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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanlarda yaraların iyileşme süreci tedavi-bakım açısından sağlık personeli ve hastayı 

işin içine katan bir takip gerektirmektedir. Akut-kronik farklı yara tiplerinde kullanılmak üzere 

doğal antibakteriyel salımı ve farklı sıvı emme özellikleri ile yaraya tedavi sunan, yaranın anlık 

enfeksiyon, nem ve sıcaklık durumlarını uzaktan izleyerek yara takibi yapan akıllı yara sistemi 

geliştirmek amacıyla yapılan projemizde mühendislik tasarım süreçleri ile kontrollü deney 

yöntemi kullanılmıştır. Projemizde yaranın takibini yapan prototip cihaz ile cihazdaki verileri 

işleyen mobil-bilgisayarda çalışabilen yazılım geliştirilmiş cihazdaki sensöre eklenebilecek 

yara örtüleri sentezlenmiş, hazırlanan örtülerin kullanılabilirliği deneysel süreçlerle üç 

parametrede incelenmiş, son aşamada ise sistemin enfeksiyon belirlemede kullanılabilirliği deri 

modeli üzerinde test edilmiştir. İki önemli yapıdan oluşan Teknobant, yara ile temas eden, 

enfeksiyon tedavisi sağlayan değiştirilebilir yara örtüsü ile yara örtüsündeki sensörlerle 

bağlantılı yaranın enfeksiyon, sıcaklık, nem ve yara örtüsü değişimi takibini yapan mikro 

işlemcili prototip akıllı cihaz ve yazılımdan oluşmaktadır. 

Sonuçta geliştirilen cihazla bağlantılı çalışan yazılım ile sisteme doktor, hemşire ve hasta 

kayıt edilmiş, yara örtüsü üzerine eklenen sensör sayesinde yara modeli üzerindeki sıcaklık ve 

nem verileri anlık olarak ölçülmüş ve ekranda görüntülenmiştir. Cihaz tarafından yara ve 
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sağlıklı deri modeli üzerindeki veriler analiz edilmiş, yaranın enfeksiyon durumu ve yara örtüsü 

değişim zamanı ekrana yazdırılmıştır.  Sistemin yara örtüsü parçasında farklı su çekme 

özelliğine sahip doğal antibakteriyel salımı yapan kullanılabilir yara örtüleri oluşturulmuştur. 

Projemizde yara örtülerimiz, geliştirdiğimiz prototip cihaz ve yazılımdan oluşan sistem birbirini 

tamamlayarak yaralarda uzun vadeli tedavi-takip- teşhis sürecinde önemli katkı sunmayı 

vadetmektedir.   

2. Problem/Sorun: 

Yara, bir dokunun normal fonksiyonlarını kesintiye uğratacak şekilde tahrip olarak 

bütünlüğünün bozulmasıdır. (Uzunköy, 2005) Özellikle diyabet hastalarının yaşadığı en önemli 

sorunlarından birisi olan diyabetik ayak yarası en önemli hastaneye yatış, sakatlık ve ölüm 

nedenlerinden birisi olarak gösterilmektedir. (Fındıkçıoğlu vd,2005) Yaranın özelliğine veya 

bulunduğu iyileşme aşamasına göre farklı yara tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

(Kutluay vd., 2013) Örneğin akıntılı bir yarada sıvı emen bir örtüye, enfeksiyonlu bir yarada 

antibakteriyel bir örtüye, kuru bir yarada ortama nem sağlayan bir örtüye ihtiyaç vardır. Bunun 

yanında yaranın özelliklerinin sürekli değerlendirilmesi değişen durumların erken teşhis 

edilmesi gerekir. Çünkü bir yara ilk başlangıç aşamasında kuru bir yara iken zaman geçtikçe 

akıntılı bir yaraya dönüşebilir.  

