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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Cilt kanseri, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. 

Örneğin, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, her gün 9.500'den fazla kişiye cilt 

kanseri teşhisi konduğu tahmin edilmektedir ve onlardan 20’si hayatını 

kaybetmektedir[2]. Türkiye’de ise diğer kanser türlerine göre 21. sırada olan cilt kanseri 

(melanom) vaka sayısı 1756 iken, bu vakalardan 888’i ölümle sonuçlanmaktadır[3]. 

Bununla birlikte, vakaların çoğunda hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin 

en önemli sebebinin erken teşhis olduğu bulundu. 

Bu proje, cilt hastalıkları erken teşhisine yönelik hastaların kullanabileceği telefonla 

uyumlu bir mini-dermatoskop cihazı tasarlayarak, bu cihazı doktorlarla hastaları 

birleştiren, süreci hızlandıran, veri tabanı niteliğinde bir teletıp platformu ile entegre 

etmektir. Bu sayede hasta ile doktorun maliyetten ve zamandan tasarruf etmesini ve tele 

teşhis süreçlerinin doğruluğunu artırmayı hedeflemekteyiz. 

Minidermatoskop, hasta tarafından cilt lezyon görüntülerinin alınmasına yardımcı 

telefona bağlanabilen koni şeklinde bir aparat olarak tasarlanmıştır. Bu aparat ile 

doktorların cilt lezyonlarını ayrıntılı olarak inceleyebileceği, içerisine yerleştireceğimiz 

4 farklı renkteki LED’ler ve lenslerle cilt hastalıkları teşhisine yardımcı her biri farklı 

veri sağlayan fotoğraflar çekilecektir. Lens sistemi tasarlamnırken, lens çeşidine göre 

ışık huzmesinin geçişinin gözlemlenmesine izin veren “winlens3d” simülasyon 

programı kullanılacaktır. 

Hasta çektiği lezyon görüntülerini şikayetleriyle birlikte oluşturduğumuz teletıp 

platformuna aktaracak ve bu görüntüler doktorlar tarafından değerlendirilecektir. Bu 

değerlendirmeler sonucunda, hasta gerekli tedaviye göre yönlendirilecektir. Teletıp 

platformu, hasta ya da normal kullanıcı, yetkili doktor ve araştırmacı olmak üzere 3 çeşit 

farklı profili kapsamaktadır. Bu platform, doktor ve araştırmacı kayıt prosedürlerinde 

kimlik doğrulaması için Nüfus Bakanlığı ile entegre edilecektir. Ayrıca hasta verileri 

kişinin izni dahilinde alınacaktır ve en yüksek güvenlik protokolleriyle korunacaktır. 

İlerleyen zamanlarda bu veriler, AI veri tabanı, erken teşhis vb. gibi konularda birçok 

araştırma projesinde kullanılabilecektir. 

Bu proje ile teşhis süreçleri daha hızlı ve kolay olacak ve doktorların cilt hastalıkları 

teşhisine yönelik daha doğru kararlar almasına yardımcı olunacaktır. Ayrıca ileride 

sadece cilt kanseri değil diğer tıp branşlarında da erken teşhise yönelik cihazların 

geliştirilmesi ve danışmanlık servisi gibi olanakları sağlaması hedeflenmektedir. 

 
 

Şekil 1. Minidermatoskop aparatı ve telefon uygulaması 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 Hastaneye gitmek, zaman, çaba ve para gerektirir: Özellikle klinik ve 

hastanelerden uzak yerlerde yaşayan hastalara, danışmanlık veya teşhis 

prosedürleri içim düzenli hastane ziyaretleri yapmak hastaya yorucu 

gelebilmektedir. Aynı zamanda, hastanelerde tıbbi cihazların çok gerekli 

olmadıkça kullanılması veya teknik arızaların çıkması hastane için ayrıca 

masraftır. 

