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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Bu rapor, bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
resmi görüşü olarak değerlendirilemez ve gösterilemez.
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ÖNSÖZ
Değerli okuyucular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak görev ve sorumluluklarımız
dâhilinde dijital toplumun bel kemiği olan bilişim sektöründeki tüm gelişmeleri yakından takip
etmekteyiz.
Okumakta olduğunuz “Giyilebilir Teknolojiler” Raporu da bu kapsamda hazırladığımız
raporlardan bir tanesidir. Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmesi ile önemi gün geçtikçe artan
ve her geçen gün üretimi ve kullanımı büyümekte olan ve daha çok alana yayılan giyilebilir
teknolojiler sağladığı kolaylıklar, uygulandığı alanlar ve ekonomik etkileri gibi birçok yönden
ülkemizi de ilgilendirmektedir. Bu rapor, tüm yönleri ile bu teknolojileri incelemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Rapor toplamda sekiz bölümden ibaret olup ilk bölümde giyilebilir teknoloji nedir sorusunun
cevabı aranmakta, bunu izleyen ikinci bölümde ise kullanım alanları detaylı olarak
anlatılmaktadır. Raporun üçüncü bölümü giyilebilir teknolojilerin avantaj ve dezavantajlarını
incelerken, dördüncü bölüm söz konusu teknolojilerde tasarımın etkisini irdelemektedir.
Beşinci bölümde giyilebilir teknolojilerde karşılaşılan ve teknolojik olan ve olmayan engeller,
altıncı bölümde ise Dünya’da ve Türkiye’de bu konudaki mevzuat anlatılmaktadır. Yedinci
bölümde Dünya’da ve Türkiye’de giyilebilir teknoloji geliştirme çabaları örnekleri ile
sunulmuştur. Sekizinci bölüm ise sonuç ve değerlendirmelerin yer aldığı son bölümdür.
Okuyucular için faydalı olması temennisiyle çalışmamızı kamuoyunun bilgilerine sunuyor, tüm
sektör paydaşlarımıza başarılar diliyorum. Saygılarımla,

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU
Kurul Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Günden güne daha popüler hale gelen giyilebilir teknolojilerin, artık günlük hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası olduğu görülmektedir. Potansiyel uygulamalar, giyilebilir
teknolojilerle yaşamın daha güvenli, daha kolay, daha sağlıklı, daha hızlı ve daha eğlenceli
olduğunu göstermektedir. Giyilebilir teknolojiler, bilginin kullanıcıya sorunsuz bir şekilde
akacağı ve tıbbi koşulların uzaktan izlenebileceği, çevrimiçi verilere anında erişilebileceği ve
hatta insanüstü fiziksel ve duyusal yeteneklerin mümkün olabileceği bir vizyon olarak kabul
edilmektedir.
İnsanlığın medeniyet yolunda ilerlemeye başlamasıyla birlikte teknoloji de gelişmiş ve son
zamanlarda, elektronik çiplerin, GPS sistemlerinin, Wi-Fi sistemlerinin, internetin,
bilgisayarların ve sensörlerin geliştirilmesinin yanı sıra nano teknolojideki ilerlemelerin
gerçekleşmesiyle devrimsel değişiklikler tüm dünyayı benzeri görülmemiş bir oranda
dönüştürmeye başlamıştır. Giyilebilir teknolojiler de, bu sürekli olarak gelişen teknolojik
gelişmelerin evrimleşen en önemli alanlarından biridir.1
Giyilebilir cihazların potansiyel faydaları çok çeşitlidir. İşyerlerinde, cihazlar eğitim aracı
olarak kullanılabilir ve işe alışma (oryantasyon) sürecini gerçek zamanlı geri bildirim yoluyla
hızlandırır. Perakendede, giyilebilir cihazlar satış noktası işlemlerini artırabilir, mağaza
genelinde müşteri hizmetlerini iyileştirebilir ve satın alma işlemini hızlandırabilir. İmalatta
giyilebilir teknoloji, elleri kullanmaksızın rehberlik araçları oluşturarak üretimi hızlandırmaya
yardımcı olabilir. Hizmet endüstrilerinde, giyilebilir cihazlar bilgilere gerçek zamanlı olarak
erişimi hızlandırabilir ve sorunsuz bir eylem sağlayabilir. Tıp merkezlerinde, giyilebilir cihazlar
bilginin doğruluğunu artırabilir, prosedürleri düzene sokabilir ve klinik denemeleri artırabilir.
Fitness cihazları ve ilgili teşvikler sayesinde, giyilebilir teknoloji sağlık maliyetlerinde önemli
düşüşler sağlayabilir. Tüm bu durumlarda, giyilebilir teknolojinin etkili bir şekilde
uygulanması, hem kullanıcı hem de şirket açısından benimsemeyi sağlayan, verimliliği ve
etkinliği artıran bir yarar getirir.
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Ancak giyilebilir cihazların gerçekten çalışması için, insan merkezli tasarıma yönelinmesi
gerekir. “İnsan merkezli tasarım” olarak bilinen uygulama, tüm işletmeyi ve kapasitesini
müşteri veya kullanıcı deneyimi etrafında yeniden şekillendiren bir uygulamadır. Bu uygulama,
giyilebilir cihazların başarısı için kritik öneme sahiptir. Tasarım düşüncesinin müşteri
deneyimini optimize etmeye odaklanan yeni stratejiler ve inovasyonla bütünleşmesi gerekir.
Bununla birlikte, giyilebilir cihaz sektörünün henüz başlangıç aşamasında olduğu ve inovasyon
hızlandıkça, insan merkezli tasarımın önemli bir farklılaştırıcı olarak giyilebilir teknolojilerin
başarısını artıracağı söylenebilir.
Giyilebilir teknolojiler konusunda verilerin tutarlılığı da başarı için kritik öneme sahiptir ve
Büyük Veri için önemli etkileri vardır. Giyilebilir cihazların kullanıcı gözünde değerli olması
için, giyilebilir cihaz kullanımından elde edilen verilerin tek başına değerlendirilmekten ziyade
birlikte çalışabilir bir ekosisteme daha geniş bir şekilde entegre edilmesi gerekecektir.
Giyilebilir teknoloji, sağlık endüstrisinde de önemli atılımlar yapmaya adaydır. Tüketiciler
sağlık alanındaki giyilebilir teknolojiyi henüz çok fazla benimsemese de, ilerleyen zamanda
ilgilerini çekmesi beklenmektedir. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin giyilebilir cihazları için
çok fazla ödeme yapmak istemediklerini, ancak desteklenirlerse bu tür ürünleri
kullanabileceklerini ortaya koymaktadır. Dahası, işverenler sponsorlu sağlık programları
aracılığıyla temel sağlık çözümleri kapsamında diğer içerik ve hizmetlerle entegre olmak
amacıyla giyilebilir cihazlardan yararlanacaktır.
Giyilebilir teknoloji, muhtemelen alışılagelmiş reklamları ve içeriğini de değiştirecektir.
Giyilebilir teknoloji henüz yaygın bir popülerlik kazanmamış olsa da, reklam şirketleri zaten
bilgisayarlı saatler, gözlükler ve başlık kullanan insanlara doğrudan pazarlama mesajları
iletmenin yollarını düşünmektedir. Araştırma şirketi IDC TechEx Research’e göre, 2019
yılında dünyada giyilebilir cihaz sektöründeki satışlar bir önceki yıla göre yüzde 89 oranında
büyümüş ve 336,5 milyon adete ulaşmıştır. Bu, reklam sektörü için önemli bir fırsat olabilir.2
Giyilebilir teknoloji, daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturmak için daha bilinçli hizmet
sunumu, daha hızlı inceleme ve ödeme işlemleri, özel tekliflere ve fırsatlara daha fazla ve daha

2

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/giyilebilir-cihaz-sektoru-buyumeye-devam-ediyor-41469739
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güvenilir şekilde erişim ve satın alma kararları için gerçek zamanlı girdiler sağlayabilir.
Giyilebilir cihazlar, tüketicilerin evde, hareket halindeyken, mağaza alışverişlerinde ve
uykudayken akıllı telefonlara, tabletlere veya PC’lere entegre olmalarını sağlayacaktır. Bu
işlem, ne dinlediğiniz, neyi sevdiğiniz ve neye göz attığınız vs. gibi aktif ipuçlarının yanı sıra,
pasif dinleme öğelerinin yardımıyla mümkün olacaktır. Bu bilgilerin sonucu olarak
perakendeciler mağaza öncesi davranış ile mağaza içi davranış arasındaki noktaları birleştirerek
yeni bir “birbirine bağlı perakende” seviyesine ulaşabileceklerdir.
Giyilebilir cihazlar çalışanların eğitimini ve üretkenliğini değiştirecektir. İşverenler hâlihazırda
işgücünde giyilebilir teknoloji için değerli uygulamalar keşfetmektedirler. Bazı büyük
oyuncular, işe başlama öncesi eğitimden geliştirilmiş çalışan iletişimine, gerçek zamanlı
eğitime ve geri bildirime kadar giyilebilir teknolojinin önemini anlamıştır. Öte yandan,
giyilebilir endüstri, çalışanların zamanlarını nasıl harcadıklarını yakından izleme, süreçleri
düzene sokma ve verimlilikleri en üst düzeye çıkarma konusunda fikir sahibi olmanın yanında
hands-free eğitimler (klasik eğitim yöntemlerinin dışında sanal gerçeklik gözlüğü vb. gibi
giyilebilir teknoloji ürünleriyle yapılan eğitim) ve imalattan ilaca kadar çeşitli sektörlerde
bilgiye kolay erişim için çok sayıda fırsat sunmaktadır.
Giyilebilir cihazların hâlihazırda akıllı telefon gibi güçlü bir yerleşik rakibi vardır. Giyilebilir
ürünlerin benimsenmesi için, tek başına bir telefonun sağlayamayacağı faydalar sunmaları ve
mevcut telefon teknolojisiyle sorunsuz bir şekilde entegre edilmeleri gerekecektir. Bu durum
iki tür giyilebilir cihaz sınıfına yol açacaktır. Birincil giyilebilir cihazlar, tek başına kullanılacak
veya bilgiyi merkezileştirme amacıyla görev yapacak, ikincil giyilebilir cihazlar ise birincil
cihazlara aktarılacak belirli bilgileri sunacaktır.
Tüketicilerin giyilebilir teknolojileri ile ilgili endişelerinden biri de gizlilik ve güvenliktir. Bu
husus giyilebilir cihaz üreticilerinin ve bunları kullanan şirketlerin tekrar tekrar analiz etmesi,
yön belirlemesi ve ilgilenmesi gereken bir husustur.
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1.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ NEDİR?

1.1

Tanım

Mevcut literatürde açık ve üzerinde anlaşılmış bir tanım olmamasına rağmen, en basit biçimde
giyilebilir teknolojiler,

“kullanıcının

vücuduna takılan teknolojik cihazlar” olarak

tanımlanabilmektedir. Giyilebilir teknolojik cihazlar onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır varlığını
sürdürmektedir, ancak son zamanlarda modaya uygun ve işlevsel hale gelmeleri onları popüler
yapmaktadır.
Giyilebilir teknolojiler; genellikle, giyilebilir bilgisayarlar, akıllı giyim ve cihazlar, giyilebilir
malzemeler gibi terimlerle ifade edilmektedir3. Bir başka tanımla, giyilebilir teknolojiler,
insanlar tarafından giyilebilecek mekanik ve teknolojik cihazlardır. Giyilebilir teknolojiler, üste
giyilen teknolojik aletlerin genel adı olmakla birlikte; burada belirgin bir ayrım bulunmaktadır.
Bir ürüne “giyilebilir teknoloji” denilmesi için, ürünün akıllı sensörlerden gelen bilgileri akıllı
telefona kablosuz bağlantılar ile aktarması gerekmektedir. Bu cihazlar saatler, gözlükler,
bileklik veya mücevher parçaları gibi birçok farklı biçimde olabilmektedir.4
Giyilebilir teknolojinin en basit ve en geniş tanımı ise, eller tarafından desteklenmeyen, vücuda
tutturulmuş birden fazla öğeyi (elektronik, mekanik teknolojiler ve fonksiyonel malzemeleri
kullananlar dâhil) kapsamaktadır. Şu anda terim, en yaygın olarak elektronik teknolojilerine
atıfta bulunmakla birlikte, bazen giysi veya koruyucu ekipmanlarda kullanılan akıllı veya
gelişmiş malzemeler gibi ürünleri de içerebilmektedir.5
Giyilebilir teknolojiler, internetin gelişmesiyle hızlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki
yıllarda da toplumsal etkilerinin hızla yayılması beklenen teknolojik bir gelişimdir. Bu
teknolojiler, mikroçipler, sensörler ve kablosuz iletişim yetenekleri ile donatılmış ağa bağlı
akıllı cihazlar olarak da ifade edilebilir.

Mesut ÇİÇEK, Mayıs 2015, Wearable Technologies And Its Future Applications, Washington State University
https://www.researchgate.net/publication/275580004_WEARABLE_TECHNOLOGIES_AND_ITS_FUTURE_
APPLICATIONS
4
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tugay.yilmaz/webfinal/hakkinda
5
Lucy E. Dunne, Wearable Technology, Published in the Britannica Book of the 2014,
https://www.britannica.com/contributor/Lucy-E-Dunne/9577575
3
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Akıllı telefonlardan sonraki en büyük teknolojik yenilik olarak kabul edilen bu teknolojik buluş
ile yapılabilecekler neredeyse sınırsızdır. Bileklere, kola, yüze uygulanan bu buluş, Dünya’da
en fazla aranan ve merak edilen teknolojik gelişmeler arasına girmiş bulunmaktadır.
Birçok giyilebilir teknoloji, hem erişim hızı ve rahatlığı, hem de erişilebilecek bilgi türleri
açısından kullanıcının bilgilere erişimini genişletmektedir. Bazıları kullanıcıyı bir tehlikeden
korumakta veya bir sınırlamanın üstesinden gelmektedir. Bir kısmı, güneş veya kinetik enerji
gibi enerji toplama veya çevredeki ortamı algılama gibi görevleri yerine getirmektedir.
Giyilebilir sensörler, aktiviteleri ve egzersizi takip etmek ve genellikle vücuttan bilgi toplamak
için kullanılmaktadır. Spor giyim üreticisi Nike, sağlık ve fitness şirketi Fitbit ve bilgisayar devi
Microsoft gibi çeşitli firmalar tarafından geliştirilen ve pazarlanan fitness takipçileri, çeşitli
vücut parçalarının hareketini ölçmekte ve kullanıcının fiziksel aktivite seviyesi, kalp atış hızı,
uyku alışkanlıkları vb. hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler kullanıcının sağlık ve zindelik
hedeflerine rehberlik etmek veya kullanıcıya belirli bir spor veya egzersizde koçluk ipuçları
sağlamak için kullanılabilmektedir. Bu tür cihazlardaki fizyolojik sensörler, vücut hareketleri
ve aktiviteleri hakkında daha fazla ayrıntı ekleyerek fiziksel performansın daha spesifik olarak
algılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca, fizyolojik algılama, gelişmekte olan bir durumu izlemek
veya iyileşmeye yardımcı olmak veya bir kişinin duygusal durumu hakkında bilgi sahibi olmak
gibi tıbbi amaçlar için de faydalanıldığı görülmektedir.

1.2

Giyilebilir Teknoloji Ürünleri

Literatüre göre giyilebilir teknolojiler; giyilebilir sağlık teknolojileri, giyilebilir tekstil
teknolojileri ve giyilebilir tüketici elektroniği olarak üç ana kategoriye ayrılmaktadır.
Bu ürünler akıllı saatler, akıllı giysiler, akıllı ayakkabılar, başa takılan ekranlar, akıllı
bileklikler, akıllı takılar, akıllı gözlükler ve vücuda yerleştirilen bilgisayarlar olarak
kullanılmaktadır. Giyilebilir teknoloji ürünleri; baş, göz, kol, bacak- ayak, kulak, gövde, bilek
ve diğer ürünler olarak da kategorilere ayrılmaktadır.6

6

Hicran ÖZGÜNER KILIÇ, Kasım 2017, Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Karabük
Üniversitesi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/35013/389593
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Şekil 1-1: Vücut Üzerindeki Konumlarına Göre Giyilebilir Teknoloji Ürünleri7

1.3

Giyilebilir Teknoloji ile İlişkili Teknolojiler

Bir aksesuardan daha fazlası olan giyilebilir teknoloji ürünleri, teknoloji devriminin bir dönüm
noktasıdır ve yeni bir kişisel evrene kapı açarken, ne yediğinizi takip etmekte, kalp atış hızınızı
izlemekte, stresli olduğunuzda sizi uyarmakta ve etrafınızdakilerle iletişim kurmanızı
kolaylaştırmaktadırlar.
Bu

ürünlerin

üretilebilmesi,

elektronik

bileşenlerin

minyatürleştirilmesi,

iletişim

protokollerinin geliştirilmesi, coğrafi yerelleştirme ve veri yönetimi yazılımının neden olduğu
devrim nedeniyle mümkün olmuştur. Kısacası, giyilebilir teknoloji mobil cihaz endüstrisinin
gelişiminde yeni bir aşamaya işaret etmektedir. İlk aşama sosyal iletişim şeklinde iken, başka
bir deyişle anında iletişim kurma olasılığı sağlanırken, şimdi daha kişisel bir alana
taşınmaktadır. Akıllı telefonlara kıyasla en büyük fark, giyilebilir teknolojiler vücuda giyilirken
ellerin serbest kalmasıdır. Hatta bu cihazlar ,ciltte bile olabilmektedirler.
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1.4

Giyilebilir Teknolojinin Potansiyeli

Giyilebilir teknolojinin hızlı büyümesi, gelecekteki yenilikler için birçok fırsat sunmaktadır.
Giyilebilir teknolojiler birçok heyecan verici uygulamaya kapı açarak internet ve mobil iletişim
endüstrilerine benzer başka bir teknolojik devrime yol açabilecek potansiyeldedir. Dünya
ticaretinde önemli etkileri olan elektronik ve moda/tekstil endüstrileri için büyük fırsatlar
sunmaktadırlar. Küresel giyilebilir satışlar göz önüne alındığında, bu alanda önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir.

1.4.1 Operasyonel Potansiyel
Hayatımızı büyük ölçüde etkilemeye devam eden giyilebilir cihazlar, süregelen teknolojik
gelişmeyle de bu konudaki beklentileri de yükseltmektedir.
Daha küçük boyutlu ve daha fazla bellek kapasitesine sahip olan giyilebilir ürünlerin üretilmesi,
pazarlamacıların ürün verilerini toplayabilmelerini ve böylece maliyetten tasarruf etmelerini
sağlayabilmektedir.8
1.4.1.1 Giyilebilir Vücut
Bu teknoloji, giyilebilir teknolojinin görme, işitme ve dokunma duyuları gibi beceriler arasında
farklı bilişsel yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olacak bir yöntemdir. Kısaca bu,
teknolojinin bizi insanüstü yapacağı anlamına gelmektedir. Örneğin güçlendirilmiş görme
alanında kontakt lensler; kullanıcının tam bir sanal görünüme sahip olması, mesafenin
yaklaşması ve gece görüşünün çok rahat olması gibi yüksek bir boyuta doğru gitmektedir.
Ayrıca, giyilebilir vücut parçalarının engelli insanlarda daha geniş uygulamaya sahip olması da
bir gerçektir. Örneğin, serebral palsi ve inme için, beyin dalgalarını okuyabilen minyatür nöro
sensörler sayesinde sandalye, uzaktan kumanda ve daha birçok nesneye bağlantı sağlanmakta
ve böylece fiziksel dokunma olmadan bu nesneler kontrol edilebilmektedir.