Yaraların takibi, uygun antibiyotiklerle tedavi aşamasının planlanması belirli aralıklarla 

yaranın sağlık personeli tarafından görülmesi, yara özelliğine göre tedavinin güncellenmesi 

yara için önemlidir. Piyasada yaranın kontrolü sağlık personeli tarafından muayene yoluyla 

yapılmaktadır. Sağlık personelinin hasta yoğunluğunun fazla olması veya hastaların yara 

bakımını unutması gibi durumlar yüzünden yara takibi zorlaşmaktadır. Akut ve kronik yaraların 

uzaktan izlenememesi önemli bir problemdir. Sağlık personelinin iş yükü oldukça fazladır ve 

iş yükünü azaltacak her ürün piyasada ihtiyaç durumundadır. Bu bağlamda ana problem:  

 Deri bütünlüğünün bozulduğu akut ve kronik tüm yaralar, yara sahibi hastaların yaşam 

kalitesini bozmakta ve hatta uzuv kayıpları veya ölümlerine sebep olmaktadır. 

Alt problemler:  

 Hastaların yara bakımını ihmal etmesi veya unutması sonucu yaralar kronikleşebilir. 

 Sağlık personelinin iş yükünün fazla olması vb çeşitli sebeplerle yara takibi 

zorlaşmaktadır ve yara bakımında uzaktan izlem yapılamamaktadır. 

 Piyasada yara için tedavi, takip ve teşhisi birleştiren giyilebilir veya sabit bir ürün 

bulunmamaktadır. 

3. Çözüm  

Özellikle sağlık teknolojileri ürünlerinin dışa bağımlı olduğu günümüzde yerli ve milli 

üretimle ana ve alt problemlerimize çözüm getirilmesi hedeflenmiştir. Endüstri 4.0 dan Toplum 

5.0’a geçişte akıllı sağlık uygulamalarına geçiş süreci de başlamıştır. (Büyükgöze, S. 2019) Bu 

açıdan yara tedavi ve takibinde de problemlerimize çözüm önerisi olarak giyilebilir bir sistem 

geliştirmek istenmiştir. Bu bağlamda, akut-kronik farklı yara tiplerinde kullanılmak üzere doğal 

antibakteriyel salımı ve farklı sıvı emme özellikleri ile yaraya tedavi-koruma sunan, yaranın 

anlık enfeksiyon, nem ve sıcaklık durumlarını uzaktan tam zamanlı izleyerek yara takip-bakımı 

yapan akıllı yara sistemi Teknobant geliştirilmiştir. Şekil 1de görüldüğü gibi yaraların takip, 

erken teşhis ve tedavisi için çözüm sunan akıllı yara sistemi Teknobant iki önemli yapıdan 

oluşmaktadır. Yara ile temas eden, doğal uçucu yağ antibakteriyel madde salımı yaparak tedavi 

aşamasına aktif katılan değiştirilebilir-tek kullanımlık yara örtüsü olan parça ile yara örtüsüne 
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eklenmiş sensörlerle bağlantılı yaranın sıcaklık, nem, enfeksiyon ve yara örtüsü değişimi 

takibini yapan mikroişlemcili akıllı prototip cihaz ve yazılımdan oluşmaktadır. Yazılım hasta, 

doktor, hemşire ekranlarını içermekte ve mobil ile bilgisayarda kullanılabilmektedir.  

 
                        Şekil 1. Teknobant yara takip tedavi teşhis sisteminin yapıları   

Teknobant sisteminde bulunan yara takip cihazı yara bölgesinden ve sağlıklı deriden 

aldığı nem-sıcaklık verilerini veri tabanına kaydetmekte, veriler mobil ve masaüstü yazılım ile 

veri tabanından çekilerek anlık olarak mobil ve masaüstü uygulama ekranında 

görüntülenebilmektedir. Uygulama ekranında anlık yara nem ve sıcaklık verileri yanında yara 

örtüsü değişim zamanı, yaranın enfeksiyon durumu ve tedavide geçen süre bilgileri 

görülmektedir. Yara örtüsü değişim zamanı geldiğinde ve yarada enfeksiyon oluştuğunda 

uygulamaya bildirim gelmektedir.  

Teknobant sisteminde bulunan yara örtüleri toplam 7 çeşit olarak sentezlenmiştir ve 

kendine has farklı özellikleriyle farklı yaralara çözümler sunmaktadır. Bu anlamda 

geliştirdiğimiz prototip cihaz, yazılım ve farklı yara örtüleri içeren Teknobant sistemi hastalara 

çok yönlü, birbirini tamamlayan ve uzun vadeli tedavi - takip süreci sunacaktır. Yaranın uzaktan 

takibi ile de doktorun yara ile ilgili erken teşhisine destek olacaktır. Yaranın erken ve geç 

tedavisinde tüm yara iyileşme aşamalarında kullanılabilir. 