 Sağlık riskinin artması: Cilt kanseri gibi birçok hastalık için belirli zaman 

aralıklarında doktorların hastaları düzenli kontrol etmesi gerekir.  Ancak hasta, 

kliniklere erişimde yaşayacağı zorluklardan ötürü doktor kontrolünü 

erteleyebilmektedir. Bu da ölüm oranlarını ve sağlık risklerini artırmaktadır. 

 Araştırma için veri bulmada zorluk: Araştırmacıların test ve çalışmalar sırasında 

yaşadığı sorunlardan biri de verilerin yetersiz olmasıdır. Verilerin hastadan 

alınması gerektiğinde ise istenilen veriyi bulmak daha da zorlaşır. Bu durum 

yapay zeka ile erken teşhis sistemleri benzeri birçok yeni projeyi geliştirmede 

büyük zorluklar yaratır. 

 Minidermatoskop ürününün uluslararası pazarda pahalı olması ve ürünün 

ülkemizdeki hastaların eline ulaşmasının çok zaman alması: Uluslararası 

pazarda var olan minidermatoskop ürünlerinin fiyatları, özelliklerine ve sunduğu 

hizmete göre çok pahalıdır. Ayrıca ülkemizdeki hastalar ürünü yurtdışından 

temin edilmesi uzun zaman almaktadır. 

3. Çözüm  

Projemizin sunmayı amaçladığı çözüm kolaylıkla telefona bağlanabilen bir 

minidermatoskop aparatı ve bu aparatla entegre olarak çalışan bir teletıp platformu 

tasarlamaktır. 

Projenin teletıp kısmı ile hasta ve doktor arasındaki iletişim sağlanarak hastanın sağlık 

hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede hasta, doktorun 

onayına göre gerekliyse hastaneye gidebilecektir. Bu da günlük hastane ziyaretlerinin 

sayısını azaltarak, hasta, doktor ve hastane için oluşacak masraflar ve çaba konusunda 

tasarruf sağlayacaktır. Bu sistem ile, hastalar sağlık sorunları için doktorlara başvurma 

konusunda çok daha az çaba sarf edecektir ve doktorla iletişimde sağlanan kolaylık 

sayesinde hasta için önemli bir sağlık problemi durumunda soruna erken müdahale 

edilebilmesi sağlanacaktır. Böylece birçok hastalığın ve özellikle cilt kanserinden 

kaynaklanan ölüm oranları önemli ölçüde azalacaktır. 

Projenin minidermatoskop aparatı kısmı için tüm telefonlara uyabilen ve cilt lezyon 

görüntülerinin doktorlar tarafından daha doğru analiz edilebilmesini sağlayan bir 

tasarım yapılacaktır. Bu tasarım ile cilt kanseri belirtilerini görmeyi ve buna erken 

müdahale etmeyi sağlayan bir sistem elde edilecektir. Ayrıca bu minidermatoskop, 

şimdiye kadar standart olan analog beyaz ışıklı dermatoskopiler yerine cildi farklı dalga 

boylarına sahip dar bantlı ışık kaynakları ile aydınlatacak bir sisteme sahip olacaktır. 4 

faklı renkteki ışık kaynağı ile ve lenslerle cilt lezyon görüntülerinin kolayca analiz 

edilebilmesine olanak sağlayabilecektir. Farklı renkteki ışık kaynakları, farklı dalga 

boylarına sahiptir. Her biri pigment veya kirli kan gibi cilt kromoforları tarafından farklı 

şekilde emilir (Şekil 9). Farklı spektrumlara sahip dermoskopi, damar düzeni ve 

pigmentin görselleştirilmesini geliştirmenin bir yolu olabilir. Bazı bazal hücreli 
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karsinom ve Bowen hastalığı vakalarında kullanılacak bilgiler bu tür "cilt parametre 

haritaları" ile çıkabilmektedir [2,5]. 