8

https://www.colocationamerica.com/blog/wearable-technology-and-the-future
8

1.4.1.2 Yüksek Kapasiteli Minyatür Sensörler
Giyilebilir teknolojilerin üretilmeye başlanmasından bu yana, giyilebilir sensörler gittikçe
küçülmektedir. Öyle ki; bu eğilim daha fazla bellek kapasitesine sahip çok küçük giyilebilir
cihazlara doğru gitmektedir. Bu konuda güzel olan şey, bu sensörlerin son derece uygun fiyatlı
olmasıdır. Bu durum,

yaşamı çeşitli şekillerde daha rahat hale getirmektedir. Örneğin,

toplumda suç ve terör saldırısına yol açabilecek kişilerin beden dili ve davranış değişiklikleri
tespit edilebilecektir. Böylece kolluk kuvvetleri suçu gerçekleşmeden önce tespit ederek,
vatandaşının özenle korunmasını sağlamak ve güvenliği oluşturmak için hızla hareket
edebilecektir. Buna ek olarak, minyatür giyilebilir malzemeler maliyet tasarrufu da
getirmektedir. Böylece araştırma kuruluşları ve pazarlamacılar, yeni ürünlerin piyasaya
sürülmesi veya uzun süredir mevcut olan ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesi için müşteri
davranışlarını izleyebilen minyatür sensörlerden kolayca yararlanacaktır. Yapılan anketlerde
müşterilerin yanıt vermeyi reddetmesi veya yanıltıcı bilgi vermesine karşın, bu sensörler ile
satıcılar, müşterinin bilgisi olmadan doğru verileri ucuz bir şekilde elde edebilecektir.
1.4.1.3 Ömrü Uzatacak Giyilebilir Cihazlar
Önümüzdeki birkaç yıl içinde, kan dolaşımındaki parçacıkların hareketini izleyen ve akıllı
cihazlara bağlanan nano partiküller kullanılarak hastalık önleme ve erken teşhis konusunda
oldukça gelişmiş giyilebilir teknoloji ürünleri üretimi gerçekleşecektir. Kan dolaşımına giren
parçacıklar kanser hücreleri gibi anormal biyobelirteçleri doğru bir şekilde tespit edecek ve
bilgileri giyilebilir bir cihaza iletecektir. Bu, nanopartiküllerin PET makinesindeki tarama
sırasında sağlıklı hücreler görülmeden önce anormal hücrelerin tespit edilebileceği, böylece
erken tanı ve tedavinin gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.
Koruma konusunda Google, hastalık biyobelirteçlerini tespit edebilecek ve anında
öldürebilecek nanopartiküller üzerinde kapsamlı bir şekilde araştırma yapmaktadır. Bu
teknoloji, lupus ve tüm kanser türleri gibi tedavi edilemez hastalıklarla mücadelede önemli bir
atılım olacaktır. Çünkü bu parçacıklar vücut hasarına başlamadan önce kanserli hücreye
saldıracaktır. Bu durum asla hastalanmayacağımız ve çok uzun bir hastalıksız yaşamın tadını
çıkararak yaşayacağımız anlamına gelmekte, daha da sonrasında, yaşlanan hücreleri tespit edip
yok edecek ve sonsuza kadar genç kalmamızı sağlayacak nano parçacıkları da görebileceğimiz
uzun bir hayatın potansiyelini yaratmaktadır.
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1.4.2 Ekonomik Potansiyel
Giyilebilir teknoloji pazarı her geçen gün biraz daha etkili olarak büyümektedir. Sürekli olarak
gerçekleşen bu gelişim akademisyenlerin ve pazarlama profesyonellerinin dikkatini çekmiş ve
konuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Giyilebilir teknoloji pazarını etkileyen
faktörler arasında; büyük oyuncuların pazara girişi, taşınabilir ve rahat kullanım, artan sağlık
bilinci, yüksek üretim maliyeti ve teknolojik gelişmeler yer almaktadır. Bu önemli faktörler,
sağlık, savunma, eğlence, sanayi ve diğerleri gibi çeşitli sektörlerde giyilebilir cihazların
benimsenmesini artırmıştır. Pazar araştırması şirketi Euromonitor tarafından yapılan tahminlere
göre, giyilebilir cihazlar akıllı telefonlardan sonra dünyanın en çok satan tüketici elektroniği
ürünleri olacaktır. Bu tahminlere göre otonom veya akıllı giyilebilir ürün satışlarının 2020
yılında yıllık yüzde 55 bileşik büyüme oranıyla 305 milyon adedi aşması beklenirken, 2019
yılında bu rakamlar gerçekleşmiştir. 16 ila 24 yaş arasındaki kişilerin %71’i giyilebilir teknoloji
istemektedir. Otonom giyilebilir cihazlar için öngörülen satış rakamları, dizüstü bilgisayar ve
televizyonların oldukça üzerindedir. Akıllı telefonlar tüketici pazarında baskın olmaya devam
etmektedir ve 2020’de satışların 1,6 milyar adede ulaşacağı öngörülmektedir. ABD merkezli
market araştırma şirketi International Data Corporation (IDC)’ın giyilebilir cihaz sektörüne
yönelik yayınladığı yeni istatistiklere göre giyilebilir cihaz sektöründeki satışlar, 2019 yılında
bir önceki yıla kıyasla yüzde 89 oranında büyümüştür. Böylelikle 2019 yılında toplamda 336,5
milyon adet giyilebilir cihaz satışı gerçekleşmiştir. Verilere göre, 2019 yılında Apple giyilebilir
cihaz sektöründe lider olmuştur. Satışlarını yüzde 121,7 oranında artırmayı başaran Apple,
toplamda 106,5 milyon adet satış yapmıştır. Sektördeki payı yüzde 31,7’ye uluşan Apple’ın
bunu ürün portföyüne eklediği sadece birkaç cihazla başarması dikkat çekmektedir.
Listede ikinci sırada ise akıllı telefon modelleriyle tüm dünyaya yayılan Xiaomi yer almıştır.
Özellikle Mi Band serisi akıllı bileklik modeliyle önemli bir başarı elde eden Xiaomi, satışlarını
yüzde 78.8 oranında yükseltmeyi başarmıştır. Toplamda 41,7 milyon cihaz satışı gerçekleştiren
Xiaomi’nin sektördeki payı yüzde 12,4 olmuştur.
Listede üçüncü sırada ise yüzde 153,3 ile en fazla büyümeye imza atan Samsung yer almıştır.
Sektörde yüzde 9,2’lik bir paya sahip olan Samsung, toplamda 30,9 milyon cihaz satmıştır.
Listedeki sıralamada Samsung’u, Huawei ve Fitbit markaları takip etmiştir.9

9
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2.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ KULLANIM ALANLARI

Giyilebilir teknoloji ürünleri, sağlık, spor ve fitness, bilgi alışverişi ve eğlence, eğitim, endüstri,
turizm, askeri ve moda vb. pek çok alanda kullanım imkânı veren ürünlerle yeni bir pazar
oluşturmuştur.

2.1

Sağlık

Sağlık sektöründe giyilebilir teknoloji ürünleri, sağlık masraflarını düşürmekle birlikte tedavi
planlaması yapılırken doğru ve kişiselleştirilmiş hasta verilerini toplama imkânı da sağladığı
için verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi de artmıştır. Bu nedenle ekonominin en önemli
alanlarından biri olan sağlık hizmetlerinde giyilebilir teknoloji ürünlerinin kullanımı dikkat
çekici bir şekilde artmaktadır.
Pazar yapısı içerisinde diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de birçok faktör
büyümeyi yönlendirmektedir. Yeni teknolojilerin güçlü bir şekilde birleşmesi, sağlık bilincinin
artması, sağlık masraflarının yükselmesi ve bireylerin yüz yüze iletişim yerine sanal ağları
tercih

eder

duruma

gelmesi

sağlık

sektöründe

giyilebilir

teknoloji

pazarını

da

canlandırmaktadır. Herhangi bir hastalığın sürekli ve düzenli takip edilebilmesi, anlık
müdahalelerin yapılabilmesi, yetkili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi ve hatta ameliyatlar
sonrası iyileşme sürecinde katkıda bulunabilecek pek çok akıllı giyilebilir teknoloji ürünlerinin
sunumu pazarda hızla devam etmekte ve yeni kullanım alanları oluşmaktadır.
Günümüz insanları kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan, sağlıklı yaşamaya ve hasta
olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini yanında taşıyan, gerektiğinde hastalığıyla ilgili
verileri sürekli kontrol altında tutan proaktif bir yaklaşım sergilemektedir.
Sonuç olarak insanlar giyilebilir teknoloji ürünleri ve akıllı telefonlar aracılığıyla, sağlık
durumu ile ilgili bilgileri uzaktan takip edebilmekte, tıbbi verilerini mekândan bağımsız olarak
internet aracılığı ile doktoruna gönderebilmektedir. İlaç kullanımı, egzersiz ve diyet programına
uyum takibi uzaktan sağlanmaktadır.10
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Hicran ÖZGÜNER KILIÇ, Kasım 2017, Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Karabük
Üniversitesi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/35013/389593
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2.2

Spor ve Fitness

Düzenli egzersiz ve spor yapan kişilerin faaliyetlerini takip etmek amacıyla giyilebilir teknoloji
ürünleri oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, büyük bir pazar payına sahiptir.
İnsanların diyet ve spor programlarının düzenlenmesinde; attıkları adım, yaktıkları kalori,
egzersiz yoğunluğu gibi fiziksel faaliyetlerini takip etmede giyilebilir teknoloji ürünlerinden
yararlanılmaktadır. Ölçülen sonuçlar egzersiz sonrasında müşteriler tarafından kontrol
edilebilmekte veya dünya çapında motivasyon sağlamak amacıyla paylaşılabilmektedir. Bu
sonuçlar, aynı zamanda doktorlar veya uzmanlar tarafından analizlerinde, gelecekteki teşhis ve
tedavilerinde, araştırma ve geliştirmelerinde kullanılmaktadır.

2.3

Bilgi alışverişi ve Eğlence

Eğlence sektörü de gelişen teknoloji sebebiyle değişiklikler göstermektedir. Giyilebilir
teknoloji ürünleri eğlence deneyiminin nasıl kazanıldığını ve yaşanıldığını da içeren hayatın
her yönünü değiştirmektedir. Google Glass gibi cihazlar oyunu teknoloji ile entegre ederek
taraftarlara farklı bir bakış açısı kazandırmakta, sensörler ve haptikler gibi gelişimler de film ve
müzikleri yeniden tanımlamaktadır. Baş montajlı görüntüler (HMD’ler), akıllı gözlük ve headsup ekranlar (HUD’lar) olarak da bilinen akıllı gözlükler, hem gerçekçi bir dünya ortamında
dijital görüntülerin üst üste yerleşmesi, hem de gerçek dünyadan izole edilmiş sürükleyici bir
dijital ortamda, hem artırılmış gerçeklik (AR), hem de sanal gerçeklik (VR) potansiyeli
bulunmasıyla tiyatro ve sinema alanında da farklı bakış açıları kazandırmaktadır. Etkileşimli
oyunların sayısındaki artış giyilebilir teknoloji ürünlerinin bu yönde gelişmesi ile de eğlence
sektörüne farklılık getirmekte ve katkı sağlamaktadır.

2.4

Eğitim

Eğitim alanında giyilebilir teknolojiler öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılmaktadır.
Modern görselleştirme teknikleri, öğrencilerin mevcut eğitim kaynaklarını ve yeni bilgileri
keşfetmelerinde yardımcı olmaktadır. Eğitim alanında; kişiselleştirilmiş öğrenme ve kişisel
öğrenme ortamları için öğrenme analitiklerinin tutulması, eş zamanlı çeviri programlarıyla dil
öğrenme, öğrenci oryantasyonunda tanıtım aracı olarak, özel eğitim gerektiren bireylerin
deneyim geliştirilmesi vb. gibi ortamlarda giyilebilir teknoloji kullanılmaktadır.11
11

Hicran ÖZGÜNER KILIÇ, Kasım 2017, Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Karabük
Üniversitesi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/35013/389593
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2.5

Endüstri

Endüstriyel internetin sektörlerdeki kullanımı her geçen gün artmakta, sensörlerle toplanan
veriler, şirketlerin verimliliği için oldukça kritik bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Giyilebilir
teknolojiler de endüstriyel internet konusunda diğer bir kritik teknoloji olmuştur. Akıllı
eldivenler, kasklar ve tulumlar endüstrilerde giyilebilir teknoloji kullanımında ilk akla gelen
ürünlerdir. Endüstrilerde kullanılan giyilebilir teknoloji uygulamaları çalışanlara verimliliği
arttırmaya yönelik birçok farklı çözümler sunmaktadır. Son olarak bu çözümlere güvenlik de
eklenmiştir. Geliştirilen teknolojilerde çeşitli endüstri kollarında çalışanların karşılaşacağı
risklere yönelik ürünler üretilmektedir. Bunların bazıları; özellikle enerji sektöründe
çalışanların kimyasal maddelere maruz kalması gibi tehlikeli durumlarda uyarı sistemini
devreye almaktadır. Giysilerde bulunan sensörler, havadaki kimyasal maddelerin yoğunluğunu
algılamakta ve buna göre merkezi bilgilendirmektedir. Tek başına çalışanlar için; geniş bir arazi
veya dar bir bölgede çalışanların başına gelecek herhangi bir yaralanma veya rahatsızlıkta
sistem devreye girmekte ve yardım için gerekli yere bildirim göndermektedir. Özellikle yere
düşme gibi durumlarda, en yakın sağlık ekipleri hızla rahatsızlanan çalışanın yanına
gitmektedir.
Geliştirilen teknolojinin diğer bir kullanım alanı ise yüksek alanlarda çalışanları
ilgilendirmektedir. Avrupa’daki rafinerilerde yaşanan kazaların yüzde 50’si (%50) çalışanların
düşmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu oran inşaat sektöründe yüzde 37 (%37) civarındadır.
Geliştirilen çözümde çalışanların güvenlik önlemlerine uyup uymadığı hesaplanmaktadır.
Birçok çalışan ağırlık kaldırma konusunda şirketlerin verdiği kurallara uymamakta ve sağlığını
riske atmaktadır. Bu risklere yönelik olarak geliştirilen ayakkabı modeli ile çalışanların
kaldırdıkları yüklerin ağırlığı ölçülmektedir.
Yeni sanayi devriminde kullanılan giyilebilir teknoloji ürünlerinde güvenliğin öne çıktığı
çözümlerden biri de; arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen akıllı kask, günlük
rutin bakımları yapan mühendisler tarafından kullanılmaktadır. Gerçek dünya ile sanal dünya
arasında muhteşem bir bağlantı kuran akıllı kask, mühendislerin kendi gözleriyle
görebileceğinden daha fazlasını görmektedir. Bakım için gerekli dokümanlar, prosedürler,
fotoğraflar, videolar ve kontrol edilecek noktaları çizimlerle gösteren içerikler akıllı kaskın
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gözlüğüne yansıtılmaktadır. Bu kask sadece görsel olarak değil, bluetooth bağlantısı sayesinde
kontrol merkeziyle sesli olarak da görüşülebilmesini sağlamaktadır. Böylelikle mühendisler
takım halinde de çalışabilmektedir. En önemlisi de bu sayede çalışanların güvenliği de üst
düzeye çıkmış olmaktadır.
Havacılık sektöründen bir örnek de artırılmış gerçeklik teknolojisi ile geliştirilen Skylight
adındaki yazılımdır. Çalışanların verimliliğini %15 artıran bu yazılım, çalışanların
uygulayacağı çalışmalar için direktifler vermektedir. Çalışanlara rehberlik yaparak onların
güvenlik önlemleri dışına çıkmasını engellemektedir.
Paylaştığımız örneklerde olduğu gibi giyilebilir teknoloji ürünleri endüstrilerde verimliliği
artırmanın yanı sıra, iş güvenliğini de artırmaktadır. Böylece, iş kazalarının yaşanmadığı günler
çok yakındır.
Giyilebilir teknolojiler, şirketlerin stratejilerini ve iş yapma yöntemlerini de geliştirmiştir. Bu
ürünler sayesinde fiziksel olarak toplantılara gitmeye gerek kalmadığından, yöneticiler
artırılmış gerçeklikten oluşan sanal bir toplantı odasında toplanabilmekte ve tüm kararlar
kaydedilmektedir. Ayrıca, sekreterlik hizmetleri de ortadan kalkmış bulunmaktadır.
Giyilebilir cihazlar çalışanların sanal asistanı olduğundan, sanal asistanlar ihtiyaç duyulan her
yerde toplantıları ayarlamakta ve gerekli bilgileri hatırlatmak için kullanıcıyı uyarmaktadır.
Sanal asistanlar ayrıca kullanıcıyı geriye dönük tüm bilgileriyle tanıdıklarından hiçbir bilgiyi
unutmamaktadır. Giyilebilir teknolojiler, araştırma, üretim, satış ve hizmetler gibi farklı işlevler
için kullanılabilmektedir.12

2.6

Turizm

Giyilebilir teknoloji ürünleri, turizm işletmelerinde de oldukça önemli fırsatlar ortaya
çıkartmakta ve pazarın gelişimine katkı sağlamaktadır. Yaratılan sanal mekânlar insanların
dünyanın dört bir yanındaki popüler yerleri zamandan bağımsız gezmelerine olanak
tanımaktadır. İşletmeler, aynı anda sistemleri birbirine bağlayan yüzlerce veya binlerce kişiyi
12

Hicran ÖZGÜNER KILIÇ, Kasım 2017, Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Karabük
Üniversitesi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/35013/389593

14

veri tabanlarına kaydetmekte, müşterilerle iyi etkileşim yaratmakta ve cazip turlar
oluşturabilmektedirler. Akıllı gözlükler aracılığıyla mekân kısıtlaması ortadan kalmakta,
dünyanın herhangi bir yerinde hatta uzaydaki tüm yerler görüntülenebilir olmaktadır.

2.7

Savunma

Günümüz devletlerinin hem konvansiyonel hem de alışılmadık tehditleri gidermeye hazırlıklı
olmaları gerekmektedir. Bu nedenle askeri alanda çalışan teknoloji uzmanları, mevcut
teknolojilerin etkinliklerini artırmak için yenilikçi ve uygulanabilir fikir ve yöntemlere ilgi
duymaktadır.

Bunun

sonucu

olarak,

giyilebilir

teknolojilere

oldukça

büyük

ilgi

göstermektedirler. Sunulan herhangi bir giyilebilir teknoloji, çeşitli savunma operatörleri için
karmaşıklığı ve iş yükünü azaltma amacına sahip olmalıdır. Askeri alanda giyilebilir
teknolojinin ortaya çıkmasının verimlilik iyileştirmeleri ve maliyet tasarrufları ile güvenlik,
kullanışlılık ve verimlilik için yeni fırsatlar sunması beklenmektedir. Özellikle ABD ordusu,
akıllı giysi ve giyilebilir teknoloji çözümlerinin geliştirilmesinde öncü konumundadır.
Donanma Hava Teknik Eğitim Merkezi’nin (NATICK) “Future Force Warrior” programı, 2020
yılına kadar sunulması beklenen tamamen biyonik savaşçı giysileri geliştirmektedir. Bu giysi;
akıllı zırh, biyolojik izleme, silahlar, iletişim ve dış iskelet içermektedir.

2.8

Moda

Tekstil ve moda alanında yenilikçilik talebinin sürekli olması nedeniyle tasarımcılar giysi ve
kumaş modasında daha basit fakat teknolojik olarak daha iddialı tasarımlar geliştirmek zorunda
kalmıştır. Gelinen son noktada giysiler, elektronik uygulamalarla giyilebilir teknoloji
ürünlerine yönelmiştir. Tekstil sektöründe yapılan araştırmalarda da giyilebilir teknoloji büyük
oranda kabul görmekte ve büyüyen bir pazar payı ortaya çıkmaktadır. Geliştirilen ürünlerden
biri olan akıllı tişörtlerde farklı algılayıcılar ve bunlardan gelen verileri kaydeden bir cihaz
bulunmaktadır.
Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen Electrozyme sisteminde elektrokimyasal bir
dövme ile kullanıcının ter analizi, elektrolit dengesi gibi ölçümler yapılabilmektedir. Akıllı
tekstiller içerisinde yer alan akıllı giysiler, bilgisayar klavyesi, cep telefonları, mikrofonlar,
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MP3 çalarlar, video kameralar gibi elektronik parçaların giysilere entegre edilmesi sonucu
ortaya çıkmaktadır.13

3.