4. Yöntem 

Projemizde hem mühendislik tasarım süreci, hem de bilimsel yöntem basamakları 

kullanılmıştır. Teknobant’ın yapılarından yara takibi ve erken teşhis sunan prototip cihaz 

geliştirme kısmında mühendislik tasarım süreci basamakları (Dieter, 2009) uygulanmış, tedavi 

sunan yara örtüsü geliştirme ve çeşitli parametrelerce incelenmesinde ise nicel araştırma 

yöntemlerinden kontrollü deney ve gözlem metodu kullanılmıştır.   

 
Şekil 2: Teknobant yara takip teşhis ve tedavi sisteminin geliştirme ve test etme aşamaları 

Yara Takip cihazı Yazılım ekranı 

Yara örtüsü 
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Yapılacak deney gözlem ve tasarım süreçleri Şekil 2’ deki şema düzen ve sıralaması ile 

yapılmıştır.  

4.1 Yara Örtülerinin Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 

Deneylerde kullanılmak üzere buhar distilasyon yöntemiyle Clevenger düzeneğinden 

elde edilen farklı bitki uçucu yağları ve farklı SA/PVA oranlarında Şekil 3 de görülen 7 çeşit 

kriyojel yara örtüleri hazırlanmıştır. Yara örtülerinin her birinin hazırlanmasında kullanılan 

materyaller ve miktarları Tablo 1 de verilmiştir. Antibakteriyel madde eşit miktarda Tymbra 

spicata L. (zahter- karabaş kekik) uçucu yağı, Ocimum basilicum L. (büyük yeşil yapraklı 

fesleğen- reyhan) ve Mentha × piperita L. (bahçe nanesi) uçucu yağları ve pozitif kontrol 

amacıyla da Gentamisin 160mg kullanılmıştır. Her bir kriyojel için maddeler 3 saat 90 C0 de 

manyetik karıştırıcıda karıştırılmış, 

petrilere döküldükten sonra 3 kez 

donma- çözme (20 saat -20 C0 de  

donma, 4 saat + 24 C0 de çözme) 

döngüsü ile kriyojelleşme 

sağlanmıştır. Şekil 3teki yara örtüleri 

hazır hale gelmiştir. Hazırlanan 

kriyojellerin kullanılabilirliğini belirlemek için özellikleri üç parametrede incelenmiştir.  

4.1.1 Yara Örtülerinin Antibakteriyel Etkisi 

Yara örtülerinin antibakteriyel etkisini belirlemek için Echerchia coli bakterileri üzerinde 

‘Disk difüzyon testi’ yöntemi kullanılmıştır. 103ve 104 kob/ml (koloni oluşturan 

bakteri/mililitre) bakteri yoğunluğunda Plate Count Agar (PCA) besi yerine E coli bakteri ekimi 

yapılmış üzerine 10mm çapında kesilen kriyojeller yerleştirilmiş ve 24 saat sonra zon çapları 

ölçülmüştür.  

Tablo 1 ve Şekil 4’de görüldüğü gibi 

Jel2(Zahter), Jel1 (reyhan) ve pozitif kontrol olarak 

hazırlanan Jel4 antibakteriyel etki göstermiştir. En 

fazla zon oluşumu Jel 2 de görülürken bakteri oranı 

arttıkça zon çapı küçülmüştür. Yaranın enfeksiyon 

durumuna göre antibiyotiğe alternatif olarak 

sentezlediğimiz Jel1 ve Jel2 kullanılabilirdir.   

4.1.2 Yara Örtülerinin Şişme Testi (Saf Su İçinde)  

Yara örtülerinin şişme testi için her birinin kuru kütlesi hassas tartıda 0,001g hassasiyette 

ölçülmüş, kaydedilmiş ve saf su içerisinde 2 dakika bekletilmiştir.  Süre sonunda tekrar kütleleri 

ölçülmüş ve 3 deney tekrarından sonra su çekme oranları aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır. 