Ayrıca tasarladığımız bu aparat ile cilt lezyonu fotoğrafları tek bir butonla 

çekilebilecektir. Kolay ve anlaşılabilir bir uygulama ile hasta bu görüntüleri doktoruna 

kolaylıkla gönderebilecektir. Değerlendirmeler sonucunda duruma göre hasta 

hasataneye çağırılabilecek, ilaç yazılabilecek veya önemli bir durumun olmadığı bilgisi 

verilebilecektir.  

 
Şekil 2. Tüm süreci içeren çözüm algoritması 

Doktorların incelemesi için alınan cilt lezyonu örnekleri platformun veri tabanında 

hastanın izni ile saklanacaktır. Bu veriler araştırmacılar için ve özellikle cilt kanseri 

teşhisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi için fayda sağlayacaktır. Bu verilerin 

saklanması hasta mahremiyeti hakkı olan hastaların onayı ve Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na göre gerçekleştirilecektir.  

 

4. Yöntem 

 Minidermatoskop 

Minidermatoskop, 2 adet farklı yakınlaştırma (x10, x20) özelliklerine sahip polarize 

olmayan lens, bir adet polarize lens, 16 adet LED (kırmızı x4, sarı x4, mavi x4, beyaz 

x4), 2 servo motor, 1 adet koruyucu cam içermektedir. Aynı renkteki LED’ler 

simetrik olarak 4 ayrı yere yerleştirilecektir. Bu da ışığın lezyon üzerinde homojen 

bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır (Şekil 12). 

Bu tasarımın içinde, 2 adet çark barındıracaktır. Bir tanesi x10 ve x20 yakınlaştırma 

özelliği sağlayan 2 adet polarize olmayan lensleri çerçeveleyecektir ve bu da lensler 

arasındaki geçişi, kullanıcının tuşa basması sonrasında servo motorlar aracılığıyla 

otomatik şekilde gerçekleşecektir. Diğer çark ise bir adet polarize lensi 

çerçeveleyecektir ve bu da aynı şekilde servo motorlar aracılığıyla ancak bu sefer 

lensin kamera haznesine koyulup kaldırılsbilmesini sağlayacaktır (Şekil 11) .  

Önce polarize olmayan lens x10 büyütebileceği pozisyondayken 4 farklı renk sıra sıra 

yanacaktır. Daha sonra lensin yeri x20 olarak büyütebileceği şekilde değişecektir. x10 

ve x20 lensler arasındaki bu değişim yerleştirildikleri silindirik çerçevenin servo motor 

sürücüsü aracılığıyla dönmesi ile gerçekleşecektir. yine 4 farklı renkte sıra sıra resim 

çekilecektir. Polarize olmayan ve 4 farklı renkte toplam 8 adet fotoğraf çekilmiş 

olacaktır. Aynı işlem polarize olan lens ile tekrarlanacaktır. Sonunda ise16 farklı veri 

sağlayan lezyon görüntüsü elde edilecektir. 

Tüm bu süreç için gerekli enerji içerdiği kablo aracılığıyla telefonun şarj girişine 

bağlanarak sağlanacaktır. Bunun için başlangıç prototipinde Arduino Uno 

kullanılacaktır. 
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Şekil 3. Minidermatoskop düzeneği                          Şekil 4. Arduino ile LED bağlantıları yapılan minidermatoskop görüntüsü 

 

o Tasarım çizimi: 

Minidermatoskop AutoCAD ve Solidworks programları kullanılarak tasarlanacaktır 

(Şekil 5).  

