en doğru şekilde aydınlatılmış olacaktır. Bu LED ampullerin ağırlığının 3 

gram, boyutlarının 20 mm civarında olması ağız gibi dar bir alanda kullanılacağından tercih 

sebebi olmuştur. Sensörden alınan verinin kullanıcıya aktarılması amacıyla Arduino nano 

beyin kullanılmış, bu beyinden geçen kodlar mavi LCD ekran üzerine yansıtılmıştır. Bu 

sensör, beyaz renk gördüğünde ‘SAĞLIKLI DİŞ’, siyah renk gördüğünde ‘ÇÜRÜK DİŞ’, 

diğer renkleri algıladığında ‘RENKLENME VAR’ uyarısı vermektedir. Dedektörün enerjisi, 

harici olarak bağlanan güç kaynağı ile sağlanmaktadır. Prototip olarak oluşturulan ürünün 

toplam ağırlığının 175 gram olması taşınmasını ve tutulmasını kolaylaştırmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 1: Arduino Nano Beyin 
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Görsel 2: Prototip ürünün metrajları ve kullanılan malzemeleri 

 

Renk algılama sensörünün doğru tespit yapabilmesi amacıyla ortamdaki ışık 

miktarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Prototip sonrası oluşturulacak ürün ağız içinde 

genel anlamda karanlık bir ortamda çalışacağından dezavantaj gibi görünen bu durum avantaj 

sağlamaktadır. 

 

Prototip oluşturulduktan sonra yapay karanlık bir 

ortam meydana getirilmiş, kartondan meydana getirilen bu 

ortamda denemeler gerçekleştirilmiştir. Kartondan bir 

apartman şeklinde tasarlanan deney ortamına üç pencere 

açılmış, pencerelerin iç kısmı siyah, beyaz ve turuncu 

renkli kartonla kaplanmıştır. Prototipin sensör kısmı teker 

teker pencerenin içine doğru uzatılarak dedektör denenmiş, 

her üç pencerede de doğru sonuçlar alınmıştır. Siyah rengi 

çürük diş olarak, beyaz rengi sağlıklı diş, turuncu rengi de 

renklenme var olarak algılamıştır.     

                Görsel 3. Sensör 
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Görsel 4: Prototipin Test Aşamaları 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Şu an aktif olarak uygulanan algılama ve görüntüleme mantığı ile çalışan ağız içi 

kameraları hastaların son aşamaya gelmiş ve dayanamayacak şekilde problemleri olduğu 

durumlarda hekime başvurmaları sonrası mevcut durumu tespit etmek için kullanılmaktadır. 

Diş ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın ağız içi görüntüleri kayıt altına alınmakta ve 

uygulanan tedavi öncesi sonrası işlemleri ispat amacıyla kullanılmaktadır. Kaybedilmiş 

dişlerin yerine yapaylarının yapılması mantığı ile gerekli protez planlaması yapmak amacıyla 

hastaya demo sunumlarında da bu teknoloji kullanılmaktadır. Genellikle cihazın uç kısmında 

konumlandırılan kamera üç boyutlu tarama gerçekleştirmektedir. 

Çürük Dedektörü projesi ise geç kalınmış tedavilerin ve diş kayıplarının önüne 

geçmeyi ve kullanıcıların hayatları boyunca geç kalınıp, tedavi edilemeyen veya kayıp edilen 

dişlerinin pişmanlığını yaşamalarının önüne geçmekte ve genel sağlığa önemli katkı sağlayan 

sindirimin başlangıcı olan ağız içinde kendi dişlerinin varlığını korumayı amaçlamaktadır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Seri üretim ve uygulama için özel üretilmiş başlık ve sensörler sağlanarak yurt 

genelinde kolaylıkla kullanıma sunulabilecektir. Hatta Sağlık Bakanlığının zaman zaman 

uygulamaya koyduğu fırça macun dağıtım programlarına bile konu olarak vatandaşlarımıza 

dağıtımı sağlanarak yaygınlaştırılabilecektir. Ürünün sensörünün temini ve LED ekranının 

yeterince bulunması sayesinde tasarımın sürekliliği sağlanacaktır. Seri üretime geçilerek 3D 

yazıcıdan kalıp yazdırılıp sensör ve ekran monte edilerek paketleme yapılacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İş Paketi Ad/Tanım 
Haftalar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proje Ekibinin Oluşturulması X            