(Akyüz,2019) 

 %Şişme= [(Wf – Wi)/Wi] x 100          Wi: İlk Ağırlık        Wf: Son Ağırlık 

Tablo 1 de görüldüğü gibi tüm yara örtüleri %247nin üzerinde şişme özelliği gösterirken, 

yara örtüsü içindeki Sodyum Alginat oranı arttıkça şişme(su çekme) özelliği de artmıştır. 

Yaranın akıntı durumuna göre uygun yara örtüsü seçerek kullanılabilir durumdadır. Örneğin 

enfeksiyonsuz çok akıntılı bir yarada J5 enfeksiyonlu orta akıntılı bir yarada j2 kullanılabilir.  

4.1.3 Yara Örtülerinin Sitotoksik Etkisi: 

Yara örtülerimizin antibakteriyel etki göstermesi hedeflenen bir durumken, insan 

hücrelerine zarar vermesi istenmeyen bir durumdur. Bu anlamda yara örtülerinin sitotoksik 

Şekil 4: Yara örtüleri E. Coli zon çapları 

(sırasıyla 103  kob/ml- 104  kob/ml bakteri)     

Şekil 3:  Yara tedavisi sağlayan yara örtüleri 
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etkisine Brine Shrimp Letalite test yöntemiyle baktık. Yara örtülerimiz tuzlu su ile 1000ppm, 

500ppm ve 100ppmlik konsantrasyonlarda 30 artemia larvası koyularak deney düzenekleri 

hazırlanmıştır. 24 saat sonunda canlı ve ölü larvalar sayılmıştır. 3 deney tekrarından sonra SPSS 

programı probit analizi kullanılarak LC50 değerleri ile %95 güvenilirlikle alt ve üst sınırlar 

belirlenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesinde Nguta vd. (2011) belirlediği konsantrasyon 

sınırları dikkate alınarak toksisiteleri kategorize edilmiştir. 

Tablo1 den de görüldüğü gibi antibakteriyel materyal bulundurmayan jeller “zararlı 

değil” statüsünde yer alırken J1(reyhan) oldukça toksik, J4(gentamisin), J1(nane) ve J2(zahter) 

ise “hafif zararlı” kategorisinde yer almaktadır. Hafif zararlı kategorisindeki LC 50 değerleri 

kıyaslandığında ise en güvenli olan yara örtüsü jel2 olmuştur. Bu anlamda sentezlediğimiz Jel2 

güçlü antibakteriyel olması, sıvı emme özelliği ve  sitotoksik etkisinin Gentamisinden az olması 

sebebiyle kullanılabilir özelliktedir. 

  
Tablo 1. Yara örtülerinin içeriği ve üç parametredeki özelliklerinin deneysel sonuçları 

4.2 Giyilebilir Yara Takip Cihazı Yapımı 

Giyilebilir yara takip cihazı tasarım aşamasında yaradan ve sağlıklı dokudan nem sıcaklık 

verilerini toplayan cihaz ile cihazdan gelen verilerin işlenerek görüntülenebileceği bir mobil ve 

masaüstü uygulama geliştirilmiştir. Cihaz ciltten topladığı verileri veri tabanına kaydetmekte 

yazılımda verileri işleyerek uygulama ekranında görüntülenmesini sağlamaktadır.  

4.2.1 Prototip Cihaz Tasarımı:   

Akıllı yara örtümüzün giyilebilir cihaz kısmında Şekil 1 de görüldüğü gibi sıcaklık ve 

nem sensörleri(DHT11 ve AHT10), mikrodenetleyici(Raspberry Pi Zero), güç kaynağı 

kullanılmıştır.  