 

         

Şekil 5. Minidermatoskop tasarımı ve AutoCad çizimleri. 

o Lenslerin pozisyonlarının belirlenmesi: 

Lenslerden geçen ışık huzmesi Winlens3d simülasyon programında kontrol 

edilecektir. Bu simülasyona göre doğru lens aralıkları belirlenecektir ve 

minidermatoskopa yerleştirilecektir (Şekil 10) . 

o Her telefona entegre olabilmesi: 

Telefonun kamera bölgesindeki sürgülü ve tutturmalı sistem sayesinde olacaktır (Şekil 

5). Sürgü sayesinde minidermatoskop, telefondaki kamera bölgesine rahatlıkla 

kayabilecektir. Aynı zamanda kenarlarında esnek tutturucular sayesinde telefonun 

genişiliğine bağlı kalınmayacaktır.  

o Tasarımın 3 boyutlu baskısı: 

Programa çizilen tasarım stl uzantılı format olarak kaydedilip IdeaMaker programına 

aktarılacaktır, daha sonra 3D yazıcı ile tasarım bastırılacaktır.  

 Teletıp Platformu 

o Website tasarımı: Website girişinde, hasta ya da normal kullanıcı, yetkili doktor 

ve araştırmacı olmak üzere 3 çeşit farklı profil bilgisi istenmektedir. Kaydolan 

kişi, doktor ve araştırmacı ise website Nüfüs Bakanlığı’na entegre bir sistem 

olacağı için kimlik doğrulaması kolayca yapılabilecektir. Ayrıca hasta verileri en 

yüksek güvenlik protolleriyle korunacaktır. Bu platformun tasarımı için daha 

sonrasında web tasarımcısı ve geliştiricisi takıma alınması planlanmaktadır.  
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Hastadan alınan veriler ise kişinin izni dahilinde alınacak ve sistem geliştirilecek 

olan server (sunucu) ile veri tabanına kaydedilecektir. İlerleyen zamanlarda bu 

veriler, AI veri tabanı, erken teşhis vb. gibi konularda birçok araştırma projesinde 

kullanılabilecektir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Teletıp platformu ve cilt lezyon görüntüleri veritabanı 

o Telefon uygulaması tasarımı:  

Uygulama, minidermatoskop telefona bağlı olduğu için aktif hale gelebilir ve 

görüntü almaya hazır olur. Website ile entegre edilen uygulama websitedeki 

seçenekleri barındıracak, anlaşılabilir ve öğrenmesi kolay bir şekilde 

tasarlanması planlanmaktadır. 

Hasta lezyon fotoğrafını çekmek istediğinde tek bir tıkla otomatik olarak 

minidermatoskop tasarımımız ile çekilen, doktorun inceleyip daha doğru kararlar 

almasını sağlayabilecek 8 farklı fotoğrafı çekmiş olur. Bu fotoğraflar otomatik 

olarak JPEG formatında kaydedilir. Hastadan güvenli bir şekilde kişisel 

verilerinin korunması dahilinde bu fotoğrafların veri tabanında kaydedilmesi ve 

araştırmacıların da kullanabilmesi için izin alınır. Hasta daha sonra bu 

fotoğrafları ilgili doktora göndermesi için yönlendirilir. Bunun yanında hasta 

isterse email, whatsapp gibi elektronik ortamda mesaj yoluyla da fotoğrafları 

istediği kişiye gönderebilir.  

  
Şekil 7. Uygulama üzerinde hasta kullanıcı girişi ve hasta lezyon görüntüleri 

İleride üretilmesi planlanan telefona uyumlu diğer cihazları da telefon 

algılayabilecektir. Bu sayede ileride sadece cilt kanseri değil diğer tıp 

branşlarında da erken teşhise yönelik cihazların da geliştirilmesi  ve tek bir 

uygulamada birleştirilmesi planlanmaktadır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      Projeyi tasarlarken göz önünde bulundurduğumuz piyasadaki bazı önder ve projemize 

rakip olabilecek mini dermatoskop ürünleri vardır. Bunlardan biri de “MOLESCOPE 
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II”dir. Bu ürün, görüntünün parlamasını azaltan ve kalitesini yükselten polarize ve 

polarize olmayan lensler kullanarak fotoğraf çekebilir. Ancak lensler arasındaki geçişler 

kullanıcı tarafından manuel olarak yapılmak zorundadır ve fotoğraflar x10 (kullanılan 

telefona bağlı olarak x50-x60) yakınlaştırma ile çekilebilmektedir. Ayrıca batarya ile 