Proje Fikrinin Ortaya Çıkması  X           

Proje Fikrinin Modellenmesi   X          

İhtiyaç ve Malzemelerin Belirlenmesi    X         

Malzemelerin Temini    X X        

Ara Değerlendirme      X       

Prototip için Çizim Yapılması       X      

3D Yazıcıdan Plastik Aksamın 

Yazdırılması 
       X     

LCD Ekran ve Sensörlerin Kurulumu         X X   

Prototipin Montajı          X   

Prototipin Test Edilmesi           X  

Gerekli Düzenleme ve Düzeltmelerin 

Yapılması 
          X X 

Prototipin toplam malzeme maliyeti 810 TL’dir. Yazılım, donanım montajı gibi 

faaliyetler proje ekibince ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Özel sensör tasarımı ve diş 

fırçası tasarımının revize edilerek imalata sürülmesi ile öngörülen ürün başına maliyetin 1.500 

TL olması beklenmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 
Çürük dedektörü projesi, yaş sınırı olmaksızın tüm kullanıcı kitlesine (B2C) hitap 

etmektedir. Evde kendi diş kontrolünü yapmak isteyen tüm bireyler projenin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. Proje ekibinin ilkokul öğrencilerinden oluşması ve prototip ürünü 

içselleştirmeleri sebebi ile öncelik olarak okul çağı çocuklarının kullanımı hedeflenmektedir. 

Protez diş kullanan kişilerin de çürük dedektörünü kullanarak protezlerdeki renklenmeyi 

tespit etmeleri olasıdır. 

9. Riskler 

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde özel tasarım sensörlerin imalatının mümkün 

olup olmadığı değerlendirilemedi. Kullanıma sunulan sensörlerin ağız içi kullanımı sırasında 

renk algılaması nasıl olacak test yapılamadı. Sensörler zemindeki rengin yansıyarak okuyucu 
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vasıtası ile algılanması felsefesi ile çalışacağından dolayı diş üzerinde farklı nedenlerle oluşan 

renklenmeler (yemek artığı vb.) sensörün yanlış bilgilendirme yapmasına neden olabilir. Bu 

durumun önüne geçmek adına cihazın kullanımı öncesinde dişlerin fırçalanması tavsiye 

edilecektir. Günlük kullanımda nemlenme, ıslanma ve ısınma durumlarında dedektörün 

tepkimesi maliyet yaratacağı gerekçesiyle gözlenemedi. Ancak elektronik devrelerin sıvı ile 

temasının dedektörün çalışmasını engelleyeceği bilinmektedir. Bu konuda dedektörün 

kullanma kılavuzunda ayrıntılı bilgiye yer verilecek ve son kullanıcılar kurulum aşamasında 

uyarılacaktır. Ar-ge sürecinde batarya kısmının harici olması sebebiyle enerji ünitesinin 

küçültülmesi ve cihaz içine dahil edilmesi planlandı ancak yeterli miktarda güç veren ve cihaz 

içine dahil edilecek büyüklükte pil/batarya temin edilemedi. Dedektörün henüz bir demo ürün 

olması ve geliştirme sürecinin halen devam etmesi sebebiyle gerek sensörlerin yerli ve milli 

imkanlarla üretimi, temin edilmesi, minimum boyutlarda olması gerekse dedektörün avuç 

içinde kavranacak ergonomik bir yapıya kavuşturulması, ses kartı eklenerek yazılı uyarıya ek 

olarak sesli uyarı (kısa ve uzun bip sesi) eklenmesi hedeflenmektedir. Seri üretim maliyetleri 

düşünüldüğünde dedektörün demo yapım harcamalarının daha altında bir fiyatla üretimi 

mümkün olacak, satışından elde edilecek kar marjı ise artacaktır. Üç ya da dört kişilik bir aile 

için hijyen kurallarına riayet edilmesi şartıyla evde bir tane çürük dedektörü olması bile 

yeterli olacaktır.  

RİSK 
RİSKİN 

ŞİDDETİ 

RİSK OLMA 

İHTİMALİ 

RİSK 

SEVİYESİ 
ÇÖZÜM 

Sensörün 

hassaslığını 

kaybetmesi 

İstenilmez Mümkün Çok Yüksek 

Belirli 

dönemlerde 

kalibrasyonun 

yapılması. 

Sensörün ve Led 

ekranın sıvı ile 

temas etmesi 

İstenilmez Olası Yüksek 

Servise 

yönlendirilerek 

yanan sensör 

veya ekranın 

değişimi. 

Sensörün veya 

Led ekranın aşırı 

ısınması 

İstenilmez Olası Yüksek 

Belirli bir süre 

boyunca 

çalıştırılması 

için kullanma 

kılavuzuna bilgi 

eklenmesi. 

Sensörün yanlış 

uyarı vermesi 
Kabul Edilebilir Olası Düşük 

Kullanımdan 

önce dişlerin 

fırçalanması. 

Tablo 1. Risk Tablosu 
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