GİYİLEBİLİR

TEKNOLOJİLERİN

AVANTAJLARI

VE

DEZAVANTAJLARI
Giyilebilir teknoloji ürünleri hayatlarımızı daha güvenli ve daha verimli hale getirecek şekilde
ayarlanarak üretilmektedir. Ancak avantajlarının yanında hayatımıza olumsuz etki yapabilecek
bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

3.1

Avantajları

Giyilebilir teknolojilerin avantajları şunlardır:14
Verimlilik: Giyilebilir teknolojiler farklı sektörlerde çeşitli şekillerde kullanılarak verimliliğin
artışını sağlamaktadırlar. Örneğin, sağlık sektöründe doktorlar, hastanın damarlarına bakmak
ve ardından tarama veya röntgen beklemek zorunda kalmadan giyilebilir teknoloji kullanarak
kolayca çözüme ulaşabilmektedirler. İş dünyasında giyilebilir teknoloji ürünleri, sorunların
daha hızlı ve hem şirkete hem de müşterilerine önemli ölçüde fayda sağlayacak şekilde
çözülmesine yardımcı olmaktadırlar.
Çalışan Memnuniyeti: İşletmeler için doğru giyilebilir teknoloji ürünlerinin seçimi de çalışan
memnuniyetini ve işe katılımı önemli oranda arttırmakta, bu da yatırımı değerinden daha fazla
hale getirmektedir.
Farklı Teknolojilerden Yararlanma: Giyilebilir cihazların en önemli özelliklerinden biri,
diğer sistemlere bağlanma yetenekleridir. Söz konusu giyilebilir cihazlara yatırım yapmak
bağlanılan yatırımların etkinliğini arttırmakta ve o pazarda değerin artmasını sağlamaktadır.
Diğer: Giyilebilir cihazlar aynı anda birçok işin yapılabilmesine imkân vereceğinden zamandan
tasarruf sağlamakta, uzun mesajlar ve yazılar yerine gelişmiş sesli algılama sistemlerinin
kullanılmasına imkân tanımaktadır.
13

Hicran ÖZGÜNER KILIÇ, Kasım 2017, Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Karabük
Üniversitesi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/35013/389593
14

https://www.naturalhr.com/2017/05/16/pros-cons-wearables-workplace/
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3.2

Dezavantajları

Giyilebilir teknolojilerin çok sayıda faydasının ve avantajının yanı sıra aşağıda belirtilen bazı
dezavantajları da bulunmaktadır:15
Dikkat Dağıtıcı Potansiyel: Akıllı telefonlar gibi, giyilebilir teknolojiler de dikkat dağıtıcı
şeyler sunmaktadır. Örneğin, akıllı saat harika bir kit olmasının yanı sıra üreticiler tarafından
sunulan birçok özellik ve artan sayıda güncelleme, her zaman oynamak için yeni bir şey olması
anlamına gelmektedir.
Pahalılık: Yapılan işte fayda sağlayan giyilebilir cihazlar genellikle oldukça pahalıdır.
Bağımsız Olamama: Birçok giyilebilir cihazın düzgün çalışması farklı platformlar
gerektirmektedir. Bu durumda, giyilebilir cihazlara yatırım yaparken aynı zamanda yeni
sistemler de gerekebilmektedir.
Boyut ve Pil Sınırlamaları: Akıllı giyilebilir teknolojideki büyük ilerlemelere rağmen, çoğu
cihaz hala teknik sınırlamalara tabidir. En önemlisi, bu tür cihazların boyutu ve sağlanan sınırlı
pil kapasitesidir. Bu hem kullanımı zorlaştıran hem de güvenilirliği yok eden bir durumdur.
Gizliliğe İlişkin Sorunlar: Mahremiyet ve veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin bu
şekilde tasarlanması çok önemlidir.

4.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERDE TASARIMIN ETKİSİ

Giyilebilir teknolojiler gözlük, kol saati, bileklik, yüzük, rozet, mücevher, ayakkabı veya giysi
şeklinde giyilebilmektedir. Bununla birlikte, giyilebilir teknolojik cihazların kullanımını ve
benimsenmesini arttırmak için şirketler ve kurumlar daha rahat, güvenilir, kullanışlı, entegre,
daha hafif, daha küçük, estetik ve moda olabilecek ürünler tasarlamak için çok çalışmaktadırlar.
Böylelikle, giyilebilir cihazların satış hacmi artmakta ve insanların günlük faaliyetleri bu
cihazlar ile uyumlu olmaktadır. Satış tahminlerindeki artışlar giyilebilir teknolojilerin önemini
göstermektedir.
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Giyilebilir cihazların satışlarında, rengi ve tasarımdaki başarısı etkili olmaktadır. Tasarımdaki
esneklik, kullanıcıların gündüz ve gece giyimlerinde rahatlık hissi oluşturmaktadır. Ayrıca,
kullanıcının farklı amaçlarına göre farklı şekillerin sağlanması, dayanıklılığı ve sürekli
kullanımı mümkün kılmaktadır. Örneğin, etkinliği ve uykuyu izleyebilen ancak aşırı terlemeye
toleranslı

olmayan

akıllı

bir

saat,

bu

cihazı

satın

alan

kişilerin

beklentilerini

karşılayamamaktadır.
Ürünün başarısını etkileyen diğer faktörler, uzun pil ömrü ve konfor için ideal boyutta
olmasıdır. Giyilebilir teknolojiyi üreten şirketlerin müşterilerini ve onların ihtiyaçlarını
anlamaları ve teknolojisi kadar ürünün tasarımına ve kullanışlı olmasına önem vermeleri
gerekmektedir. Şirketlerin ürünleri farklı amaçlarla farklı şekillerde sunuyor olmaları, müşteri
çeşitliliğini arttırmak için önemlidir. Giyilebilir teknolojiler artık sadece teknolojisinden dolayı
değil, aynı zamanda sağladığı estetik nedeniyle de tercih edilmektedir. Bununla birlikte,
giyilebilir teknolojili ürünler, moda alanında yer bulabilmek için bir teknoloji cihazı olmanın
ötesine geçme potansiyeline sahiptir. İyi teknolojiyi iyi tasarımla birleştirmek, giyilebilir
olmayan ürünlerin hızlı eskimesi ve kitlesel pazar hedeflemesi arasında bir denge
oluşturacaktır.

5.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERDE KARŞILAŞILAN ENGELLER

Son zamanlardaki artan teknolojik gelişmeler ile birçok disiplin bir araya gelerek yeni
ilerlemeler meydana getirmiştir. Bunların en önemlilerinden birinin giyilebilir teknoloji
kavramı olduğu söylenebilir. Giyilebilir teknoloji ile eğitim, sağlık, oyun, eğlence gibi alanlarda
kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır.
Dünya endüstrisinin bu alandaki yenilik kapasitesini sürdürmek ve daha da artırmak için, farklı
uygulama alanlarındaki darboğazları ortadan kaldırmak amacıyla araştırma ve geliştirme
çabalarının yoğunlaştırılması gerekmektedir. Donanımdaki yenilik yüksek bir önceliktir, çünkü
benimsenmenin önündeki çoğu engel, giyilebilir cihazların performansı, işlevselliği ve
üretgenliği ile ilgilidir. Bileşen entegrasyonu, bağlanabilirliğin güvenilirliği, enerji depolama
verimliliği, güç yönetimi çözümleri, kullanıcı arayüzleri ve veri güvenliğinde önemli
engelleyici faktörler gözlenmektedir. Bu engellerin üstesinden gelmek yeni işletmelerin ortaya
çıkmasını ve mevcut şirketlerin konumunu geliştirmesini sağlayacaktır. Giyilebilir teknolojiler
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konusundaki engeller burada teknolojik ve teknolojik olmayan zorluklar olarak iki ana başlık
halinde incelenecektir.

5.1

Teknolojik Engeller

Giyilebilir teknolojiler konusundaki teknolojik zorluklar aşağıda özetlenmiştir:16
Yeni Bileşen Entegrasyon Yöntemleri: Termal ve elektrik gereksinimlerine uygun
sensörlerin, aktüatörlerin veya güç kaynaklarının entegrasyonu ve minyatürleştirilmesi.
Yeni Arabağlantı Teknolojileri: Elektronikleri tekstil yüzeylerine entegre etmek için
kullanılabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi.
Entegrasyon ve Montaj Teknolojileri: Cihaz montajı için çekme ve yerleştirme teknikleri,
kumaşa gerilebilir modül entegrasyonu veya kendiliğinden montaj ilkeleri kullanılarak folyo
üzerine çip yerleştirmede kullanılabilecek teknolojilerin geliştirilmesi.
Güç Yönetimi ve Depolama: Enerjiden bağımsız, kendi kendine çalışan sistemler ve cihazlar
elde etmek için enerjiyle ilgili sistemlerin (örneğin, piller, fotovoltaik hücreler, vb.)
geliştirilmesi ve entegrasyonu.
Basılı Elektronikler İçin Üretim Teknolojisi: Yüksek kapasite ve uygun kalitede esnek ve
kesintisiz cihazlar üretmek için ölçeklendirilebilir ve uygun maliyetli bir üretim teknolojisi
geliştirilmesi (örneğin, rulodan ruloya işlemeye dayalı).
Donanım sorunlarının yanı sıra diğer teknik sorunlar arasında, kesintisiz donanım-yazılım
entegrasyonu, uygulama oluşturmayı kolaylaştıran standart API’lerin geliştirilmesi, açık işletim
sistemleri ve çoklu platformları geliştirme (giyilebilir cihazların birden fazla platformda
çalışmasını sağlamak için gereklidir), güvenliği ve gizliliği sağlayan açık iletişim protokolleri
(özellikle sağlık ve finans gibi uygulama alanları için) ve yeni iletişim sistemlerinin
geliştirilmesi (özellikle onları daha gerçekçi ve sürükleyici hale getirmek amacıyla yapay ve
sanal gerçeklik uygulamaları için) bulunmaktadır.

16

European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Smart
Wearables: Reflection and Orientation Paper, November 2016, https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/feedback-stakeholders-smart-wearables-reflection-and-orientation-paper

19

Giyilebilir teknolojilerin ürün gelişimini ve pazarda tutunabilmesini hızlandırabilmek için bu
alanların her birinde koordineli bir şekilde ilerleme kaydedilmelidir.

5.2

Teknolojik Olmayan Engeller

DG CONNECT tarafından Aralık 2015’de düzenlenen giyilebilir teknolojiler paydaşlar
gününde, iddialı teknolojik gelişmelerin yanı sıra teknik olmayan engellerinde giyilebilir
ürünlerin gelişimini ve ticarileşmesini etkilediği doğrulandı. Etkinliğin ana sonucu, donanım
sağlayıcıları, platform veya şebeke işletmecilerini, içerik/uygulama sağlayıcılarını ve son
kullanıcı/nihai tüketicileri içeren bir eko-sistem oluşturmanın büyük önem taşıdığıydı. Değer
yaratmak için eko-sistemin aktörleri arasında karmaşık etkileşimlerin iyi anlaşılmasına ihtiyaç
olduğu vurgulanmıştır.
Teknolojik olmayan engeller aşağıdaki gibi özetlenebilir:17
Standartların ve Test Yöntemlerinin Yokluğu: Özellikle sağlık ve güvenlik alanında
standartların geliştirilmesi, tasarımcıların ve üreticilerin müşterilerine ürünlerinin sağlıklı ve
güvenilir olduğunu ispatlamalarını sağlamak için gereklidir. Endüstrinin düzenleyici
gerekliliklerine (örneğin, elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk, biyo-uyumluluk)
uymasına yardımcı olmak için standartlara da ihtiyaç vardır.
Eko-Sistem Aktörleri Arasında Ortak Anlayış ve Etkili İşbirliği Modellerinin Eksikliği:
Değer zinciri aktörleri arasında cihaz üreticileri, şebeke operatörleri, içerik ve uygulama
sağlayıcıları, tekstil üreticileri, klinik tedavi uzmanları, sanatçılar ve tüketiciler bulunmaktadır.
Aralarındaki yetersiz bağlantı ve iletişim, iş değeri yaratmayı ve pazar kabulünü engeller.
Uygun Bir Düzenleyici Çerçevenin Geliştirilmemesi: Yenilik geliştirme özgürlüğünün yanı
sıra kullanıcıların sağlığı, güvenliği, verileri ve gizliliği için uygun düzeyde koruma sağlayan
açık bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç vardır. İlgili en önemli alanlar, veri koruma, veri gizliliği,
serbest veri akışı, sorumluluk yüklenme ve tüketici korumadır (örneğin tıbbi cihazlar alanında).

17

European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Smart
Wearables: Reflection and Orientation Paper, November 2016, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news /feedback-stakeholders-smart-wearables-reflection-and-orientation-paper
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Eğitim Eksikliği ve Düşük Düzeyde Farkındalık: Bu, teknolojinin doğru bir şekilde ve
amaçlanan doğrultuda kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli olan kullanıcı kabulünü teşvik
etmek için önemli bir faktördür.
Bir çözümün teknik olarak uygulanabilir olduğu kanıtlandıktan sonra, güvenlik, verimlilik, son
kullanıcı kabulü, mevzuata uygunluk, geri ödeme onayı ve etkili pazarlama, konsept veya ürün
geliştirmenin önceki aşamaları kadar önemlidir.

6.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ KONUSUNDAKİ MEVZUAT

Kompakt, giyilebilir bir platformda birden fazla teknolojinin birleşimi kullanıcılara ileri
derecede imkânlar sunarken, bunları bir dizi potansiyel güvenlik tehlikesine de maruz
bırakabilir. Giyilebilir teknoloji ürünlerinin insan kafasına veya vücuduna giyilmesi veya yakın
bir yere yerleştirilmesi amaçlandığı için, çoğu durumda risk derecesi giyilemez cihazlardan
daha yüksektir. Giyilebilir teknoloji ürünleriyle ilgili özel güvenlik riskleri aşağıdakileri
içerir:18
Elektrik Çarpması: Enerji ile çalışan aygıtların çoğu, aşınmış veya arızalı devre veya kazara
açığa çıkan bileşenler nedeniyle elektrik çarpması riski oluşturabilir. Bir cihaz uzun süre insan
kafasına veya vücuduna takılmak veya yakın bir yere yerleştirilmek üzere tasarlandığında,
güvenli olmayan elektrik çarpması riski ortaya çıkabilir.
Yanıklar: Elektrikli cihazlardaki bileşenlerin sıcaklığı genellikle kullanımla artar. İlave olarak,
giyilebilir teknoloji ürünleri tipik olarak yüksek çalışma sıcaklıkları üretmesi muhtemel olan
kompakt güçlü mikroişlemciler ve diğer modülleri içerir. Bu durum, cilde veya gözlere değecek
şekilde giyilecek veya insan kafası veya vücudu ile yakın temasta kullanılmak üzere tasarlanmış
cihazlar için özel bir endişe kaynağıdır.
Yangın ve Patlama: Giyilebilir teknoloji ürünlerinin çoğu, kullanıcının hareket özgürlüğüne
sahip olması için pil gücüne dayanır. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, lityum iyon piller
aşırı ısınabilir ve patlayabilir veya alev alabilir.

18

Underwriters Laboratories Inc. (UL), Wearable Technology Products: The Path To Certification And
İnternational Market Approval, 2015,
https://legacy-uploads.ul.com/wp-content/uploads/sites/40/2015/04/148745169.pdf?
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Akustik Ses Basıncı: Kulaklıklar ve giyilebilir teknolojilerin içine yerleştirilen diğer işitme
bileşenleri, yanlış kalibre edildiğinde geçici veya kalıcı işitme kaybına sebep olabilen güvenli
olmayan ses basıncı seviyeleri üretebilir.
Kimyasal Reaksiyonlar: Bazı metaller ve sentetik kumaşlar gibi giyilebilir teknoloji
ürünlerinin yapımında kullanılan malzemeler, ciltle uzun süreli temas ettiklerinde reaksiyona
neden olabilecek, döküntülere veya diğer alerjik tepkilere yol açabilecek kimyasallar içerebilir.
İlave olarak, cihazların uzun süreli kullanımı bazen elastomer malzemelere karşı duyarlılığa
veya bakteri oluşumuna neden olabilir. Terler metaller arasındaki elektrik akımı ile karıştığında,
galvanik korozyon gibi reaksiyonlar da ortaya çıkabilir.
Elektromanyetik Enerjiye Maruz Kalma: Düşük dozlarda elektromanyetik enerjiye bile
sürekli ve uzun süreli maruz kalma, potansiyel olarak olumsuz sağlık etkilerine sebep olabilir.
İnsan Faktörleri: Keskin köşeler ve kenarlar, cihaz gövdeleri ve kayışlar gibi giyilebilir
teknoloji ürünlerindeki mekanik tasarım faktörleri, kesiklere neden olabilir, cildi tahriş edebilir
veya uzun süreli kullanımdan sonra rahatsızlığa neden olabilir.
Tehlikeli Ortamlar: Tüm kablosuz vericiler gibi, giyilebilir teknolojilerde radyo iletimlerine
dayanır. Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kapatılmazsa, bunların varlığı felaketle
sonuçlanabilir.
Yukarıda tanımlanan tehlikeler ve diğer potansiyel risklerin bir sonucu olarak, giyilebilir
teknoloji ürünlerinin güvenliğinin değerlendirilmesi, düzenleyici gerekliliklerine uygunluğu
göstermek için bir dizi çeşitli testler içerir. Güvenlikle ilgili hususlara ilave olarak, kablosuz
teknoloji ürünlerinin testi, belirli bir cihazın vaat edildiği gibi çalışıp çalışmayacağını ve birden
fazla teknolojinin entegrasyon kalitesini değerlendirmek amacıyla tipik olarak bir dizi
performans değerlendirmesi içerir. Birleştirildiğinde, giyilebilir teknoloji ürünlerinin test
edilmesi ve değerlendirilmesi uzun ve karmaşık bir süreçle sonuçlanabilir.
Farklı bir cihazın yapımına veya kullanım amacına bağlı olarak, giyilebilir teknoloji ürünlerinin
değerlendirilmesi aşağıdaki testlerin bir kısmını veya tümünü içerebilir:19
19

Underwriters Laboratories Inc. (UL), Wearable Technology Products: The Path To Certification And
İnternational Market Approval, 2015
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Ürün Güvenliği: Bu, asgari olarak, bir cihazın elektrik çarpması ve mekanik tehlikelere karşı
değerlendirilmesini ve test edilmesini içerir. Giyilebilir tedavi edici veya sağlıklı yaşam
cihazları gibi bazı giyilebilir teknoloji ürünleri, ilave ürün güvenliği değerlendirmelerine tabi
olabilir.
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC): Güç kaynaklarına bakılmaksızın elektrikli cihazlar,
diğer elektrikli cihazlarla istenmeyen elektromanyetik parazit oluşturmamalı ve diğer
cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik parazitlerden etkilenmemelidir. Giyilebilir tedavi
edici ve sağlıklı yaşam cihazlarının, kullanıldığı ortam nedeniyle yayılım ve bağışıklık
özellikleri için test edilmesi önerilir.
Özgül Soğurma Oranı (SAR): Kablosuz teknolojiyi içeren bazı giyilebilir teknoloji cihazları,
insan kafası veya vücuttan belirli bir mesafedeki bir cihaz tarafından çok aşırı kullanım
şartlarında üretilen elektromanyetik radyasyon miktarını belirlemek için genellikle teste tabi
tutulur.
Kablosuz Birlikte Çalışabilirlik: Giyilebilir teknoloji ürünleri, kablosuz teknolojiler ve
protokoller aracılığıyla diğer cihazlara veri iletir. Kablosuz birlikte çalışabilirlik testi, belirli bir
teknolojinin diğer uyumlu kablosuz teknolojilerle bilgi alışverişindeki etkinliğini değerlendirir.
Gizlilik ve Veri Güvenliği: Kablosuz birlikte çalışabilirliğe ilave olarak, kablosuz iletim
sırasında özel bilgilerin güvenliği birincil sorun haline gelmiştir. Gizlilik ve güvenlik testi,
giyilebilir bir teknoloji ürününü kötü amaçlı siber veya fiziksel katman saldırıları için bir hedef
haline getirebilecek olası güvenlik açıklarını değerlendirir.
Enerji Verimliliği: Kullanıcılar, giyilebilir teknoloji ürünlerinin yeniden şarj edilmeksizin
makul bir süre çalışmasını bekler, böylece cihazların mevcut enerjiyi mümkün olduğunca
verimli kullanmasını ister.
Kimyasal İçerik ve Biyo-uyumluluk: Giyilebilir teknoloji cihazlarında kullanılan bileşenler
ve malzemeler, uzun süre maruz kalma sonucunda zararlı olabilecek kimyasallar içerebilir.
Kimyasal içerik değerlendirmesi, bu malzemelerdeki potansiyel olarak zararlı kimyasalların
seviyelerini tanımlar.
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Çevresel ve Sürdürülebilirlikle İlgili Hassasiyetler: Çevresel olarak duyarlı kaynaklardan
malzeme kullanan ve hurda çevresel atıkları en aza indiren giyilebilir teknoloji ürünleri, birçok
alıcı için önemli hususlardır.
Giyilebilir teknoloji ürünlerine uygulanabilen çok kapsamlı ve çeşitli testler yeterli değilmiş
gibi, bir başka zorluk da, ana dünya pazarlarındaki belirli düzenleyici gereklilikler ve
standartlarla ilgili tutarlılığın olmamasıdır. Çoğu hükümet, tam olarak aynı olmasa da, ürün
güvenliği ve EMC için benzer şartlara sahiptir. Ancak Avrupa Birliği’nin (AB) kimyasal madde
içeriği ve çevresel etkilerle ilgili konularda diğer ülkelere göre çok daha katı gereklilikleri
vardır.
Aşağıda AB üyesi ülkeler, bazı örnek ülkeler ve ülkemizde giyilebilir teknoloji ürünlerine
ilişkin mevzuat ve testlerle ilgili düzenleyici otoriteler tarafından yürütülen çalışmalar ve
düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir.