çalışan bir cihazdır ve çalıştırmadan önce şarj edilmelidir. Tüm bunların aksine bizim 

ürünümüz lensler arası geçişleri tek bir tuş ile otomatik olarak sağlayıp tek bir butonla 

kullanılan akıllı telefonun modelinden bağımsız olarak için x10 ve x20 yakınlaştırma 

arasında geçiş yapabilecektir. Daha yüksek bir yakınlaştırma aralığı parlaklığa ve 

lezyona bağlı olarak daha fazla detay gösterecektir. Lens pozisyonu ayarlamaları 

Winlens3d programında yapılacaktır. Lensler arası geçişler ise Arduino Uno ile motor 

kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, çalışmak için enerjisini bir kablo yardımıyla doğrudan 

telefondan alacaktır ve bu sayede kullanmadan önce herhangi bir bekleme söz konusu 

olmayacaktır. İki cihaz arasındaki bir diğer fark ise aydınlatmadır. Bu anlamda 

MOLESCOPE II sadece beyaz ışığa sahipken bizim ürünümüz 4 farklı renkte (beyaz, 

kırmızı, sarı ve mavi) ışığa sahiptir. Bu özellik, ürünümüzü diğer dijital 

dermatoskoplardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Her renk, lezyon tipine ve 

kullanıcının ten rengine bağlı farklı ayrıntıları göstereceğinden dolayı bu özellik 

sayesinde daha detaylı bir görüntü sağlanacaktır. Cilt altındaki ışık dalga boyuna göre 

emilim farklılıkları sadece doktora görüntü analizinde yardımcı olmakla kalmayıp 

araştırmacılara da üzerinde test yapabilmeleri için farklı ışık kaynaklarıyla alınan birçok 

veri sağlayacaktır. Bunun yanında piyasadaki dijital dermatoskopların görüntü alanı 

küçük olduğu için cilt lezyonun büyük olduğu yerlerde daha fazla görüntü alınması 

gerekmektedir. Buna rağmen bizim ürünümüzün görüntü alanı daha geniştir. Bu sayede 

büyük lezyonlu alanları rahatlıkla içine alabilmektedir. Son olarak projemizin sağladığı 

dermatoskop ve teletıp platformunun birleşmesi ile birlikte kullanıcı eksiksiz bir sağlık 

servisi deneyimleyecek. Şu an halihazırda buna benzer birçok teletıp platformu 

bulunmakta ancak bizler platformumuzu yabancı uyruklu hastaların tek bir tıkla kolayca 

sağlık vizesi alabilmeleri için Türkiye'den göç idaresi ile doğrudan iş birliği yapmak, 

kullanıcının onayı dahilinde araştırmacılar tarafından kullanılabilecek bir veri tabanı 

oluşturmak ve uzman doktorlarla beraber hastalara ilk talimatları verebilen bir AI 

sistemi tasarlamak gibi bizi diğerlerinden ayıracak birçok özellikle donatmayı 

planlamaktayız. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Minidermatoskop ve teletıp platformunu kapsayan bu proje cilt rahatsızlığı olan 

hastaları dermatologlarla daha hızlı ve kolay bir şekilde buluşturacaktır. 