Kullanılan sistemin mekanik kısmında kullanılan Raspberry Pi Zero, sağlıklı doku 

ölçümü yapabilmek için DHT11 sensör ve güç sağlayacak lipo pili muhafaza edecek bir kutu 

Fusion 360 programı ile çizilerek 3D yazıcıda basılmıştır. Yara dokusunu takip edecek olan 

AHT10 sensör kolaylıkla uzayıp kısalabilen makaralı bir kablo ile Raspberry’ ye olan bağlantısı 

sağlanarak cihaz ve devre tasarımı tamamlanmış, ilgili bağlantılar lehim ile yapılmıştır. Sağlıklı 

dokudan ölçüm yapacak olan DHT11 sensör cilt modeli ile temas etmesi için muhafaza 

kutusunun altına yerleştirilmiştir. Şekil 1 de görüldüğü gibi 3D yazıcıda hazırlanan maket kol 

üzerinde yara örtüsü ve cihazın örnek kullanımı gösterilmiştir. Muhafaza kutusu cırtlı bant 

yardımıyla kol maketine bağlanmıştır.  
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4.2.2 Mobil ve Masaüstü Bilgisayarda Çalışabilen Yazılım:   

Mobil uygulama geliştirilirken Flutter kullanılmıştır. Flutter; Google tarafından 

geliştirilen açık kaynak kodlu bir uygulama geliştirme SDK’sıdır. Bu programda yazılan kodlar 

Dart dili ile yazılmaktadır. Windows ortamında çalışan program Python yazılım dili ve pyqt5 

kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada veritabanı olarak Cloud Firestore 

kullanılmıştır. Raspberry ile verilerin okunması ve kaydedilmesi sağlanırken Python yazılım 

dili kullanılmıştır. Arayüz arka planları Corel Draw ve Adobe illustrator programı ile 

tasarlandıktan sonra png formatında uygulamamıza dahil edilmiştir. Geliştirilen uygulama 

hasta, hemşire ve doktor tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.  

Yarada enfeksiyon belirtisi olarak lokal sıcaklık artışı literatürde vurgulanmıştır ve 

genelde muayene sırasında elle tespit edilen bir durumdur. (Uzunköy, 2005) Sağlıklı doku 

üzerindeki sensör(DHT11) ile yara bölgesindeki sensörden(AHT10) gelen sıcaklık verilerinin 

kıyaslanıp yara dokusu daha sıcaksa “enfekte” veya sıcaklıklar eşitse “enfekte değil” şeklinde 

ekranda yazdırılması için gerekli sıcaklık verileri değer aralığı belirlenirken Aile Hekimi ve 

Cildiye Uzmanına danışılmıştır. Yara etrafındaki cilt dokuda oluşan lokal sıcaklık artışı 

enfeksiyonu gösterdiğinden aralık 2 C0 olarak belirlenmiştir. Bu değer hekim talebine göre 

değiştirilebilir. 

       Şekil 5 de görüldüğü gibi hasta 

cihaz barkoduyla Teknobant’ı 

uygulamamıza ekledikten sonra 

kendi yara bilgilerini görebilmekte 

ve sensörlerden gelen verilere anlık 

olarak bu ekrandan ulaşabilmekte, 

tedavide geçen süre, yara örtüsü 

değişim zamanlarını görebilmektedir.  

        Şekil 6’da görüldüğü gibi doktor 

hastaların isimlerinin yanındaki detay 

butonuna tıklayarak hastanın bilgileri, 

teşhisin adı, yaranın sıcaklık ve nem 

gibi anlık değerlerini görebilmekte, 

bu değerlere göre hemşire 

yönlendirme, hastayı taburcu etme 

gibi işlemleri yapabilmektedir 

    

Şekil 7’de görüldüğü gibi ekranda hemşire kendine kayıtlı hastaları görebilmektedir. 

Ayrıca isimlerinin yanındaki detay butonuna tıklayarak hastanın bilgileri, teşhisin adı, yaranın 

sıcaklık ve nem gibi anlık değerlerine ulaşabilmekte, bu değerlere göre hastaya pansuman 

yapma, doktoru bilgilendirme gibi işlemleri yapabilmektedir. Ekranda hemşire doktordan ve 

sistemden gelen bildirimleri görebilmektedir.  