6.1

AB’nin ve Örnek Ülkelerin Konuya Bakış Açısı

6.1.1 AB’nin Konuya Bakış Açısı
Avrupa Birliği’nde malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla 1985 yılında
oluşturulan "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde bir sağlık ve güvenlik işareti olmak üzere CE İşareti
uygulaması başlatılmıştır. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB
direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır. CE işareti,
Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında
hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun
olduğunu ve ürünün imalatçısı ve yetkili temsilcisi tarafından veya direktifte zorunlu kılınmış
ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) tarafından
gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
"CE" İşareti, ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve ürünlerin amacına uygun
kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar
vermeyeceğini gösteren bir işarettir. İlgili direktif, bu temel gereklerden bir kısmının veya
tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanı sıra, CE işaretini gerektiren direktiflerin
bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği
gibi) da ilgili olabilmektedir. Şu an sayısı yirmi beşi bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri
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veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi
mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma
çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu
kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standartlara uygun üretim yapmalarının
büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara
uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması
üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir. CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine
iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa
Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir
işarettir. Bu kapsamda:


CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan ürünlerin,



Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,



Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,



Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe
uğratılmış ürünlerin

CE işareti taşıması gerekmektedir. CE işaretinin ürüne nasıl konulacağı, ürüne bağlı olarak ilgili
direktiflerde belirtilmektedir. Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından imalatçı ve
yetkili temsilci sorumludur. Ancak; eğer imalatçı ya da imalatçının yetkili temsilcisi Avrupa
Birliğinde yerleşik değilse, ithalatçı ürünün "CE" işareti taşıdığını teyit etmekten sorumludur.
Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek
zorundadır. İmalatçının bu işareti ürüne koyabilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur:


Bir kısım ürün grupları için (bunlar genellikle düşük risk arz eden ve/veya arz ettikleri
riskin tespitinin görece kolay olduğu ürünlerdir (örneğin, bazı makinalar). Direktifin temel
gereklerine uygunluk, imalatçının kendisi tarafından ya kendi test imkânları ya da başka
herhangi bir kuruluşun imkânlarının kullanılmasıyla doğrulanabilmekte ve bu ürünler
hakkında imalatçının düzenleyeceği uygunluk beyanı ile CE işareti, imalatçı tarafından
ürüne konulmaktadır.



Diğer bir kısım ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makinalar) yetkili test ve
belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış Kuruluşlar - Notified Bodies) tarafından
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doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, imalatçı
CE İşaretini ürününe koymaktadır.20
Onaylanmış Kuruluş (Notified Body): Avrupa Birliği mevzuatı, CE İşareti taşıması gereken
ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman,
üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk
değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya
belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene
ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan
kuruluşlar onaylanmış kuruluş (bazı direktiflerde farklı terimler kullanılabilse de genel olarak
"notified body" ifadesi kullanılmaktadır.) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen
onaylanmış kuruluşlar Avrupa Komisyonu’na bildirilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması
amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. AB ülkelerinde yerleşik olarak
faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların isim ve adreslerine NANDO (New Approach
Notified and Designated Organisations) internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Bu
kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.
Giyilebilir cihazlar bir CE işareti elde etmek için uygunluk değerlendirme prosedürlerini
geçmelidir. CE işareti tüm üye ülkelerde kabul edildiğinden, CE işareti olan ürünlerin diğer üye
ülkelerde ek değerlendirme prosedürlerinden geçmesi gerekmez. Üreticiler, ilgili üye
devletlerin dilinde ürün özelliklerinin özetini uygun ulusal otoriteye sunarak giyilebilir
cihazlarını herhangi bir üye devletin pazarına CE işareti ile koyabilirler. Bu işlem için genel
zaman çizelgesi üç ila dokuz aydır.21
Günümüzde cihazların teknik özelliklerinin uygunluğunun yanı sıra, bu cihazların kullanımı
esnasında toplanan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği de büyük önem taşımaktadır. Avrupa
Birliği’nin (AB) yasal çerçevesi, ABD’de uygulanan sektöre dayalı yaklaşımdan büyük ölçüde
farklıdır. AB hukukunda gizlilik temel bir haktır. Bu çerçevede, bir AB vatandaşından kişisel
veri toplamanın katı yasal koşullara uyması gerekir ve bilgiler yalnızca meşru bir amaç için
toplanabilir. Veri gizliliğine temel bir hak olarak yaklaşım, AB’de veri gizliliğini öncelikli hale

20
21

https://ticaret.gov.tr/data/5b88443f13b87711604c92b1/CE_isareti_ile_ilgili_Soru_ve_Cevaplar.pdf
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getirmiş ve son dönemde ABD’yi onaylanan düzenlemelere uymadığı için ciddi cezalara maruz
bırakmıştır.
AB veri gizliliği düzenlemeleri ABD şirketleri için iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi,
AB’de bilgi toplayan herhangi bir ABD şirketi AB yasalarına tabidir. İkincisi ve daha aşikar
olan, AB hukukunun, giyilebilir teknoloji endüstrisinde çalışan ABD şirketlerini, sektörün
kendi kendini düzenlemesi suretiyle AB çerçevesinin sağladığı aynı veri gizliliği korumalarını
elde etmeye motive etmesi gerektiği fikridir.22
AB ilk olarak 1995 yılında Veri Koruma Direktifini (1995 Direktifi) yürürlüğe koymuş, daha
sonra teknoloji geliştikçe zaman içinde güncellemiştir. 1995 Direktifinin amacı, üye devletler
arasında bir insan hakkı olarak bir AB temel değeri olan mahremiyeti korurken, aynı zamanda
güvenli ve emin bir siber ağ oluşturmaktır. AB yasası ABD’yi bağlamamaktadır, ancak İnternet
küresel bir platformdur ve ABD, AB vatandaşlarından 1995 Direktifi standartlarına göre bilgi
toplayan bazı şirketlere sahiptir.
15 Aralık 2015 tarihinde, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 1995 Direktifindeki
düzenlemelerden daha katı veri gizliliği ve güvenlik düzenlemesi uygulamayı kararlaştırmış ve
en önemlisi veri koruma otoritelerine, yönetmeliklere uymayan şirketlere küresel yıllık
cirolarının % 4’üne kadar ceza kesme yetkisi vermeyi kabul etmiştir. Böylesine yüksek bir para
cezası ihtimali, AB vatandaşlarından düzenli olarak veri toplayan Amazon, Apple, Google ve
Facebook gibi dev şirketler için yeni bir gerçekliktir.
AB, 1995 Direktifini iki ayrı çerçeveye dönüştürmüştür: 1) Özel sektör tarafından işlenen
kişisel verilerin korunmasını düzenleyen Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDRP,
Yönetmelik) ve 2) Bir suç veya soruşturmayla ilgili olarak yetkililer tarafından işlenen kişisel
veriler için korumalar öngören, Hukuk Uygulaması İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair
Direktif (Direktif). AB, geliştirilen Yönetmeliği ve Direktifi Nisan 2016’da kabul etmiştir. Özel
sektörde kişisel verilerin gizliliği ile ilgili olan Yönetmelik 24 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
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Yönetmelik 1995 Direktifini altı ana şekilde geliştirir ve düzeltir. İlk olarak, Yönetmelik, bir
şirketin bir kişinin kişisel verilerini işleyebilmesi için o kişinin açık ve olumlu bir onay
vermesini gerekli kılar. İkincisi, Yönetmelik “unutulma hakkını güçlendirir, yani kişisel
verilerinizin artık işlenmesini istemezseniz ve bir şirketin bu verileri saklaması için meşru bir
neden yoksa verilerin silinmesini zorunlu tutar. Üçüncüsü, Yönetmelik, insanların kendi kişisel
verilerine ücretsiz ve kolay erişimini garanti eder. Dördüncüsü, Yönetmelik, insanların
verilerinin hizmet sağlayıcılar arasında aktarılmasını kolaylaştırarak veri taşınabilirliğini
geliştirmektedir. Beşinci olarak, Yönetmelik 72 saatlik zorunlu ihlal bildirimi süresi
getirmektedir. Son olarak, Reform “tasarımla veri koruma” ilkesini ortaya koymaktadır. Bu
ilke, kişisel verileri kullanan ve toplayan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi aşamasında öndeğer
olarak verinin korunmasını gerekli kılar.
GDPR, bireylerin verileri toplanmadan ve işlenmeden önce iyi bilgilendirilmesini gerektirir.
Bireylerin ayrıca kişisel verilerine erişimleri de vardır. Öte yandan, veri denetleyicileri verileri
güvenli bir sistemde tutabilmelidir.
GDPR’deki “verilerin serbest dolaşımı” ilkesinin sağlık hizmeti sağlayıcıları üzerinde de
önemli bir etkisi vardır. Her hasta, kişisel verilerini yaygın olarak kullanılan elektronik bir
formatta farklı bir sağlık uzmanına taşıma hakkına sahiptir. Bu nedenle, sağlık hizmeti
sağlayıcıları, her hastanın kişisel sağlık bilgilerini tanımlayabilmeli, alabilmeli ve uygun bir
biçimde aktarabilmelidir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısının başka bir sağlık hizmeti
sağlayıcısından elektronik verileri kabul etme kapasitesine de sahip olması gerekir.
GDPR sadece tüm AB üye ülkeleri için uygulanmaz, ilgili kişisel veriler AB vatandaşlarıyla
ilgili ise AB dışındaki kuruluşlar için de geçerlidir. Bu nedenle, sağlık hizmeti sağlayıcılarının
kullandıkları bulut hizmetlerinin GDPR ile uyumlu olmasını sağlayabilmeleri gerekir. 23
Ayrıca uluslararası bilgi akışını sürdürmek ve teşvik etmek amacıyla AB “yeterlilik”
standardına uymayan AB üyesi olmayan ülkelere veri transferini yasaklayan 1995 Direktifine
artı olarak Güvenli Liman Çerçevesi oluşturulmuştur. Güvenli Liman Çerçevesi, AB
vatandaşlarından bilgiler toplayan bir şirketin, AB tarafından belirlenen standarda göre verileri
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AB üyesi olmayan ülkeler için de korumasını sağlamak amacıyla şirketin web sitesinde
görüntülediği kendi kendini düzenleyen bir sertifikadır.
AB, Güvenli Liman Çerçevesini 2000 yılında “yeterli” veri koruması olarak kabul etmesine
rağmen, Maximillian Schrems tarafından açılan dava sonucunda Avrupa Yüksek Adalet Divanı
tarafından verilen karar, Güvenli Liman Çerçevesini “yeterli koruma” şartını karşılamadığı için
geçersiz kılmıştır. Bu karara rağmen, Güvenli Liman Çerçevesi, giyilebilir teknoloji şirketleri
için özel verilerin korunmasını kolay ve etkili bir şekilde artıran değerli rehberlik sunmaktadır.
Çerçeve, bir şirketin Güvenli Liman sertifikalı olması için yerine getirmesi gereken yedi gizlilik
ilkesinden oluşur: (1) Bildirim, (2) Seçme hakkı, (3) İleriye Aktarım (Üçüncü Taraflara
Transferler), (4) Erişim, (5) Güvenlik, (6) Veri Bütünlüğü ve (7) Uygulama. İlk iki ilke, bildirim
ve seçme hakkı, verilerin gizliliğinin korunmasında güçlü bir temelin uygulanmasını sağlamak
için en fazla rehberlik sunar.
Bildirim şartını yerine getirmek için, şirketlerin verileri toplama amacı ve bu bilgilerin nasıl
kullanılacağı konusunda tüketicileri bilgilendirmesi gerekmektedir. Şirketler ayrıca, tüketicinin
bilgilerinin paylaşıldığı tüketiciyi ve verilerin kullanımını sınırlamak için hangi seçeneklerin
mevcut olduğunu bildirmelidir. Son olarak, şirketler ortaya çıkan soru ve şikâyetler için
tüketicilere iletişim bilgilerini vermelidir. Seçime ikna etmek için, şirketler tüketicilere, kişisel
bilgilerinin bilginin toplandığı amaç dışında başka bir amaç için üçüncü taraflarla
paylaşılmamasına karar verme hakkını sunmalıdır.
Veriler hassas bilgi olarak değerlendirilirse, tüketicilere, başlangıçta amaçlanan veya daha
sonra tüketici tarafından yetkilendirilen bir amaçtan başka bir amaç için üçüncü taraflarla bilgi
paylaşımını sınırlamak amacıyla onaylayıcı bir tercih hakkı verilmelidir.
Bildiri, seçim ve onay için Güvenli Liman Yaklaşımı, veri gizliliğini teşvik etmek amacıyla
kolay ve etkili bir yöntem sunar. Bu ilkelerin uygulanması tüketicilere özel bilgileri üzerinde
bilgi ve kontrol sağlar.24
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6.1.2 Almanya’nın Konuya Bakış Açısı
Avrupa Birliği (AB), tüm üye devletler için geçerli olan ve tıbbi cihazların güvenliği ve etkinliği
için temel gereklilikleri içeren bir Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR, Medical Device Regulation)
oluşturmuştur. MDR uyarınca, bir tıbbi cihaz ABD ve Japonya’da olduğu gibi cihazın kullanım
amacına göre tanımlanır. Sınıf sistemi cihazları, Sınıf I, Sınıf IIa, Sınıf IIb ve Sınıf III olmak
üzere dört risk sınıfına ayırır.
AB, gereklilikleri dayatmamaktadır. Her üye devletin, tıbbi cihazları pazarlamayı planlayan
üreticilerle etkileşime giren Ulusal Yetkili Otoritesi ve Onaylanmış Kuruluşları vardır. Tıbbi
Cihaz Yasası, Almanya için temel gereklilikleri öngörmektedir. ZLG (Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln Und Medizinprodukten), Onaylanmış Kuruluşları
akredite eden ilaç ve tıbbi cihazlar için federal otoritedir. Onaylanmış Kuruluşlar, uygunluk
değerlendirme prosedürleri ile ilgili testler yapmakla ve sertifika vermekle yükümlüdür.
Almanya’da tıbbi cihazlar bir CE işareti elde etmek için uygunluk değerlendirme prosedürlerini
geçmelidir. CE işareti tüm üye ülkelerde kabul edildiğinden, CE işareti olan ürünlerin diğer üye
ülkelerde ek değerlendirme prosedürlerinden geçmesi gerekmez. Üreticiler, ürün özelliklerinin
özetini ilgili üye devletlerin dilinde ilgili ulusal otoriteye sunarak, tıbbi cihazlarını CE işareti
ile herhangi bir üye devletin pazarına gönderebilir. Bu işlem için genel zaman çizelgesi üç ila
dokuz aydır.25
Almanya’nın sağlık verilerinin gizliliği konusundaki yasal çerçevesi olan Federal Veri Koruma
Yasası’nın temel özellikleri şunlardır:


Kuruluşlar, bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplamadan önce o kişiden açık izin
almalıdır.



Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler “bireyin adı, doğum tarihi, telefon numarası, adresi ve
bilgisayar IP adresini” içerir.



İznin yöntem, yer, süre ve bilgilerin tutulmasının amacı açısından özel olması gerekir.



Bireyler, verilerinin istedikleri zaman toplanmasını durdurma hakkına sahiptir.
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Yasa kapsamındaki tüm veri türlerini korumak için kuruluşlar tarafından politikalar,
prosedürler ve kontroller oluşturulmalıdır.

Alman Veri Koruma Otoriteleri (DPA’lar, Data Protection Authorities), giyilebilir cihazlar ve
uygulamaları konusundaki bazı hususları Federal Veri Koruma Yasası’ndaki hükümlerle
açıklığa kavuşturmuştur. Yasanın bazı hükümleri şunları içerir:


Giyilebilir cihaz ve sağlık uygulamaları üreticileri, veri gizliliği koruma teknolojilerini
varsayılan ayarlar olarak kullanmak suretiyle veri kısaltma, veri minimizasyonu,
anonimleştirme ve takma adlandırma ilkelerine uymalıdır.



İmalatçılar, bireyin kişisel sağlık verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda,
özellikle de veriler üçüncü şahıslara aktarılacağı zaman, kişinin ayrıntılı onayını almalıdır.



İşverenler ve sigortacılar, çalışanlardan ve poliçe hamillerinden kişisel sağlık verilerinin
kullanımına ilişkin onay alabilir, ancak taraflar arasındaki önemli müzakere dengesizlikleri
nedeniyle onayın geçersiz sayılması muhtemeldir.



Bireyler ve kuruluşlar, sözleşmeler veya rıza yoluyla veri güvenliğinin yasal
gerekliliklerinden feragat edemez.



Giyilebilir cihazların ve sağlık bakımı uygulamalarının geliştirilmesine veya satışına
birden fazla taraf katılmışsa, bu taraflar kalite standartları, BT güvenliği, işlevsellik ve veri
kullanımının şeffaflığı konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir, ancak ortak
sorumluluğun çalışması çözümde açık bir şekilde açıklanmamıştır.