Hastalar minidermatoskobu eczanelerden bulabileceklerdir. Kullanıcının cihazın 

maliyetini karşılayamaması durumunda eczaneler kullanıcı yerine belirli bir ücret 

karşılığı bu fotoğrafları çekebilir. Her telefona entegre olabilen bu aparat telefonun 

kamera bölgesine yerleştirilir ve gereken enerjiyi telefonun şarj bölgesine takılan micro 

USB şarj kablosu ile alır. Minidermatoskobun her telefona entegre olabilmesi telefonun 

kamera alanının büyüklüğüne bağlıdır. Genel olarak ortalama alan büyüklüğü bellidir 

ancak telefonların kamera alanı tasarım değişikliği entegrasyonu engelleyebilir. Entegre 

olan telefona yüklü olan uygulama yerinde teşhis amacıyla tasarlanan uygulama, 
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minidermatoskobu tanır ve uygulama aktif olarak çalışabilir hale gelir. Kolayca 

anlaşılabilir olarak tasarlanmış olan bu uygulama hastayı cildindeki sorunlu bölgedeki 

fotoğrafı çekmesi için yönlendirir. 

Araştırmacılar ve doktorlar ise minidermatoskop ile çekilen fotoğraflar üzerinde 

teletıp platformu sayesinde inceleme yapabileceklerdir. Cilt sorunu olan hastalar, 

dermatologlar ve araştırmacılar olmak üzere 3 farklı profili kapsayan bu platform 

hastanın cilt lezyonu verilerini barındıracaktır. Hasta kişinin izni dahilinde alınacak 

olan bu veriler ilerleyen zamanlarda, AI veri tabanı, erken teşhis vb. gibi konularda 

birçok araştırma projesinde kullanılabilecektir. 

Bu platform ayrıca dünyanın her yerinden sağlık profesyonelleri ile iletişim kurmaya 

ihtiyacı olan her insanı kapsayacak ve sağlık risklerini en aza indirebilmeye yardımcı 

olacaktır.  

Bu sayede, teşhis süreçleri daha hızlı ve kolay hale gelecektir. Minidermatoskobun 

özellikleri sayesinde de doktorların cilt hastalıkları teşhisine yönelik daha doğru 

kararlar almasına yardımcı olunacaktır. Bu proje ile ileride sadece cilt kanseri değil 

diğer tıp branşlarında da erken teşhise yönelik cihazların geliştirilmesi ve danışmanlık 

servisi gibi olanakları sağlaması hedeflenmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 1. Maliyet hesaplaması 

Prototip Üretim: 1 adet 

Şekil 8. Haziran 2022- Nisan 2023 İş paketleri ve zaman çizelgesi 
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Tablo 

2’de 

piyasadaki diğer güncel dijital dermatoskop ürünlerinin satış fiyatı dolar üzerinden 

verilmektedir. Ürünümüzün maliyeti dolar bazında 112.99 $ olup diğer ürünlerle 

karşılaştırıldığında bu ürünün kalitesi ve içindeki özellikler itibari ile çok daha uyguna 

üretilmektedir. Kar marjı ilave edildiğinde ise piyasada rekabet edebilecek 

kapasitededir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bir yandan teletıp platformu, dünyanın her yerinden sağlık profesyonelleri ile iletişim 

kurmaya ihtiyacı olan her insanı kapsayan geniş bir sistemdir. Tasarlayacağımız teletıp 

platformuna kaydolurken hedef kitle hasta adayı, doktorlar ve araştırmacılar olmak 

üzere 3’e ayrılmaktadır. 

Diğer yandan projenin dermatoskop cihazı kısmı yalnızca dermal hastalıkları olan 

kişilerle sınırlıdır. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, ABD'de her gün 9.500'den 

fazla kişiye cilt kanseri teşhisi konduğu tahmin edilmektedir. Oldukça yaygın ve çok 

tehlikeli olan cilt kanserinin erken teşhis edilmesi halinde tedavi edilebilme ihtimali çok 

yüksektir[4]. Ürünümüzü, uygun maliyetli ve kaliteli olmasından dolayı Türkiye'de ve 

sağlık maliyetleri yüksek diğer ülkelerde satmayı hedefliyoruz. Bu sistem ile dünyanın 

dört bir yanından hastalar teletıp aracılığıyla yetkili Türk doktorlarıyla iletişime 

geçeceğinden dolayı Türkiye'de sağlık turizmini gelişmesine de olanak sağlayacaktır. 