Şekil 5: Hasta uygulamasının giriş ve uygulama ana ekranı 

Şekil 6. Doktor uygulamasında hastaların detaylarının 

olduğu ekran görüntüleri 

Şekil 7. Hemşire uygulamasında hasta detayları işlemleri içeren ekran ve hemşire bildirim ekranı 
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4.3 Giyilebilir Yara Takip Cihazı ve Yara Örtülerinin Birleştirilmesi 

Yara örtüsüne sensör ilavesi yapılırken piyasada aktif olarak kullanılan cilde zarar 

vermediği düşünülen şeffaf yara bandı, flaster gibi malzemeler kullanılmıştır. Yara bölgesinden 

veri toplayan AHT10 sensörün cilt modeli ile temasını sağlamak için yara örtüsü 4mmx5mm 

ebatlarında kesilerek boşluk açılmış ve sensör şeffaf flaster ile üst kısmından yara örtüsüne 

yapıştırılmıştır. 

4.4 Teknobant Sisteminin Enfeksiyon Belirlemede Kullanılabilirliğinin Yara 

Modeli Üzerinde İncelenmesi 

Akıllı yara örtümüz Teknobant yara bölgesinde enfeksiyon olup olmadığıyla ilgili 

karar alırken sıcaklık farkı verilerini kullanmaktadır. İnsan derisini modellemek amacıyla 

sıcaklık verileri kontrollü olarak değiştirilebilen içi su dolu beherglaslar kullanılmıştır. Şekil 8 

ve 9 da görüldüğü gibi beherglasların dışına temas ettirerek yapıştırılan sensörler ile cihazın 

çalışması test edilmiştir.  

     
Şekil 8. Deney düzeneği ve su sıcaklıkları eşit olduğu 

durumda oluşan ekran görüntüleri 
Şekil 9. Deney düzeneği ve su sıcaklıkları farklı 

olduğu durumda oluşan ekran görüntüleri 

Beherglaslar içindeki su sıcaklıkları eşit 36,5 C0 olduğunda mobil ve masaüstü yazılım 

ekranında Şekil 8 de görüldüğü gibi “ENFEKTE DEĞİL” ifadesi yazmıştır. Yara modelinin 

olduğu beherglastaki su sıcaklığı 38,5 C0 yapıldığında ise hemşire masaüstü uygulamasına ve 

mobil uygulamaya bildirim gelmiş ve uygulamaya girildiğinde elde edilen ekran görüntüsü 

şekil 9’da görüldüğü gibi “ENFEKTE” şeklinde yazmıştır ve bildirim gelmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Patentli ürünler ve akademik çalışmalarda yapılan araştırmalarda piyasada yara takip 

ve tedavisini tek üründe birleştiren bir ürün veya sisteme rastlanmamıştır. Bu anlamda projemiz 

yaranın önemli ihtiyaçlarını tek sistemle çözerek piyasadaki bir probleme çözüm bulup bu 

eksikliği giderecektir.  Bunun yanında sistemimizin alt unsurlarından olan yara takip cihazı 

araştırıldığında da piyasada yara takibinde enfeksiyon belirlemeye yönelik giyilebilir teknoloji 

bir ürün bulunamamıştır. Yara ile ilgili 2020/17233 başvuru numaralı patent dokümanında bası 

yarasının önlenmesi için akıllı soğutma sistemi içeren yatak şiltesinden bahsedilmektedir. Yara 

dokusu ile ilgili yapılan bir çalışmada ilaçların kontrollü bir şekilde uygulanması için hidrojel 

örtü ve sıcaklığını ayarlayarak ilaç salımı yapan bir ısıtıcı ve mikrodenetleyici ile yama 

tasarlanmıştır. (Bagherifard vd.,2016) Başka çalışmada yara bölgesine yama ile pH -basınç 

sensörleri eklenmiş ve pansumanın yapılma zamanı ve basınç ile ilgili akıllı telefona kablosuz 

olarak bağlanan uyarı sistemi geliştirilmiştir. (Farooqui vd, 2016) Bu ürünlerin hiçbiri piyasada 

aktif olarak kullanılmamaktadır. Sistemimizin yara örtüsü kısmında ise bizim uçucu yağlarımız 

ve bizim yöntemimizle üretilen bir yara örtüsüne de rastlanmamıştır. Geliştirdiğimiz sistem, 

yara tedavi ve takip süreçlerini birleştirme özelliği, yaradaki enfeksiyonu belirleme özelliği, 
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yarada anlık nem ve sıcaklık gözlemleme özelliği, yara örtüsü değişim zamanı hatırlatma 

özelliği, mobil ve bilgisayar aracılığıyla uzaktan izlenebilme özelliği, giyilebilir olma özelliği, 

bitkisel antibakteriyel uçucu yağ salımı yaparak enfeksiyon tedavisi özelliği, değiştirilebilir 

yara örtüleri ile alternatif tedavi sağlama özelliği ile yenilikçi ve özgündür.  