Buna ilave olarak, Alman ceza kanunu ve eyalet düzeyindeki veri koruma yasaları da sağlık
sektörü için veri gizliliği hakkında düzenlemeler sunmaktadır.26
6.1.3 Amerika’nın Konuya Bakış Açısı
ABD’de giyilebilir ürünlerin ilk çıktığı yıllarda, büyümenin çoğu düşük fiyatlı fitness pazarında
gerçekleşmiştir. Son zamanlarda, akıllı saatler, işitilebilirler, akıllı giysiler ve yeni nesil akıllı
gözlükler gibi cihazlar pay kazanmakta ve yeni kitleleri çekmektedir. ABD yetişkinlerinin
yaklaşık dörtte biri (56,7 milyon), 2019 yılında ayda en az bir kez giyilebilir bir cihaz kullanmış
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ve bunların yarısından fazlası bir akıllı saat kullanmıştır. Ek olarak 3,8 milyon ABD’li çocuk
ve gencin giyilebilir bir cihazı vardır. Giyilebilir ürünler çoğunlukla gençlere hitap etmektedir.
2015 yılında, 25 ila 34 yaş arasındaki gençlerin % 24.0’ında giyilebilir bir cihaz bulunurken,
55 ila 64 yaşlarındaki kişilerin % 6.5’inde giyilebilir cihaz mevcuttu. 2019 yılında, genç
tüketiciler hala en büyük giyilebilir kullanıcı grubudur ve 25 ila 34 yaş arasındaki gençlerin %
38.0’ı ve 55 ila 64 yaşlarındaki kişilerin % 13,2’si giyilebilir cihaz sahibidir.
Amerika’da veri toplamanın niteliğine, yöntemine ve verilerin kime aktarılacağına bağlı olarak,
giyilebilir cihazlar ve diğer mobil sağlık cihazları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Federal Ticaret Komisyonu ve Gıda ve İlaç İdaresi de dahil olmak üzere farklı hükümet
kuruluşlarının çeşitli federal yasaları tarafından kapsanmaktadır. Bununla birlikte, bu koruyucu
çerçeveyle ilgili problemlerden birisi, büyük ölçüde sadece bir sağlık hizmeti sağlayıcısına veya
sağlayıcının iş ortaklarına aktarılan veya bunlar tarafından depolanan sağlık veya başka türlü
kişisel bilgileri kapsamasıdır. Benzer şekilde, bazı mobil sağlık teknolojileri, yalnızca belirli,
tanımlanabilir hastalıkları veya durumları teşhis etmek, iyileştirmek, tedavi etmek, hafifletmek
veya önlemek için kullanıldığında birleşik devletlere ait bazı rehberliklerin kapsamındadır.
Çoğu fitness cihazı uyku düzenini, kullanıcının yerini ve hastalığın tedavisi ile ilgili olmayan
diğer faaliyetleri izlediğinden ve bu bilgiler bir sağlık uzmanına aktarılmadığı veya bir sağlık
hizmeti sağlayıcısı tarafından saklanmadığından, bu tür cihazlar birleşik devletlere ait birçok
sağlık gizliliği yasası kapsamında değildir.27
Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Yasası (HIPAA), günümüzde yürürlükte
olan Amerika Birleşik Devletlerine ait en temel sağlık gizliliğini koruma yasalarından biri
olarak kabul edilmektedir. Bu mevzuat ilk olarak 1996’da yürürlüğe girdi ve HIPAA
kapsamındaki kuruluşlar ile kapsam dâhilinde olmayan diğer kuruluşlar arasındaki bilgi
aktarımının yanısıra, HIPAA kapsamındaki kuruluşların gözetimindeki [korunmuş sağlık]
bilgilerin güvence altına alınması için uygulanacak tedbir standartlarını kabul etmekle Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkili kılındı. Sonuçta, HIPAA, grup ve bireysel pazarlarda
sağlık sigortası kapsamının taşınabilirliğini ve devamlılığını iyileştirmek, sağlık sigortası ve
sağlık hizmet sunumunda israf, dolandırıcılık ve kötüye kullanımla mücadele etmek amacıyla
kurulmuştur. HIPAA, korunan sağlık bilgilerinin transferini ve depolanmasını yöneten ve para
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cezaları yoluyla sağlık bilgilerinin korunmasını sağlayan yasal bir çerçeve olarak
geliştirilmiştir.
HIPAA yürürlüğe girdiğinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “elektronik sağlık
işlemleri ve kod setleri, benzersiz sağlık tanımlayıcıları ve güvenlik için ulusal standartlar”
geliştirmesi şartını da içeriyordu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2000 yılında, sağlık
planları, sağlık takas merkezleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları da dâhil olmak üzere özel olarak
kapsanan kuruluşlar tarafından “bireysel olarak tanımlanabilir sağlık bilgilerinin” korunmasını
gerektiren bir Gizlilik Kuralı oluşturmuş ve korunan sağlık bilgisinin güvenliğini zorunlu
tutmuştur. Ayrıca, 2003 yılında elektronik korumalı sağlık bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü
ve kullanılabilirliğini koruma standartlarını belirleyen bir Güvenlik Kuralı oluşturulmuştur.28
Kongre, 2009 yılında HIPAA’nın bir tamamlayıcısı olmak üzere HITECH olarak bilinen
Ekonomik ve Klinik Sağlık İçin Sağlık Bilgi Teknolojileri Kanununu kabul etmiştir. Kanun,
sağlık bilgi teknolojisinin benimsenmesini ve anlamlı kullanımını teşvik etmek amacıyla
tasarlanmıştır ve sağlık bilgilerinin elektronik olarak iletilmesiyle ilgili gizlilik ve güvenlik
endişelerini ele alır. HITECH ayrıca sağlık verilerinin ifşa olmasına yol açan kasıtlı ihmal için
zorunlu cezalar uygular ve kapsam dâhilindeki kurumda veri ihlali durumunda tüketicilerin
bilgilendirilmesini sağlar.
Bununla birlikte, fitness cihazlarından elde edilen kişisel sağlık verileri her zaman HIPAA
çerçevesinde tanımlanan korunan sağlık bilgisinden oluşmadığı ve üretilen veriler genellikle
kapsam dâhilindeki sağlık kuruluşlarının aksine sağlık dışı kuruluşlar tarafından saklandığı
veya bunlara aktarıldığı için, teknoloji sıklıkla HIPAA ve HITECH’in kapsamı dışında
kalmaktadır.
Benzer şekilde, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) sağlık verilerinin gizliliğinin korunması
konusunda role sahiptir. Çeşitli düzenlemeler yoluyla FTC’nin tüketici bilgilerinin toplanması,
paylaşılması ve kullanılmasıyla ilgili yanıltıcı eylemler de dâhil olmak üzere pazarlama
uygulamalarını denetleme ve daha özel şartlara uyarlanmış veri güvenliği yasalarını uygulama
hususunda geniş yetkisi bulunmaktadır. FTC, sağlık verilerinin korunması konusunda kapsamlı
düzenleyici kuralları şart koşmamasına karşın, tüketici verilerinin korunmasını sağlamak
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amacıyla adımlar atmıştır ve gelecekte fitness cihazlarından elde edilen verilerin gizliliğinin
sağlanmasında büyük rol oynayacaktır.
Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA) sağlık verilerini üretmek için kullanılan cihazların
düzenlenmesinde rol oynamıştır. Büyük ölçüde, FDA’nın bu cihazlarla ilgili düzenlemesi,
cihazların teşhis, kural koyucu ve özerk tıbbi özelliklerinin gerekli işlevselliğini ve güvenliğini
sağlamaya odaklanmıştır. Bununla birlikte, FDA’nın mobil sağlık teknolojilerini gözetimi son
zamanlarda teknolojinin mobil uygulamalarına daha fazla odaklanmıştır. Bu gözetim, FDA’ya
“daha düşük riskli” ürünler için bir dereceye kadar düzenleyici takdir yetkisi kullanmasını ve
böylece FDA gerekliliklerinin daha rahat uygulanmasını sağlar. Bununla birlikte, belirli bir
teknoloji (tıbbi cihaz, uygulama veya başka bir ürün) FDA kapsamına girerse, FDA genellikle
teknolojinin halka satılmadan önce belirli standartları karşılamasını zorunlu tutar. Örneğin,
fitness cihazları tüketici güvenliği için düşük riskli olduğundan ve bir hastayı tedavi etmek için
kullanılan bilgileri toplamadığından, cihazlar büyük ölçüde düzenleme dışında kalmıştır.29
6.1.4 Çin’in Konuya Bakış Açısı
Tüketici elektroniğinde son dönemdeki büyüme dalgasının giyilebilir cihazlardan geldiği
görülüyor ve bu cihazların kabiliyetlerinin sürekli artması nedeniyle medyada tüketici
mahremiyetinin korunması konusunda endişe duyuluyor. Bu endişe, Çin’in İnternet pazarına
ilişkin düzenleyici organı olan Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) içindeki bazı
yetkililer arasındaki benzer korkuları da yansıtmaktadır. Bununla birlikte, daha fazla inceleme,
bu endişenin erken olduğunu ortaya koymaktadır.
Bir kullanıcının bir günlük etkinliğini izlemesine imkân tanıyan çeşitli özellikleriyle, etkinlik
izleyicilerinden akıllı saatlere kadar bu gösterişli yeni ürünler, artık egzersiz adımlarının sayısı,
yakılan kalori ve uyku dakikaları gibi çeşitli verileri toplayabiliyor. Bu kadar çok kişisel bilgi
toplanması, birçok tüketici kişisel bilgilerinin yasadışı toplanması, bulut tabanlı bilgileri ve bu
bilgilerin giyilebilir üreticileri tarafından analizi ile özel bilgilerin yasadışı yollarla üçüncü
taraflarca alınması gibi konular tüketicilerin endişelerini artırmaktadır. Sonuç olarak tıbbi
kayıtlar gibi bilgiler özeldir ve bu yüzden saklanmalıdır.
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Çin’de, gizlilik konusundaki bu endişe açıkça anlaşılabilir, çünkü kişisel gizliliğin korunmasını
sağlayan bir yasa mevcut değildir, ancak bu 2003’ten beri tartışılmaktadır. Ülke bu nedenle
kişisel verilerin korunması konusunda bir yapıya sahip değildir ve bir müşterinin kişisel
verilerinin toplanması, dağıtılması ve kullanılması söz konusu olduğunda giyilebilir cihazlar
gibi yeni ürünlerin yasaların dışında bırakılabileceğinden endişe duyulmaktadır. Birkaç ilkesiz
şirket, çeşitli İnternet bilgi servis sağlayıcıları vasıtasıyla kişisel bilgilerin aşırı toplanması,
yetkisiz açıklama ve yasadışı ticareti pazarına girmeye başladığı için bu özellikle büyük bir
sorun olabilir.
Bu sonuçlar düzenlemelerin eksikliği nedeniyle değildir. Çin’de kişisel bilgilerin korunmasına
ilişkin tek bir yapısal yasa olmasa da, yasal gizlilik kavramı kamuoyunun zihinlerine
derinlemesine işlemiştir. Çeşitli yasal işlem ve düzenlemelerde (tıbbi ve iletişim ile ilgili)
gizliliğin ihlal edilmesini yasaklayan birçok genel hüküm her zaman olmuştur. 2009 yılında
Ceza Kanununda bir değişiklik yapılmıştır ve yeni madde “vatandaşların kişisel bilgilerini
satma veya yasa dışı yollarla sağlama” veya “yukarıda belirtilen bilgileri hırsızlık veya başka
yasadışı yollarla elde etme” eylemlerini yasaklamaktadır. Bu eylemlerin cezası azami üç yıl
hapis cezasıdır (bireysel olarak suçu işleyen kişiye veya böyle bir suçu işleyen kuruluştan
doğrudan sorumlu olan kişiye uygulanır). Bu hüküm evrenseldir ve tüm kişiler tarafından
uygunsuz veri toplama eylemlerini kapsar.30
MIIT ayrıca Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin onayından sonra 2013 yılında
Telekomünikasyon ve İnternet Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerinin Korunmasına İlişkin
Hükümlerini yayınlamıştır (Direktif No. 24/2013). MIIT’in 24/2013 sayılı Direktifi, kişisel veri
bilgisinin hizmet sağlayıcıları tarafından toplanması, kullanılması ve korunması hakkında açık
bir yasal yapı sağlar. MIIT’in 24/2013 sayılı Direktifi, giyilebilir cihazların kullanıcıları için
kişisel bilgilerin korunması hususunda yeterli bir yasal doküman olarak görülmelidir, çünkü
giyilebilir cihaz üreticilerinin çoğu, çok çeşitli İnternet hizmetleri sundukları için aynı zamanda
bilgi sağlayıcılarıdır. Bu şirketler, piyasanın işletilme şekli göz önüne alındığında bu tür
sağlayıcılar olmaya devam edecektir.

30

SHENG Jiong, Eiger, The Regulation of Wearables in China: Consumer Privacy and the Ministry of Industry
and Information Technology,
https://www.eiger.law/wp-content/uploads/2016/10/the-regulation-of-wearables-in-china.pdf
35

Çin’de yasal düzenleme eksikliği olmamakla birlikte, asıl mesele yasaların uygulanmasıdır. Bu,
yerel otoriteler için aşılması gereken bir zorluk olmaya devam edecektir ve daha fazla mevzuat
çok yardımcı olmayabilir. MIIT’in 24/2013 sayılı Direktifi kapsamında, bu görev açıkça
belirtilmiştir ve telekomünikasyon otoriteleri, verileri toplama ve korumada legal olmayan
eylemler söz konusu olduğunda ilgili tarafların davranışlarını denetleme, inceleme, bilgi isteme
ve kaydetme konusunda daha net bir yetkiye ve sınıra sahip olmuştur. Kamuoyu ve Danıştay,
Çin’de zaman içerisinde daha iyi gizlilik korumasının ortaya çıkacağından emin olacaktır.
Bazı endüstri analistleri, giyilebilir cihaz sektörü çok yeni olduğu ve çok hızlı geliştiği için,
gereksiz yasal gerekliliklerin sektörün büyümesini kısaltabileceği görüşündedir. Tencent2
tarafından yayınlanan 2014 Giyilebilir Pazarı Sunuş Kitabı’ndaki bir ankette, çoğu giyilebilir
kullanıcısının cihazları her gün kullanma alışkanlığı edinmesinin gerçekçi olmadığı
görülmüştür. Ankete katılanların yüzde 86,9’u ürünü satın aldıktan üç ay sonra kullanmayı
bıraktıklarını beyan etmiştir. Bu nedenle, akıllı telefonlarda gerçekleşen yaygın kabulü
görmeden önce daha fazla özellik sunulması gerekebilir. Tüm giyilebilir cihaz üreticilerinin
(özellikle yerel olanların) yararına olması için hükümet, cihazlar tüketicilere sunulmadan önce
rotanın düzgün çizilmesine yardımcı olmalıdır.
Tüketicileri kendi sağlıklarını izlemeye ve kendi tedavilerini yapmaya teşvik eden cihazlar
olarak giyilebilir cihazlar, halk sağlığı yetkilileri tarafından açıkça ve genellikle pahalı bir
cesaretlendirme olmaksızın sağlıklı bir nüfus oluşturma fırsatı sunar. Daha sağlıklı bir toplum,
daha üretken ve verimli bir toplumdur ve daha az gün çalışma kaybı, daha fazla moral ve daha
az kronik ve zayıflatıcı hastalıklara sahip olmak demektir. Bunun tıbbi müdahale olmadan
gerçekleşebileceği göz önüne alındığında, giyilebilir cihazlar toplamda maliyet tasarrufu
sağlayan bir fırsattır. Aynı zamanda, yeni, gelişen bir elektronik pazarı da Çin ekonomisi için
faydalı olacaktır. Ancak, kullanımlarını ve üretimini mevcut düzenleyici çerçevenin dışında
düzenlemeye yönelik her girişim bu plana engel çıkartabilir. Sağlıkla ilgili giyilebilir
malzemelerin gizli doğası göz önüne alındığında, daha geniş bir dizi düzenleyici tedbirin
gerekli olacağı bir zaman olabilir, ancak bu zamanın henüz gelmediği düşünülmektedir.31
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6.1.5 Japonya’nın Konuya Bakış Açısı
Genel olarak, Japonya’da giyilebilir cihazların sayısı artıyor. İçişleri ve İletişim Bakanlığı
verilerine göre, 2015 yılında 2,09 milyon adet giyilebilir cihaz bulunmakta iken 2020 yılında
bu rakamın 11,6 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir.
Bununla birlikte, Japonya, diğer ülkelere kıyasla giyilebilir cihazları daha düşük düzeyde
kabullenme ve kullanma istekliliğine sahiptir. Anketler, ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya,
Hindistan, Kore ve Çin’deki insanların % 70-80’inin giyilebilir cihazları kabullendiğini,
Japonya’da ise bu oranın sadece % 48,9 olduğunu göstermektedir. Ayrıca Japonya, giyilebilir
cihazlarla ilgili endişelere sahip olduğunu belirten daha yüksek kullanıcı yüzdesine sahiptir.
Ankete katılanların % 80’inden fazlası, giyilebilir cihazlarla toplanan hassas verilerin üçüncü
bir tarafça daha kolay elde edilebileceği veya kötüye kullanılabileceği yönündeki endişelerini
dile getirmiştir.
Japonya’da, mobil fitness pazarının 2017 yılında 235 milyon ABD Doları olduğu ve 2021
yılında yıllık % 11,1 büyüme göstererek 358 milyon ABD dolarına ulaşan bir pazar hacmine
sahip olması bekleniyor. Bu pazardaki giyilebilir segmentin 143 milyon ABD doları olduğu
tahmin ediliyor. Fitness giyilebilir ve uygulamalarının pazar penetrasyonu, ABD ve AB’deki
büyük ülke pazarlarından daha düşüktür. Bu, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Japonya’daki
tüketicilerin

giyilebilir

ürünleri

fitness

amaçlı

kullanmama

eğiliminde

olduğunu

göstermektedir.
Japonya’da nüfusun hızlı şekilde yaşlanmasının bakım ihtiyacını artırması beklenmektedir.
Nüfusun % 25’i 65 yaş ve üzerindedir. Yaşlıların oranı 2033’te % 30’a ve 2050’de % 35,7’ye
ulaşacaktır. Hazırlanan bir raporda, 2025 yılına kadar Japonya için 1 milyon bakıcı sıkıntısı
öngörülmektedir.
Yaşlılar için sağlık hizmeti, tesis bazlı bakımdan evde bakım hizmetine geçmektedir. Yaşlıların
yaklaşık % 38’i hastane veya bakım evlerinden ziyade kendi veya bir akrabasının evinde bakım
almak istemektedir. Hükümet, saygınlığı ve kendine güveni sağlamak için hastane ve tesis