 

9. Riskler 

Projemizde risk olarak adlandırılabilecek iki temel nokta bulunmaktadır. Bunlar Tablo 

3’te gösterilmiştir.  

Harcama 

yapılacak ay 

Sarf Malzemeler Adet Fiyat 

Temmuz Polarize olmayan x10 ve x20 lens 

(dia:21mm) 

x2 63,66 TL  

Temmuz Polarize lens (dia:16mm) x1 322,7 TL  

Temmuz Cam dia: (30mm) x1 50.84 TL  

Temmuz LED ışık kaynakları x5 8,84 TL  

Temmuz Micro USB şarj kablosu x1 5 TL  

Temmuz L293 DC/Step Motor Sürücü x1 167,7 TL  

Temmuz Mini DC Motor 1-6v x1 28,61 TL  

 Diğer   

Haziran 3 boyutlu yazıcı baskısı + PLA 500 gr 100 TL  

Ekim Domain satın alma 1 yıl 1200 TL  

Toplam 1.947,35 TL 
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11. EK 

 

 

 

[10] 

Şekil 9. Farklı dalga boylarındaki ışık kaynaklarının ciltten geçişi 

 
Şekil 10. Lens pozisyonlarının belirlenmesi 

 

 

 

 
                                               Şekil 11. Çark                                   Şekil 12. LED'lerin yerleştirilmesi 
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Şekil 13. Başlangıç Tasarım Fikri 

 

Şekil 14. Işıkların farklı dalga boylarına göre ciltten geçişi ve ışık yoğunluğu grafikleri. 

Tablo 2. Piyasadaki benzer diğer ürünlerin fiyat karşılaştırması 

Piyasadaki Benzer Ürünler Fiyatı ($) 

1. CANFIELD VEOS DS3 1295 $ 

2. DERMLITE 3Gen-DL1 525 $ 

3. DERMLITE HUD SSS 125 $ 

4. FOTOFINDER HANDYSCOPE 886,55 $ 

5. FIRSTCHECK SKINSCOPE 29,95 $ 

6. HEINE iC1 1220 $ 

7. MOLESCOPE I 49,99 $ 

8. MOLESCOPE II 299 $ 

 



14 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Projedeki riskler ve risk yönetimi 

No Riskler B Planı Olası 

Etkisi 

1 Lezyon için otomatik olarak alınacak toplam 16 

fotoğraf için hasta yaklaşık 25 saniye, 

minidermatoskobu ve lezyonun olduğu bölgeyi 

oynatmadan tüm fotoğrafların çekilmesini 

beklemelidir. 

 Başlangıç prototipinde yaklaşık 25 

saniye alacak olan bu işlemi daha 

hızlı gerçekleştirebilecek motorlar 

kullanılması planmaktadır. 

%20 

2 3d çizim ile sistemin gerçek prototip aşaması 

birbirini tam tutmayabilir ve milimetrik hatalar 

görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu da 

süreci yavaşlatabilir. 

Çizim aşamasında hata oranları ve 

hassasiyete dikkat edilmelidir. 

%35 

3 Teletıp sisteminin oluşturulmasının doktorların 

sistemi kullanması gerektiği için tahmin 

edilenden daha fazla zaman alabilmesi 

Süreci kısaltmak adına uygulama ile 

çekilen fotoğrafların whatsapp, 

email gibi dijital haberleşme 

yollarıyla da doktorlara 

aktarılabilmesi 

%20 

4 Minidermatoskop ile X10 ve x20 büyüyen 

görüntü, lenslerin pozisyonundan dolayı 

kamerada bulanık görünebilir.  

Lenslerin olduğu kısmın yerini 

değiştirebilmek için 2cm’lik alanda 

bir mekanizma tasarnacaktır. 

%25 

 

 