6. Uygulanabilirlik  

Proje, temini kolay ve ucuz parçalardan oluşmaktadır. Geliştirilen yazılımda ise açık 

kaynak kodlu programlama dili ve kütüphaneleri kullanılmaktadır. Böylece hem yazılım hem 

de donanım açısından kaynak sıkıntısı yaşanmayacaktır. Yara örtülerinin yapımında kullanılan 

bitkiler Türkiye doğal ortamında yetişen bitkilerdir ve kolaylıkla uçucu yağ elde edilebilir. 

Mekanik olarak az parçadan oluşması seri üretim için ayrıca kolaylık sağlayacaktır. Ürünün 

ticari potansiyeli olduğu düşünülmektedir ve patentle ilgili süreç devam etmektedir. Ticari 

olarak seri üretime geçildiğinde kapalı devre olarak tasarlanarak maliyet daha da düşürülebilir 

ve daha küçük sensörler kullanılabilir. Sistemimizdeki yazılım ile hastane için kullanılan 

mevcut yazılımların entegrasyonu sağlanabilir. Ticari başarısında risk olarak teknoloji 

kullanımı düşük olan hastaların uyumuyla ilgili sağlık personelinin yönlendirmesi gerekebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması    

 
Şekil 10: İş zaman çizelgesi  

Projemizin zaman planlaması Şekil 10daki gibidir. Proje ürünümüzün maliyeti 

Tablo2de verilmiştir. Piyasada ürünümüze alternatif bir ürün bulunmadığından doğrudan 

maliyet kıyaslaması yapılamamaktadır. Ancak farklı amaçlarla kullanılan akıllı saat, giyilebilir 

teknoloji ve biyomedikal ürünler ile kıyaslandığında maliyeti oldukça düşüktür.  

           
 Tablo2: Proje ürünü maliyet tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  Hazırladığımız proje ve geliştirdiğimiz sistemde hedef kitlemiz; ameliyat yaraları, 

diyabetik ayak yaraları, yatak yaraları vb tüm yara sahibi hastalar ve bu hastaları takip eden 

hemşire - doktorlardır. Sistemimiz hem hastane ortamında hem de evde hasta, hasta yakını ve 

sağlık personeli tarafından kullanılabilir.  

9. Riskler 

Projemiz sağlık sektöründe kullanım alanı bulacak olan biyomedikal bir ürün 

olduğundan insan sağlığını olumsuz etkileme ve alerjenlerle ilgili araştırma yapılmalıdır. Bu 

anlamdaki riski en aza indirmek için projemizde yara ile temas eden yapılarda biyouyumlu ve 

sağlığa zararı olmayan materyaller seçilmiştir. Riskleri tespit etmek için model organizma 

üzerinde sitotoksik etkisine bakılmış ve sonuçlar ortaya konmuştur. Daha önce yapılmış 
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çalışmalarda, testlerde kullandığımız model organizma ile memeliler üzerinde yapılan testlerin 

paralel sonuç verdiği vurgulanmıştır. Bu anlamda sağlığa zararlı olması beklenmemektedir ve 

projemiz için çok düşük bir risk olasılığıdır. Yine de yeni testler yapılabilir. B planı olarak da 

yeni bitki uçucu yağları test edilebilir.  

Sensörlerin ciltle teması sırasında vücudumuza temas eden tüm teknolojik yapılar gibi 

orta düzeyde bir risk oluşma ihtimali olabilir. Bu durumda B planı olarak sensör değiştirilerek 

daha küçük sensör kullanılabilir, cilde temas etmeden ölçüm yapan bir sensör kullanılabilir 

veya üzerine ince bir kaplama ile ciltle teması engellenebilir.  
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