37

temelli bakıma alternatif olarak ev temelli bakımı teşvik etmektedir. Evde bakım gerektiren
sayısının 2025 yılına kadar 7,5 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir.32
Uzaktan izleme cihazları artan bakım ihtiyaçlarını karşılamak ve evde bakım hizmetlerinin
etkinliğini sağlamak için gerekli hale gelecektir. Bir rapora göre, BİT tabanlı ev sağlığı
pazarının 2012’deki 11,8 milyar JPY’den (yaklaşık 103 milyon ABD Doları) 2020’de iki katı
artışla 26 milyar JPY’e (227 milyon ABD Doları) çıkması bekleniyor.
Kronik hastalıkları tedavi etmek için giyilebilir cihazlar geliştirilir, test edilir ve kullanılır.
Örneğin, birçok tıbbi cihaz üreticisi kişisel taşınabilir kalp etkinliği monitörlerini tıbbi cihaz
olarak satmaktadır. Kyoto Üniversitesi, epileptik hastaların kalp hızını rutin olarak ölçen bir
cihaz üzerinde klinik çalışmalar yürütmektedir. Cihaz bir felç belirtisi tespit ederse, hastayı
akıllı telefonlar aracılığıyla bilgilendirir. Uykusuzluk tedavisi için mobil bir uygulamanın 2020
yılında onaylanması beklenmektedir. Hastalar uyku zamanlarını, gündüz aktivitelerini ve
endişelerini uygulamaya girerler. Uygulama bilgileri bir algoritma kullanarak analiz eder ve
iyileştirmeler önerir. Yaşam tarzı ile ilgili hastalıkların yaygınlığı ve bunlarla ilişkili tıbbi
harcamalar artmaktadır. Yaşam tarzı ile ilgili hastalıklar, tüm ölümlerin % 60’ını ve toplam
tıbbi masrafın % 30’unu oluşturmaktadır. Dokuz OECD ülkesinden elde edilen verilere göre,
Japonya hastane ortamlarında kardiyovasküler hastalık (CVD) için kişi başına 202 USD ve
diyabet için kişi başına 23 USD olmak üzere, CVD ve diyabet için en fazla harcamayı
yapmaktadır. Giyilebilir cihazlar, giderek yaygınlaşan yaşam tarzı ile ilgili hastalıkların tanı ve
tedavisinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Araştırmacılar, kronik hastalıkların
tedavisinde giyilebilir cihazların avantajını vurguluyor ve doktorların giyilebilir cihazlar
yardımıyla hastalarının verilerini hastalıkların tedavisi için büyük bir avantaj olarak sürekli ve
anlaşılır bir şekilde elde etmelerini sağladığını belirtiyorlar.
Farmasötik ve Tıbbi Cihaz Yasası, tıbbi cihazların kalitesini, verimliliğini ve güvenliğini
düzenler. Farmasötik ve Tıbbi Cihazlar Ajansı (PMDA), pazarlama öncesi bilimsel inceleme
yapan ve pazarlama sonrası güvenliği izleyen düzenleyici ajanstır. Amaçlanan kullanım, bir
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cihazın ABD’deki gibi tıbbi cihaz olarak düzenlemeye tabi olup olmadığını belirlemek için ana
faktördür.33
Japonya’da Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkındaki Kanun, kişisel bilgilerin edinilmesini,
saklanmasını ve aktarılmasını düzenler. Kanun, kişisel bilgilerle ilgilenen kar amacı gütmeyen
kuruluşlar da dâhil olmak üzere tüm özel kuruluşlar için yasal yükümlülükler getirmektedir.
Ayrıca Kişisel Bilgileri Koruma Komitesi’ne (PIPC) ve diğer devlet kurumlarına farklı
endüstriler için kılavuzlar oluşturma ve ihlalleri kontrol etme yetkisi verir. Sağlıkla ilgili
verilere ilişkin önemli kılavuzlardan biri, Kişisel Bilgilerin Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları ve
Uzun Süreli Bakım Sağlayıcıları tarafından Uygun Şekilde Kullanılmasına Yönelik
Kılavuz’dur. Kılavuz, sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakım sağlayıcılarının tıbbi kayıt ve
reçete gibi kişisel bilgileri nasıl ele alması gerektiğine ilişkin belirli standartlar ve örnekler
sunmaktadır. Sağlıkla ilgili veriler, endüstrilere ve verilerin işlendiği koşullara bağlı olarak
diğer yönergelere de tabi olabilir.
Kanun’da, korunacak kişisel bilgiler, belirli bir kişiyi ad, doğum tarihi veya bu tür bilgilerde
içerilen diğer açıklamalara göre tanımlayabilen canlı bir birey hakkında bilgi olarak
tanımlanmaktadır. Özel kuruluşlarca bu tür bilgilerin elde edilebilmesi için kişisel bilgilerin
kullanım amacının belirtilmesi gerekmektedir. Bu kuruluşlar, zamanında bireyi bilgilendirmeli
veya belirledikleri amacı kamuya açıklamalıdırlar. Amaç kapsamında bunların kişisel bilgileri
kullanmalarına izin verilir.
Belirli bir bireyin kişisel bilgilerinin bir bilgisayara yüklenebilmesi amacıyla kişisel bilgileri
bir veri tabanında düzenlendikten sonra, özel kuruluşların daha büyük bir yasal yükümlülüğü
vardır. Bu kuruluşlar, uygun güvenlik tedbirleri, çalışanların denetimi ve güvenilir kişi
seçilenlerin izlenmesi yoluyla veri güvenliğini sağlamalıdırlar. Kişisel verilerin herhangi bir
sızıntısı, kişisel zararların tazmini talebinin yanı sıra, Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu
(PIPC) veya diğer devlet kurumları tarafından alınacak hükümet kararlarına tabi olabilir.
Ayrıca, özel bir kuruluş belirli kişisel verileri altı aydan daha uzun süre saklayacaksa, verilerde
bilgileri bulunan herhangi bir kişinin talebi üzerine o kişiye ait kişisel verilerin bildirilmesi,
düzeltilmesi veya silinmesi gerekir.
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Özel kuruluşların, ilke olarak bireyin önceden onayını almadan kişisel verileri üçüncü bir tarafa
aktarmasına izin verilmez. Bununla birlikte, kişisel verilerin aktarılması mutlaka yazılı onay
gerektirmez. Bazı durumlarda, özel kuruluşlarca özel bilgilerin üçüncü bir tarafa
devredilmesinde örtük onay verilebilir. Örneğin, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, hastaya uygun
sağlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapmak
veya onlardan görüş almak gibi kullanım amaçlarıyla hastayı bilgilendirebilir. Bir hasta
politikaya açıkça karşı çıkmazsa, sağlık uzmanı, hastanın amaç kapsamında verilerinin diğer
sağlık hizmeti sağlayıcılarına aktarılmasına ilişkin örtük onayını çıkarabilir.
Kişisel bilgiler uygun şekilde anonimleştirildikten sonra, özel kuruluşların verileri kullanım
amacı dışında kullanmalarına izin verilir. Anonimleştirme ayrıca özel kuruluşların verileri
önceden izin almadan üçüncü bir tarafa aktarmasına olanak tanır. Sağlık bakım ortamlarında,
örneğin, klinik denemeden sonra anonimleştirilmiş veriler, ilaç geliştirmesi ümit edilen ilaç
şirketleri, hastaneler ve araştırma kurumları arasında paylaşılabilir.
2017 yılı Mayıs ayında Kanun’da bir değişiklik yapılmıştır ve değişiklik, PIPC’nin kurulmasını,
önceden izin alınmadan üçüncü bir tarafa aktarım prosedürlerinin iptali için genişletilmiş
gereklilikler, hassas kişisel bilgiler için daha fazla koruma, veri anonimleştirme kriterlerinin
açıklığa kavuşturulması ve özel kuruluşlarca verinin anonimleştirilme gerekliliklerini
içermektedir. Bu değişiklikler sağlık sektörünü büyük ölçüde etkileyecektir. Bununla birlikte,
yeni otoritenin yasayı ne kadar sıkı bir şekilde uygulayacağı ve işletmelerin buna nasıl tepki
vereceği konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır.34

6.2

Türkiye’deki Durum

Giyilebilir cihazların kısa sürede yaygınlaşması ile bu cihazların piyasada dolaşıma uygun olup
olmadığı sorusu da gündeme gelmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde piyasada dolaşımda olan
telsiz ve telekomünikasyon cihazlarının piyasada dolaşıma uygun olup olmadığı BTK Piyasa
Gözetim Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen testlerle değerlendirilmektedir. Bu bağlamda
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öncelikle konunun hukuki boyutu ve mer’i mevzuat hükümlerinin incelenmesinde yarar
görülmektedir.35

6.2.1 Hukuki Boyut
Bilindiği gibi Avrupa Birliği’nin (AB) malların serbest dolaşımını temel alan yaklaşımı
çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi (PGD), üretilen cihazların birliğin ortak teknik
mevzuatının gereklerine uygun üretildiği beyanıyla piyasaya arz edildikten sonra denetlenmesi
esasına dayanmaktadır. Türkiye ve AB arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşması
çerçevesinde, AB teknik mevzuatını Türkiye’de uyumlaştıracak kamu kurum ve kuruluşları
15/01/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş; PGD sisteminin
AB mevzuatlarına uygun bir şekilde oluşturulması için 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. İlgili mevzuatla
BTK’ya telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının PGD faaliyetini yürütme
görevi verilmiştir.
Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve
uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesini de kapsayan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu’nun (EHK) elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında ve bu hususta yapılacak
düzenlemelerde göz önüne alınması gereken ilkelerin belirtildiği 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (i) bendinde; “Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması
ve işletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından
asgarî uluslararası normların dikkate alınması” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca 5809 sayılı EHK’nın BTK’ya ilişkin, ‘Kurumun görev ve yetkileri’ başlıklı 6’ncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (n) bendlerinde; “Elektronik haberleşme ile ilgili olarak
Bakanlığın strateji ve politikalarını dikkate alarak, … , piyasa gözetimi ve denetimi de dahil
gerekli düzenlemeler ile denetlemeleri yapmak.” ve “Elektronik haberleşme sektöründe
kullanılacak her çeşit sistem ve cihazların, uyumlaştırılmış ulusal standartlarını yayımlatmak
ve uygulanmasını sağlamak, teknik düzenlemelerini yapmak, piyasa denetimini yapmak
ve/veya yaptırmak, bu amaçla laboratuvarlar kurup işletebilmek ve bu laboratuvarlarda
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verebileceği eğitim ve danışmanlık hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri belirlemek”
hükümleri yer almaktadır.36
AB teknik mevzuatının uyumlaştırılması kapsamında, her türlü telsiz ve telekomünikasyon
cihazının piyasaya arzı ile ilgili koşulları düzenleyen 09/03/1999 tarih ve 1999/5/EC sayılı
Radio and Telecommunication Terminal Equipments (R&TTE) Direktifi, BTK tarafından
uyumlaştırılmış ve “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE) Yönetmeliği”
yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde; “Kurum, cihazın piyasaya arzı
veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken, bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip
üretilmediğini, uygun şartlarla hizmete sunulup sunulmadığını denetler veya denetlettirir.
Gerektiğinde piyasaya arz edilen cihazdan numuneler alabilir veya yetkilendireceği bir kuruluş
vasıtasıyla da numunelerin alınmasını sağlayarak, bu Yönetmelik ile Kurum tarafından bu
konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli inceleme ve testleri yapar veya yaptırabilir.
Denetim sonucunda bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, bu
Yönetmeliğin 20’nci maddesi hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir.
Bununla birlikte, ulusal mevzuata uyumlaştırılması gereken ve R&TTE Direktifinin yerini
alacak olan Telsiz Ekipmanları Direktifi (Radio Equipments Directive/RED) ise yalnızca telsiz
ekipmanlarını düzenleyecek olup, telsiz haberleşmesi dâhilindeki bütün cihazları kapsamayı
hedeflemiştir. Öte yandan birliğin EMC ve LVD’ye ilişkin direktifleri de geçerliliğini muhafaza
edecektir.
Giyilebilir cihazların kısa sürede yaygınlaşması bu cihazların piyasada dolaşıma uygun olup
olmadığı sorusunu da gündeme getirmektedir. Bilindiği üzere piyasada dolaşımda olan telsiz
ve telekomünikasyon cihazlarının ilgili temel kriterlere uygun olup olmadığı Piyasa Gözetim
Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen testlerle değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, kablosuz iletişim
sistemlerini ihtiva eden giyilebilir cihazların da bu gruba girdiği değerlendirilmektedir. BTK
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen söz konusu mevzuat çerçevesinde, ihtiyaç
duyulması halinde kablosuz iletişim sistemlerini ihtiva eden giyilebilir cihazların PGD
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faaliyetleri kapsamında denetime tabi tutulabileceği ve önümüzdeki dönemde de söz konusu
cihazların BTK’nın görev alanında kalacağı değerlendirilmektedir.37
6.2.2 Giyilebilir Cihazların PGM Laboratuvarlarında Test İmkânı
AB Mali İşbirliği Projesi kapsamında kurulan ve 2007 yılında faaliyete geçen PGM bünyesinde,
PGD faaliyetleri kapsamındaki numune cihazların temel gerekliliklere uygunluk testleri
yapılmaktadır.
İthalat veya yerli üretim yoluyla piyasaya arz edilen malların standartlara uygunluğu,
gerçekleştirilen deneyler veya sistem denetlemesi yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bir
malın veya hizmetin tanımlanmış ulusal veya uluslararası standartlar ve kriterlerle uyumlu olup
olmadığının belirlenmesi işlemi olan standartlara uygunluk değerlendirmesi kavramı tüm ürün
deneyleri, kalibrasyon faaliyetleri, CE işareti ve kalite sistem belgelendirme faaliyetlerini
kapsayan geniş çaplı bir olgudur. Standartlara uygunluk faaliyetleri hem kamuya hem de özel
sektöre ait birçok laboratuvar ve belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir.
PGM bünyesinde gerçekleştirilen test ve ölçümler sonucunda standartlara uygun bulunmayan
cihazlara ilişkin olarak, ilgili mevzuatta değiştirilen müeyyideler uygulanabilmektedir.
Akreditasyon ise, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yeterliliğinin ve uluslararası
standartlara uygunluğunun bağımsız bir otorite tarafından değerlendirilerek onaylanmasıdır.
Uluslararası bir kavram olan akreditasyon, tüm ülkelerde ortak standartlar ve kriterler esas
alınarak gerçekleştirilmektedir. Böylece, akredite olan bir kamu ya da özel kurum veya
kuruluşları uluslararası alanda tanınırlık ve saygınlık elde etmektedir. Yeterlilik, tarafsızlık ve
bağımsızlığın temel prensip olduğu akreditasyon gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak,
dünya ekonomisindeki ve ticaretindeki eğilimler ile sürekli artan rekabet akreditasyonu zorunlu
hale getirmektedir. Ülkemizde akreditasyon konusundaki tek yetkili kuruluş, Türk
Akreditasyon Kurumu’dur (TÜRKAK). Akredite olmak isteyen deney veya kalibrasyon
laboratuvarları, idari (yönetimsel) ve teknik yeterliliklerinin ispatı için “TS EN ISO/IEC 17025
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygun
kalite sistemi kurarak TÜRKAK tarafından ulusal ve uluslararası sahada akredite
olabilmektedir. BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda;
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EMC Laboratuvarı (Electromagnetic Compatibility - Elektromanyetik Uyumluluk),



RF Laboratuvarı (Radio Frequency - Radyo Frekans),



LVD Laboratuvarı (Low Voltage Directive - Alçak Gerilim Direktifi) ve



SAR Laboratuvarı (Specific Absorption Rate - Özgül Soğurma Oranı)

bulunmakta olup, Laboratuvar TÜRKAK tarafından 28/04/2009 tarihinde akredite edilmiştir.
Giyilebilir cihazların yaygınlaşması ile birlikte bahse konu cihazların piyasada dolaşıma uygun
olup olmayacağı sorusu da gündeme gelmektedir. Bilindiği üzere piyasada dolaşımda olan
telsiz ve telekomünikasyon cihazlarının ilgili temel kriterlere uygun olup olmadığı BTK Piyasa
Gözetim Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen testlerle değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Wi-Fi,
Bluetooth ve hücresel şebeke gibi kablosuz iletişim sistemlerini ihtiva eden giyilebilir
cihazların bu kapsama girdiği değerlendirilmektedir.38
BTK görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen söz konusu mevzuat çerçevesinde, kablosuz
iletişim sistemlerini ihtiva eden giyilebilir cihazların PGD faaliyetleri kapsamında denetime
tabi tutulabileceği ve önümüzdeki dönemde de BTK’nın bu cihazları denetleme görevinin
ihtiyaç duyulması halinde yerine getirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, telsiz ve
telekomünikasyon ekipmanlarına BTK EMC, RF, LVD ve SAR laboratuvarlarında standartlara
uygunluk bağlamında çeşitli testler gerçekleştirilmektedir. Giyilebilir cihazlara belirtilen
testlerin uygulanıp uygulanamayacağı konusunda yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda
aşağıdaki değerlendirmeler elde edilmiştir.
AB üyesi Almanya, Fransa, Finlandiya ve Portekiz ülkelerinde, piyasada etkin bir seviyede
olmadıkları gerekçesiyle giyilebilir cihazlara PGD kapsamındaki denetlemelerin hâlihazırda
yapılmadığı ifade edilmektedir.
BTK EMC Laboratuvarı’nda mobil (2G-GSM, 4G-LTE) teknoloji kullanan giyilebilir cihazlara
hâlihazırda bu cihazlara uygulanan ışınımla yayınım, iletimle yayınım, ani yükselme
deneylerinin uygulanabileceği düşünülmektedir. Fakat Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerini
kullanacak giyilebilir cihazların testlerinin gerçekleştirilebilmesi için, bu cihazların normal
kullanım koşullarında simüle edilebilmesi amacıyla PGM altyapısında bulunmayan simülatör
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cihazlarının temin edilmesinin gerekeceği düşünülmektedir. Simülatör cihazı vasıtası ile
uygulanan teste göre numune cihaza hükmetmek mümkün olabilecektir. Bu sayede yayınım
testlerinde cihazdan kaynaklanan en yüksek yayınımın tespit edilebilmesi amacıyla cihaz
istenilen kanalda ve en yüksek çıkış gücünde çalıştırılabilecek, performans izleme gerektiren
bağışıklık deneylerinde ise cihaz ile kurulan bağlantının sürekliliğinin dışında ses ve veri
kalitesi de izlenebilecektir.
BTK RF Laboratuvarı’nda ise mobil (2G-GSM, 4G-LTE) teknoloji kullanan giyilebilir
cihazlara hâlihazırda mobil cihazlara uygulanan çıkış gücü ve istenmeyen yayınlar deneylerinin
uygulanması mümkün olabilecektir. Wi-Fi özelliği olan giyilebilir cihazların çıkış gücü ve
istenmeyen yayınlar deneyleri, ADSL hat imkânları kullanılmak suretiyle kısmen
yapılabilecektir. Ancak cihazlar üzerinde daha çok kontrol kurabilmesi (örneğin cihazın
maksimum çıkış gücünde ve istenilen kanalda çalıştırılabilmesi) ve daha ayrıntılı deneylerin
gerçekleştirilebilmesi için özel deney ekipmanlarının temin edilmesi de söz konusu
olabilecektir. Ayrıca, Bluetooth teknolojisini kullanan giyilebilir cihazların test edilebilmesi
için, bu cihazların ilgili çalışma bantlarında simüle edilebilmesi amacıyla gerekli simülatör
cihazının temini gerekecektir.
Giyilebilir cihaz örneklerinin teknik yapılarının incelenmesi ve ilgili güvenlik standardına göre
yapılan değerlendirmeler sonucunda, Piyasa Gözetimi Laboratuvar Müdürlüğü LVD
laboratuvarında, giyilebilir cihazlara yönelik olarak LVD güvenlik deneylerinin yapılabileceği
değerlendirilmektedir.
BTK SAR Laboratuvarı’nda hâlihazırda, 2G (GSM) ve 3G (WCDMA, HSDPA) teknolojileri
ile çalışan cihazlar test edilebilmektedir. Dolayısıyla, bu teknolojileri (2G, 3G) kullanan
giyilebilir cihazlar da test edilebilecektir. Bluetooth teknolojisi ile çalışan cihazların çıkış
güçlerinin genellikle 20 mW’ın altında olması sebebiyle SAR testlerinin uygulanmasına gerek
olmadığı değerlendirilmektedir. Wi-Fi teknolojisinin testi için üretici firma simülasyon yazılımı
ve PGM altyapısında bulunmayan simülasyon cihazına ek olarak elektrik alan problarının
2450 MHz ve 5 GHz frekanslarında kalibrasyonun, 2450 MHz ve 5 GHz frekanslarında dipol
antenlerin ve 2450 MHz ve 5 GHz testlerinde kullanılacak SAR sıvılarının temin edilmesi
gerekecektir. Wi-Fi testleri için üretici firma simülasyon yazılımı gerektiğinden Avrupa Birliği
otoriteleri Wi-Fi SAR testlerini gerçekleştirmemektedir. Ancak, üçüncü şahıs müracaatlarında
giyilebilir cihazın üretici yazılımı konusunda destek alınabilir ve belirtilen cihazlar temin
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edilebilirse SAR deneyleri gerçekleştirilebilecektir. 4G/LTE testleri için ise simülatör cihazı
gerekmektedir.
Sonuç olarak, giyilebilir cihazların geleceği ile ilgili bazı şirketler tarafından yapılan
araştırmalarda, giyilebilir cihaz piyasasının çok hızlı büyüyeceği değerlendirilmektedir. Bunun
yanında bazı şirketler ise giyilebilir cihazların yaygınlaşmasına engel olacak bazı hususların ve
belirsizliklerin de var olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, giyilebilir cihaz piyasasının
geleceğinin önümüzdeki birkaç yıllık bir süreç içerisinde netleşeceği ve BTK tarafından bu
çerçevede gerçekleştirilmesi uygun görülen testlerin belirleneceği mütalaa edilmektedir39.
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VE

ÖRNEKLER
7.1

Dünyadaki Giyilebilir Teknoloji Geliştirme Çabaları ve Örnekler

7.1.1 AB Desteği İle Yürütülmekte Olan Bazı Proje Örnekleri
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Bilgi Servisi (CORDIS, The Community Research and
Development Information Service), AB’nin araştırma ve yenilik için çerçeve programları (FP1Horizon 2020) kapsamında finanse edilen projelerin Avrupa Komisyonu adına yürütülmesini
denetler. CORDİS’in misyonu, açık bilimi geliştirmek, yenilikçi ürünler ve hizmetler yaratmak
ve Avrupa genelinde büyümeyi teşvik etmek amacıyla alanındaki profesyonellere araştırma
desteği sağlamaktır.
Bu kapsamda CORDİS tarafından giyilebilir teknolojiler konusunda AB üyesi ülke
araştırmacılarınca teklif edilen çok sayıda projeye de destek sağlanmakta olup, bu projelerden
hâlihazırda çalışmaları devam eden bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir:
BEWELL (Fiziksel ve Duygusal Refahı İzleme ve Geliştirme Amaçlı Giyilebilir Sensörler
ve Aktüatörler): BEWELL projesi, akıllı cilt yaması ile bileğe giyilebilir elektronik algılama
ve çalıştırma ürünleri için gerekli entegrasyon ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesiyle
ilgilidir. Giyilebilir elektronik cihazlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları ve dizüstü/tablet
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bilgisayarlarla birlikte yeni dönem tüketici elektroniği ürünleriyle ilgilidir. Yeni cihazların
temel geliştirme konuları, daha iyi insan-makine arayüzleri, gelişmiş bağlantı, kullanıcı dostu
şekil faktörleri ve kullanım kolaylığıdır. Nesnelerin interneti, bağlantılı yaşam, nicelikli kişilik
ve akıllı evler, özellikle nicelikli kişiliğin giyilebilir elektronikleri açıkça yönlendirdiği bu
evrimin itici eğilimleri olarak tanımlanmaktadır. Giyilebilir elektronik cihazların içinde bilekte
kullanılan cihazlar en büyük segmenttir, ancak vücuda takılan ve başa giyilen cihaz satışlarının
benzer büyüklüklere ulaşması beklenmektedir.
Kullanıcıların farklı düzeylerdeki aktiviteleri sırasında sensör sonuçlarına dayalı güvenilir
algılama ve hareket için sıkı cilt teması gereklidir. Kontrol edilebilir cilt teması, algılama
uygulamalarında daha ileri bir gelişme olacaktır. Amaç görsel mesajlaşmanın yerini almak veya
ona ek olarak kullanmaktır. Bu nedenle, cilt yamaları ve kullanıcı-cihaz arayüzünü geliştirmek
amaçlı ilişkili teknolojiler bileğe takılanlarda olduğu gibi diğer ürün türlerinde de özel bir
öneme sahiptir. BEWELL’de ticari olarak uygulanabilir gelecekteki cilt yaması ürünleri tespit
edilmiştir. Ayrıca ölçeklenebilir üretim için geliştirilmesi ve gelecekte bu ürünleri
gerçekleştirmek için entegre edilmesi gereken bir dizi kritik ve çok yönlü teknoloji
belirlenmiştir. Özellikle BEWELL projesi, Avrupa’da üretilen ileri entegre teknoloji
bileşenlerince fiziksel ve duygusal refah için esnek ve giyilebilir elektroniklerin potansiyelini
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Proje Finlandiya’da yürütülmektedir. Ocak 2019’da
başlamış olup, Mart 2022 ‘de tamamlanması planlanmaktadır.40
WEAFING (Giysilere Entegre Giyilebilir Elektroaktif Kumaşlar): WEAFING projesi ile,
dokunsal uyarım için tekstil aktüatörleri, sensörler ve elektronik cihazların entegre edildiği
yenilikçi giysiler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, hafif ve esnek tekstil aktüatörlerine
yol açan elektroaktif kumaşların teknolojisi ve üretilebilirliği geliştirilecektir. Aktüatörlerin
giyilebilirlere entegrasyonu, farklı tekstil biçimlerini, hassas mekatronikleri, üretilebilirliği ve
insan algısını dikkate alır. Geliştirilen giysiler, aktüatör giysinin kendisi olduğu ve teknoloji
sessiz olduğu için yüksek düzeyde giyilebilirliğe sahip olacaktır. Bu giyilebilir ürünler, proje
kapsamında geliştirilen yeni bir tür tekstil kaslarına dayanmaktadır. Giyilebilir teknolojide, Arge’nin çoğu sensörleri içerir ve giyilebilir aktüatör teknolojisine çok az ilgi duyulur. Giyilebilir
cihazlar için sınırlı bir aktüatör seti vardır ve dokunsal geri bildirim için yapılan uygulamaların
% 95’i titreşim motorlarına dayanmaktadır. Tekstil kasları tamamen yeni ve farklı kalitede
40
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dokunma hissi sunar. Ayrıca, tekstiller olarak giyilebilir dokunsalları (haptikler) tasarlamanın
ve üretmenin yeni bir yolunu sunarlar ve giysilere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilirler.
Sessizdirler, çoğu zaman sert, hantal ve gürültülü olan diğer çözümlerin aksine çalışma
voltajları düşüktür, hafif, yumuşak ve esnektirler. Bu yeni geliştirilen tekstil kasları formunda
dokunsallarda ergonomi, sağlık, oyun, kaynaştırma veya sosyal iletişim amaçlı çok çeşitli
muhtemel uygulamalar öngörülmektedir. Proje Hollanda’da yürütülmektedir. Çalışma Ocak
2019’da başlamış olup, Haziran 2023’te tamamlanması planlanmaktadır.41
EMBODIEDTECH (Kabiliyeti Artırıcı Giyilebilir Robot Teknolojisi): Giyilebilir teknoloji
vücudumuzun sınırlarını yeniden tanımlıyor. Giyilebilir robotik (WR) parmaklar ve kollar,
insanların hareketlerini geliştirmek için el hareketlerimizi serbest bırakmak veya tamamlamak
amacıyla tasarlanmış robotlardır. Bu çığır açan teknolojinin gelişimine muazzam kaynaklar
adanmış olsa da, insan beyninin onu nasıl destekleyebileceğine dair çok az bilgi verilmektedir.
Temelsiz olsa da, sezgisel görüş, teknolojinin bedenlerimizle kaynaşacağı ve beynimizin onu
sorunsuz bir şekilde kontrol etmesine izin vereceğidir (yani somutlaşmış teknoloji). Bu,
beynimizin başlangıçta vücudumuzu kontrol etmeye adanmış WR’leri çalıştırmak için
kaynakları paylaşacağı anlamına gelir. Burada protez uzuvları model olarak kullanmak
suretiyle teknolojik düzenleme için gerekli şartlar açıklanacaktır. WR’lerin başarılı bir şekilde
benimsenmesine yönelik beden temsilinin sınırlarını karakterize etmek ve genişletmek için
rehabilitasyon, deneysel psikoloji ve sinirbilimden elde edilen bilgiler temel alınacaktır.
Davranışsal, fizyolojik ve nörogörüntüleme araçları, şu anda somutlaşmış teknolojinin
vizyonunu gizleyen beş temel soruyu ele almak için birleştirilecektir: Yapay bir uzvun kişinin
vücudunun bir parçası olarak yaşaması için hangi şartlar gereklidir? Yapay bir uzvu kontrol
etmek amaçlı kaynaklar insan vücudu temsiliyle paylaşılacak mı yoksa daha ziyade çatışacak
mı?

WR’lerin

başarılı

bir şekilde dahil

edilmesi

insan uzuvlarının temsillerini

düzensizleştirecek mi? WR’lerden yeni duyusal deneyimler (dokunma) sezgisel olarak
çıkarılabilir mi? Yetişkin beyni başarılı WR kullanımı ile ilişkili artan motor ve bilişsel talepleri
destekleyebilir mi? İlk önce plastiklik nedeniyle beyin kaynaklarında farklılık gösteren, ancak
benzer günlük yaşam zorlukları yaşayan konjenital ve edinilmiş el kaybı olan popülasyonlara
odaklanılacaktır. Daha sonra yetenekli insanlar WR parmaklarını ve kolunu kullanmayı
öğrenirken, vücut temsili test edilecektir. Araştırma, teknolojinin vücudumuza nasıl başarıyla
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dahil edileceğine dair ilk temeli sağlayacaktır. Proje İngiltere’de yürütülmektedir. Çalışma
Şubat 2017’de başlamış olup, Ocak 2022’de tamamlanması planlanmaktadır.42
MAXHEAT (Piyasadaki En İyi Giyilebilir Isıtma Sistemi): Inuheat, giysilere kolayca
entegre edilebilen giyilebilir ısıtma sistemleri geliştirmeye odaklanan yenilikçi bir İsveç
şirketidir. Mevcut giyilebilir ısıtma sistemleri, özellikle üretim hatlarının maliyetli
adaptasyonları, yüksek fiyat ve düşük konfor, dayanıklılık ve verimlilik ihtiyacı gibi birçok
sınırlama ile karşı karşıyadır. 2016 yılında Inuheat, standart giyim üretim ekipmanlarına kolay
bir uygulama sağlayan gelişmiş özelliklere sahip yenilikçi bir giyilebilir ısıtma sistemi olan
Inuheat Giyilebilir Isıtma Platformu’nun (IWHP) ticarileştirilmesine başladı. MaxHeat,
Inuheat’ın ürün hattındaki bir sonraki adımdır. Bir bulut şebekesi aracılığıyla giysilerin son
kullanıcılarına tam ürün izlenebilirliği ve kesintisiz 2 yönlü iletişim kanalı yanında konfor,
dayanıklılık (3 yıl) ve verimlilik (8 saat pil ömrü) sağlayan uygun fiyatlı, uygulaması kolay
giyilebilir bir ısıtma sistemi sunarak dış mekan meraklılarının ve çalışanların sıcak kalmasına
yardımcı olacaktır. MaxHeat, prototipin gerçek çalışma ortamında denenmesi aşaması olan
TRL7 teknoloji olgunluk seviyesine ulaştı ve 2 patentle korunuyor. MaxHeat projesi ile
üretimin artırılması ve MaxHeat bulut ağının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. MaxHeat ölçeği,
üretimin İsveç’e taşınmasına, istihdam oluşturulmasına ve Avrupa endüstrisinin gelişimine
katkıda bulunulmasına imkan sağlayacaktır. Güçlü bir ticarileştirme stratejisi, MaxHeat’ın
hedef son kullanıcılarına (giyim markaları ve ısıtmalı giysilerin son kullanıcıları) başarıyla
ulaşmasını ve müşteri tabanını ve satışlarını genişletmesini garanti edecektir. MaxHeat gibi
akıllı tekstiller için pazar patlıyor (yıllık bileşik büyüme oranı, CAGR, % 33.6) ve pazarın
2022’de benzersiz bir fırsat yaratarak 7.1 milyar avro’ya ulaşması bekleniyor. Proje İsveç’te
yürütülmektedir. Çalışma Eylül 2018’de başlamış olup, Ağustos 2020’de tamamlanması
planlanmaktadır.43
A-PATCH (Bulaşıcı Hastalığın Gerçek Zamanlı Tespiti için Otonom Yama): A-Patch
Araştırma ve Yenilik projesi, teknoloji engellerini araştıracak, yenileyecek, zorlayacak, tıbbi ve
sağlık sektörlerinde esnek ve giyilebilir elektroniklerin yenilikçi kullanımını gösterecek,
prototip cihazlarını laboratuvar ve hastane ortamlarında doğrulayacaktır (Teknoloji Olgunluk
Seviyesi TRL 4-5). A-Patch (autonomous-patch, otonom yama) uygulamalarının endüstriyel
42
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kullanımı açıkça tanımlanacaktır. Proje, enfeksiyon durumunun gerçek zamanlı olarak uzaktan
izlenebilmesi için müdahalesiz otonom giyilebilir tanı yamaları geliştirecektir. A-Patch, cildin
yüzeyinden hastalığa özgü uçucu organik bileşikleri (VOC’lar) tespit etmek için küçük bir cihaz
kullanarak hızlı ve yüksek doğrulukta teşhis yapılmasını mümkün kılan çoklu tespit
yeteneklerine sahip yeni bir akıllı hibrit sensör dizisi kullanacaktır. Profesyoneller ve tüketiciler
için ürün yenilikleri eklenecek ve faydaları gösterilecektir. Elektronik cihazların bağlı
giyilebilir, esnek ve gerilebilir ayarlarda entegrasyonu, düşük güçlü arabağlantı, düşük maliyetli
üretim ile uyumluluk, verimli enerji boşaltma ve depolama, fonksiyonel performans ve
dayanıklılık başarıyla gösterilecektir. Güvenilirliği sağlamak ve uzun kullanım sürelerini
etkinleştirmek için, kimyasal hibrid sensörler ve malzemeler üzerinde en ileri araştırmalar
yapılarak sensör dizisinin kendi kendini onarması ve cihazın kendi gücünü elde etmesi
sağlanacaktır. A-Patch, doktorlar, ulusal sağlık sistemleri ve dünya çapında sağlık kuruluşları
tarafından gizlilikle korunan tanı izlemesini mümkün kılmak amacıyla güvenli iletim
içerecektir. Proje ortakları arasında sağlık hizmetleri veren bir kuruluş, son kullanıcı
ihtiyaçlarını derinlemesine anlayan bir tanı testi uygulayıcısı, teknoloji geliştiricileri,
akademik/araştırma enstitüleri ve bir sistem entegratörü bulunmaktadır. Proje İsrail tarafından
yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da başlamış olup, Aralık 2021’de tamamlanması
planlanmaktadır.
SINTEC (Hassas Kabiliyetli Epidermal İletişim Platformu): Elektronik aletler, algılarımızı
genişletmek için vücutlarımızla birleşmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonlar ve saatler bodyNET’e
(kıyafetlerimize eklenen, derimize takılan ve vücudumuza yerleştirilen bir sensör ve akıllı cihaz
ağı) yol açacak. Akıllı giyilebilir cihazlar, Nesnelerin İnterneti giyilebilir evriminde bir sonraki
adımdır. Bu pazar, önümüzdeki yıllarda en güçlü pazarlardan biri olacaktır. SINTEC, 2026
yılına kadar büyüklük olarak 70 milyar avro’nun üzerine çıkacak bir pazara hitap ediyor. Çok
sayıda bilimsel sonuç ortaya çıktı ve birkaç genç yenilikçi şirket, ara bağlantılar ve pasif
bileşenler için sıvı alaşımları kullanan gerilebilir elektronik ve sensörlere odaklandı. Bununla
birlikte, bugüne kadar bu tür cihazların üretimi için özel bir ticari ekipman yoktur. Bu, büyük
ölçekli endüstriyel araştırmaları engelliyor ve ele alınması gerekiyor. Geniş alanlı esnek streç
PCB ve entegrasyon için yeni bir üretim teknolojisi ile SINTEC, birden fazla kez ve daha uzun
süre kullanılabilen yumuşak, yapışkan ve gerilebilir sensör yamaları sağlayacaktır. Dinamik
uygunluğu ve su itici geçirgen kapsülleme özelliği ile güçlü etkiye, terlemeye ve suya karşı
dayanıklıdır ve aktif bir yaşam için idealdir. Çığır açan bir vücut içi iletişim tekniği, düşük güçte
büyük bant genişliği ve güvenli tüketim sağlayarak, vücuttaki birçok eklemden çoklayıcı sensör
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girişi sağlar. Yeni teknolojinin avantajlarını göstermek için SINTEC bunu klinik ortamda ve
atletizm yarışları performans değerlendirmesinde uygulayacaktır. Endüstriyel ortaklar, üretim
teknolojisi, Fat-IBC ve yumuşak koruyucu akıllı yama uygulamalarındaki, örneğin koruyucu
bakım, spor ve fitness ve tıbbi teknoloji gibi sonuçlardan yararlanacaktır. Proje İsveç tarafından
yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da başlamış olup, Aralık 2022’de tamamlanması
planlanmaktadır.44
WASP (Elektronik Sistemlerce Kâğıt Üzerinde Sağlanan Giyilebilir Uygulamalar):
WASP projesi, kâğıt üzerinde elektronik cihazların ve devrelerin tanımlanması amacıyla, düşük
maliyetli, tek kullanımlık, biyolojik olarak parçalanabilen, doğada kolayca elde edilebilen ve
yüksek hızlı rulodan ruloya proseslerle uyumlu yeni endüstriyel araç olarak çalışan bir baskı
teknolojisi ile esnek ve katlanabilir bir alt tabaka geliştirmek suretiyle esnek ve giyilebilir
elektroniklerde aşırı ihtiyaç duyulan hareket değişikliği getirmeyi amaçlar.
Önerilen teknoloji, çevre dostu bir sürece dayanmaktadır ve ucuz, esnek ve hafif, çok işlevli
elektroniklerin yanı sıra gelecekteki dairesel ekonominin gerekliliklerine yöneliktir. Projenin
sonunda biyometrik parametreleri (yani nem, pH, glikoz seviyeleri) algılayabilen ve WASP
aktivitesi içinde amaç doğrultusunda geliştirilen harici bir okuyucuyla iletişim kurabilen bir test
aracı piyasaya sürülecektir. Proje İtalya tarafından yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da
başlamış olup, Aralık 2021’de tamamlanması planlanmaktadır.
TACTILITY (Batma Hissini Artıran Yeni Nesil Dokunsal Sistemler): Dokunsal
teknolojiler, kapsayıcı deneyimler sağlamak amacıyla mekanik veya elektriksel yollarla
dokunma hissini yeniden oluşturmuştur. Uygulamalar video oyunları ve sanal gerçeklikten
robotik ve tıbbi araştırmalara kadar uzanmaktadır. AB tarafından finanse edilen TACTILITY
projesi, kullanıcıların batma hissini artıracak yeni nesil etkileşimli sistemler geliştiriyor.
Çalışmada, deri içinden uygulanan uyarım, tekstil bazlı çoklu ped elektrotlar ve elektronik cilt
konusunda en ileri araştırmalar yapılmaktadır. Proje başarılı olursa, düşük maliyetli ve kullanıcı
dostu giyilebilir teknoloji ile yüksek kaliteli bir deneyim sağlayacaktır. Proje İspanya tarafından
yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da başlamış olup, Haziran 2022’de tamamlanması
planlanmaktadır.45
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WEARPLEX (Giyilebilir Çoklu Biyomedikal Elektrotlar): WEARPLEX, basılı elektroniği
esnek ve giyilebilir tekstil bazlı biyomedikal çoklu ped elektrotlarıyla entegre etmeyi
amaçlayan çok disiplinli bir araştırma ve yenilik eylemidir. Elektrofizyolojik sinyallerin yaygın
ölçümü ve elektriksel uyarım uygulanması için kullanıcı dostu elektrotlara duyulan artan
ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Elektrot pedlerinin (kanallarının) sayısında önemli bir
artış sağlayan ve tıbbi elektronik ve yaşam tarzı sektörlerinde yeni ürünlerin oluşturulmasını
kolaylaştıran entegre mantık devrelerine sahip gerilebilir tekstil bazlı çoklu ped elektrotları için
yazdırılabilir elektroniklerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.
WEARPLEX elektrotlarına entegre edilmiş gelişmiş baskılı elektronik parçalar, ayrı ayrı
pedlerin, elektrotun çıkış uçlarına rastgele konfigürasyonlarda bağlanmasına izin verecektir. Bu
nedenle pedler, herhangi bir standart çok kanallı kayıt ve uyarım sistemine bağlanabilen rasgele
konum, şekil ve boyutta birkaç sanal elektrot halinde esnek bir şekilde organize edilecektir.
Ayrıca, bu sanal elektrotların otomatik kalibrasyonu, uyarım/kayıt kablosuz bağlantı
noktalarının tespit edilmesi ve sanal elektrotların buna göre ayarlanması için yazılım yöntemleri
geliştirilecektir.
Bu nedenle, WEARPLEX projesi kullanıcıya (giyilebilir ve gerilebilir giysi) eş zamanlı olarak
uyum sağlayabilecek yeni nesil akıllı elektrotlara, kayıt/uyarım senaryosuna (hareketin tipi ve
hedef kaslar) ve kayıt/uyarım sistemine (kanalların sayısı) yol açacaktır. Bu, kayıt ve uyarım
sistemlerinin tasarımında bir paradigma değişimidir, çünkü anahtarlama elektroniği ısmarlama
uyarım/kayıt cihazından akıllı elektrota kaydırılır ve herhangi bir sistemle uyumlu evrensel bir
çözüme yol açar. Proje İngiltere tarafından yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da başlamış
olup, Aralık 2021’de tamamlanması planlanmaktadır.
PEPZOSKIN (Biyouyumlu Kendi Gücünü Sağlayan Elektronik Cilt): Giyilebilir teknoloji
pazarının tamamında, elektronik cilt en çok konuşulan kategorilerden biridir. İnsan cildinin
işlevlerini taklit edebilen esnek, gerilebilir ve kendi kendini iyileştiren elektronikler,
ampute’lere (bir veya daha fazla uzvu kesilmiş kimse) dokunma hissi vermek amaçlı cilt üstü
ilaç dağıtım sistemleri ve akıllı protezler gibi şeyler için yararlı olabilir. Bununla birlikte,
herhangi bir e-cilt sistemi için gerekli olan tamamen biyo-uyumlu piezoelektrik malzemelerin
eksikliği vardır. AB tarafından finanse edilen PEPZOSKİN projesi, giyilebilir ve implante
edilebilir uygulamalar için yenilikçi piezoelektrik malzemeleri, mikroelektronikleri ve
sensörleri birleştiren ultra ince, esnek, kendi kendine çalışan bir e-cilt cihazı geliştirecektir.
Olağanüstü piezoelektrik performans, mekanik özellikler ve doğal biyouyumluluğa sahip e-cilt
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cihazı radikal olarak yeni peptit bazlı materyalleri sentezledi ve bu malzemeleri temel algılama
cihazlarında aktif bir katman olarak kullanacaktır. Proje İsrail tarafından yürütülmektedir.
Çalışma Ekim 2019’da başlamış olup, Mart 2021’de tamamlanması planlanmaktadır.46
NIGHTINGALE (Giyilebilir Sensör Teknolojisini Kullanarak Hastaları ve Bakıcıları
Birbirine Bağlama): Sağlık durumu kötüye gitme riski altındaki hastaların en güvenli,
güvenilir ve kişiye özel bakımı, hastaların mümkün olan her durumda bakımlarında aktif bir rol
oynamalarını gerektirir. Kötüye gidişin geç tespiti veya artması önlenemeyen zararlara ve
ölümlere neden olur. Bu projede endüstri, hastaları, bakıcıları ve sağlık profesyonellerini
birbirine bağlayan, hastane içinde ve dışında akut bozulma konusunda erken uyarı sağlayan ve
farklı durumlarda farklı bireyleri öğrenen ve bunlara uyum sağlayan güçlü izleme ve iletişim
sistemleri geliştirmeye zorlanacaktır. Giyilebilir sensör teknolojisi, sağlık durumunu gösteren
hayati belirtilerin dinamik olarak izlenmesini sağlarken, çift yönlü video iletişimi, hasta ile
etkileşime ve derinlemesine değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Elektronik Tıbbi Kayıtlarla
arayüzlenmiş kendi kendine öğrenen uyarlamalı algoritmalar, birkaç yanlış alarmla güvenilir
erken uyarı ve farklı terapilere bireysel tepkiler hakkında veri sağlayabilir. Öncelikle yoğun
bakımdan taburcu olan veya büyük cerrahi ameliyatları geçiren ve zayıf yaşlılar gibi risk
altındaki hastalar hedeflenmektedir. Bu aynı zamanda evde, örneğin Acil Serviste muayene
edilen ancak hastaneye yatırmaya ihtiyaç duyulmayan veya ciddi kronik rahatsızlıkları olan
hastalar gibi birçok hastanın güvenli bakımını sağlayacaktır. Güvenilir, sağlıklı izleme ve
iletişim sistemleri hastanede ve taburcu olduktan sonra hasta güvenliğini artıracak,
önlenemeyen zararları ve ölümleri azaltacak, kalış ve yeniden kabul sürelerini azaltacak,
hastanın bağımsızlığını korumaya yardımcı olacak ve sağlığın güvence altına alınması ve
kötüye gidiş durumunun erken tespiti sağlanacaktır. Toplanan "büyük verilerin" analizi, belirli
hasta gruplarının tedavi anlayışını artıracak ve kronik durumlar için e-Sağlık uygulamaları gibi
yan ürünler sağlayacaktır. Geliştirilen teknoloji, olgunlaştıktan ve Avrupa sağlık sistemlerine
entegre olduktan sonra, risk altındaki tüm hastalarla ilişki kurarak ve onları güçlendirerek ve
sağlık profesyonelleriyle bağlantılarını sağlayarak sağlık hizmetini gerçekten dönüştürebilir.
Proje Hollanda tarafından yürütülmektedir. Çalışma Kasım 2016’da başlamış olup, Nisan
2021’de tamamlanması planlanmaktadır.47
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WELMO (Akciğerin Etkili Takibi için Giyilebilir Elektronik Cihaz): Kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH), zatürre ve astım gibi akciğerle ilgili hastalıklar, AB’de ölümün ana
nedenleri olarak kabul edilir. Bu tür hastalıkların mevcut yönetimi, sadece poliklinik muayenesi
veya hastaneye yatış sırasında geçici hasta değerlendirmesine izin vermektedir. Hastalık
gelişiminde, kötüye gidiş veya iyileşme gibi kısa vadeli eğilimlere erişilemez. Özellikle uzak
ortamlarda (örneğin, hastaların evleri) sürekli ve gerçek zamanlı izleme yapılamaz. İlave
olarak, hastaları izlemek için kullanılan cihazlar büyük, pahalı, rahatsız edici ve kullanımı
zordur, bu nedenle uzman personel gerektirir. Bunların birçoğu, uygun muayene sonuçlarını
garanti etmek için hastaların işbirliğine ve uyumuna güvenmektedir. Yeni elektroniklerin
giysilere eklenmesi, bu zorlukların üstesinden gelmek için büyük bir potansiyel sunmaktadır.
Daha spesifik olarak, konforlu ve yıkanabilir bir giyilebilir cihaza düzgün bir şekilde entegre
edilmiş Uygulamaya

Özgü Entegre Devrelerin (ASIC’ler) benimsenmesi, akciğer

hastalıklarının doğru ve etkili (hem maliyet hem de yaşam kalitesi açısından) bir şekilde sürekli
izlenmesini sağlayan anahtardır.
42 ay sürecek olan WELMO projesi, konforlu bir yeleğe entegre edilmiş, aynı anda ses ve
elektrik empedansının toplanması yoluyla akciğerlerin etkili ve doğru izlenmesini sağlayan
yeni nesil düşük maliyetli ve düşük güçlü minyatürize sensörler geliştirmeyi ve doğrulamayı
amaçlamaktadır. WELMO’nun etkisi, kabulü ve kullanılabilirliği, 6 aylık iki pilot çalışmanın
yürütülmesi yoluyla gerçekçi bir kurulumda doğrulanacaktır. Ek olarak, önerilen çözümün orta
vadeli kullanımını amaçlayan bir iş çalışması yapılacaktır. Proje Yunanistan tarafından
yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da başlamış olup, Haziran 2022’de tamamlanması
planlanmaktadır.48
SOCKETSENSE (Amputeler İçin Gelişmiş Sensör Tabanlı Giyilebilir Protez Soketi
Tasarımı ve Geliştirilmesi): Organ amputasyonları, dünyadaki birçok insanın yaşam kalitesini
tehlikeye atan ciddi fiziksel engellere neden olur. Tahmini 2.4 milyonu AB’de olmak üzere,
dünyada 40 milyon ampute vardır ve her yıl yaklaşık 215.000 ampütasyon ameliyatı
gerçekleştirilmektedir (yaklaşık % 90’ı alt organ ampute’sidir). Bu nedenle, artan ampute sayısı
ve konforlu soket için mevcut bir çözüm bulunmaması nedeniyle verimli protez soket
sistemlerine artan bir talep vardır. Bu proje, ampute hastaların günlük yaşamda giymeleri
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amacıyla bir sokete yerleştirilecek giyilebilir sensörler geliştirmek suretiyle protez soketi için
yeni bir çözüm geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sensörler, protezcinin mevcut soketin
performansının gelişimini ve kalan ampute uzuvlarının anatomik değişikliklerini izlemesini
sağlayan gerçek zamanlı veri toplamaya izin verecektir. Tüm biyomekanik özellikleri
değerlendirmek için yeni algoritmalar geliştirilecek, böylece mevcut soket hastaya hizmet
vermediğinde, hastanın yeniden kliniğe gitmesine gerek kalmadan otomatik olarak yeni bir
soket üretilecektir. SocketSense, bu sağlık ihtiyacını sensörler, biyomekanik modelleme, yapay
zeka (AI), birleşik yazılım ve ilave üretim teknolojileri ile karşılayacaktır. Sensörler, kuantum
teknolojili süper sensör (QTSS) malzemelerine (WO2017103592A1 korumalı patent numarası
altında) dayalı olarak geliştirilecektir. Sensör verilerini optimize edilmiş soket tasarımına
dönüştürmek için biyomekanik analitik modeller geliştirilecektir. Tüm SocketSense tekniği ve
prosedürü klinik deneylerle doğrulanacaktır. Önerilen çözüm, alt organ ampute popülasyonu
için kişiselleştirilmiş sağlık ve bakım hususunda toplumsal sorunlara çözüm getirmeye
yardımcı olacaktır. Proje, protez soket sistemine yerleştirilecek hafif, esnek, baskılı ve çok
fonksiyonlu elektronik sensörleri üreten yeni QTSS malzemesine esnek ve giyilebilir
elektronikler uygulayacaktır. Proje İsveç tarafından yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da
başlamış olup, Haziran 2022’de tamamlanması planlanmaktadır.
TEXTHIOL (Akıllı Giyilebilir Elektronik Cihazlar İçin Ayarlanabilir Özelliklere Sahip
İletken Elastomerler): Organik iletken polimerler, geniş uygulamaları, düşük maliyeti ve
kullanım kolaylığı nedeniyle her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Avrupa ve dünyadaki
insanların günlük yaşamlarını değiştirecek yeni ürünler geliştirme potansiyeli önemlidir. En
yüksek potansiyele sahip uygulama alanları arasında, akıllı tekstiller en fütüristik ve yenilikçi
potansiyel ürünlerden birini sağlar. Şu anda, doğrudan tekstil olarak kullanılabilen bir iletken
polimerik malzeme, esas olarak iletken polimerlerin zayıf (kırılgan) malzeme özelliklerinin bir
sonucu değildir. Bu tür ürünler iletken malzemenin tekstil veya ince kumaş üzerine
kaplanmasıyla oluşturulur. Bununla birlikte, giyilebilir elektronikler oluşturmak için
polimerleri kullanma kabiliyeti, yeni bir teknoloji üretmek için dönüştürücü bir potansiyele
sahiptir. Bu proje, elastomerik özellikli, gelişmiş malzeme özelliklerine sahip olacak ve
dolayısıyla akıllı tekstil üretimi için doğrudan temel olarak uygulanabilecek bir iletken polimer
oluşturmayı amaçlamaktadır. Polimerik temeli yapmak için, aktifleştirilmiş bir alkin ve tiol
arasındaki nükleofilik tiolin uyuşma reaksiyonu kullanılacaktır. Bu yol, oluşan doymamış bağın
stereokimyasını (E/Z) seçerek mekanik özelliklerin ayarlanması imkânını sunarken elektrik
iletkenliğinin korunmasını da sağlayacaktır. Ayrıca, elde edilen malzemelerin elastomerik
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doğası, giyilebilir elektronik cihazlara kolaylıkla uygulanabilen, kalp atışı veya kas kasılmaları
gibi elektrik sinyallerini kaydedebilen iletken elastomerler oluşturmak için eşsiz bir fırsat sunar.
Proje Fransa tarafından yürütülmektedir. Çalışma Haziran 2019’da başlamış olup, Mayıs
2021’de tamamlanması planlanmaktadır.49
RAIS (Spor İnternetinde Gerçek Zamanlı Analitik): Geçtiğimiz birkaç yıldan beri,
giyilebilir algılama ve nicelleştirilen cihazların varlığına ve kullanımına giderek daha fazla
tanık oluyoruz. Tümleşik ve giyilebilir bilgi işlemin yükselişinin, spor internetinin bir sonraki
devrimini getirmesi, zindeliği, performans sağlığını, üretkenliği ve güvenliği arttırmanın yanı
sıra yeni işler yaratması ve yeni pazarlar açması bekleniyor. Bununla birlikte, Avrupa
düzeyinde, yenilikçi kolektif algılama hizmetleri ve uygulamaları barındırabilen BT
platformları ve hizmet altyapıları oluşturma konusunda eğitilmiş, devredilebilir becerilere ve
girişimci deneyime sahip yüksek vasıflı araştırmacı, bilim adamı ve mühendis sıkıntısı vardır.
6 faydalanıcı ve 7 tamamen bağlı ortak kuruluştan oluşan RAIS konsorsiyumu, ilerleyecek
güçlü girişimci kültürü ile verimli bir çoklu disiplinli araştırma ve yenilik topluluğunun
çekirdeğini oluşturmayı hedeflemektedir: 1) Giyilebilir spor algılamalı ve ölçülü kişisel
cihazlar ve beraberindeki ara katman yazılımı ve 2) Geniş bir yelpazede kullanıcıların spor ve
sağlıkla ilgili bilgilerini yakalamak için ihtiyaç duyulan Büyük Veri madenciliği ve analitiği
teknolojileri. RAIS’in temel amacı, merkezi olmayan, ölçeklenebilir ve güvenli kolektif
algılama altyapıları ve platformları geliştirmek amacıyla gereken teorik ve deneysel
yaklaşımlar, metodolojiler ve araçlarda güçlü bir ileri anlayış kombinasyonunu vurgulayan yeni
nesil araştırmacılar, bilgisayar bilimcileri ve veri mühendisleri için birinci sınıf eğitim
sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için RAIS, Güvenlik/Gizliliğin yan ısıra Microsoft
Edge üzerinde Büyük Veri Analitiği, Veri Akışı İşleme, Dağıtılmış ve Merkezi Olmayan
Makine Öğrenimi, Blockchain ve yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacaktır. Bu konular,
günümüzde kullanım potansiyeli olan önemli ve güncel araştırma konularını içermektedir.
Proje İsveç tarafından yürütülmektedir. Çalışma Ocak 2019’da başlamış olup, Aralık 2022’de
tamamlanması planlanmaktadır.50
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H-REALITY (Sanal ve Arttırılmış Gerçekliklerde Havadaki Etkileşimler İçin Karışık
Dokunsal Geribildirim): Günümüzde dijital içerik görsel ve işitsel uyarmaya odaklanmış
durumdadır. Sanal gerçeklik (VR, Virtual Realities) ve arttırılmış gerçeklik (AR, Augmented
Realities) dünyasında bile, görüntü ve ses her şeyden önce gelir. Buna karşılık, ticari medyada
dokunsal (dokunma hissi) geri besleme sağlama yöntemleri, grafiksel ve işitsel geri beslemeden
önemli ölçüde daha az gelişmiştir. Yine de dokunma hissi olmadan, deneyimler nihayetinde içi
boş, sanal gerçekler yanlış hissediliyor ve İnsan-Bilgisayar Arayüzleri sezgisel hale geliyor.
Projenin hedefi, sanal nesneleri fiziksel bir mevcudiyetle ilk yapan olmak ve yenilikçi,
sınırlanmamış, sanal dokunsal bir gerçekliği (H-Reality, haptic reality) sağlamaktır.
H-Reality hırsı, ultrasonik “temassız” dokunsalların, son teknoloji ürünü vibrotaktil
aktüatörlerin, cildin ve dokunma mekaniklerinin yeni matematiksel ve tribolojik
modellemesinin ticari öncüleri ile duyumun psikofiziksel sunumunda uzmanlar birleştirilerek
başarılacaktır. Sonuç, yeni nesil giyilebilir dokunsal halkaların yönelimli vibrotaktil uyarım
sağladığı, bir nesnenin dinamiklerinin kullanıcılarını bilgilendirdiği ve belirli malzemelerin
sayısal görüntülerinin yüzey özellikleri ile ayırt edilebildiği yerlerde, dijital 3D şekillerin ve
dokuların modüle edilmiş, odaklanmış, ultrason, sınırlanmamış elin hissetmeye hazır olduğu
gerçek bir yüzeyde ortaya çıktığı durumda duyusal bir deneyim olacaktır.
Bu teknolojinin etkileri çok geniş olacaktır. Bilgisayarın dokunmatik ekranı üçüncü boyuta
getirilecek, böylece kaydırma hareketleri içgüdüsel dönme hareketleriyle artırılacak ve 3D veri
kümelerinin sezgisel olarak değiştirilmesine ve masaüstünde simgeler, uygulamalar ve
dosyaların sanal bir manzara olarak dolaşmasına izin verilecektir. H-Reality çevrimiçi
etkileşimleri dönüştürecek, tehlikeli makineler sanal olarak evin güvenliğinden çalıştırılacak ve
cerrahlar yeteneklerini sanal ortamda geliştirecekler. Proje İngiltere tarafından yürütülmektedir.
Çalışma Ekim 2018’de başlamış olup, Eylül 2021’de tamamlanması planlanmaktadır.
OPTINT (İnteraktif Teknolojilerin Optimizasyon Tabanlı Tasarımı): Teknoloji, masaüstü
ayarından uzaklaştıkça, geleneksel arayüzlerin (yani fareler ve klavyeler) artık etkileşim için
yeterli bir araç olmadığı ve geleneksel bilgi işlem paradigmasının yerini alacağı veya giyilebilir
bilgi işlem, başa takılan ekranlar, AR ve VR gibi yeni etkileşim biçimleriyle tamamlanacağı
giderek daha açık hale gelmektedir.
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OPTINT’in temel amacı, 21. yüzyıl interaktif teknolojilerinin tasarım ve uygulamasının
temelini atmaktır. PC dönemi için çağdaş kullanıcı arabirimi (UI) tasarım teknikleri
geliştirilirken, modern kullanıcı arabirimleri çok daha çeşitlidir ve gömülü ve giyilebilir
bilgisayarlar, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve akıllı
robotikler gibi iddialı içerikler için tasarlanmalıdır. Ayrıca, düz, dikdörtgen 2 boyutlu cihazlar
yerine, işler esnek ve özel şekle sahip olacak, seri üretim yerine, her tür teknolojiyi
özelleştirmek için 3D baskı kullanılacak ve son kullanıcı tarafından tasarlanan etkileşimli
nesneler gerçeğe dönüşecektir.
Bu bağlamda tasarım yapmak, donanım seviyesinde sensör tasarımından kullanıcı deneyimi
hususlarına kadar çok çeşitli alanlarda geniş bir uzmanlık gerektirir. Bu gereksinimler büyük
ölçüde geleneksel UI tasarım tekniklerinin ötesine geçerek hepsini birleşik bir şekilde entegre
edebilecek yeni nesil araçlar gerektirir. Proje ekibi, bu zorlukları benimseyerek, etkileşimli
cihazların tasarımında yeni bir yaklaşım olduğunu ve tasarımcının teknik ayrıntılar hakkında
endişelenmek

yerine

kullanıcı

deneyimine

odaklanmasını

sağlayan

optimizasyon

algoritmalarını kullanacağını savunuyor. OPTINT, optimizasyon tabanlı bir çerçeve ile
kullanıcı deneyimi (UX) tasarımcıları ve etki alanı uzmanlarının çok çeşitli interaktif
teknolojiler geliştirmesine imkan tanıyan bir dizi kullanımı kolay araç sunar. Proje İsviçre
tarafından yürütülmektedir. Çalışma Şubat 2017’de başlamış olup, Ocak 2022’de
tamamlanması planlanmaktadır.51
7.1.2 Yakın Zamanda Piyasaya Sunulmuş Olan İlginç Giyilebilir Örnekleri
Giyilebilir teknoloji kavramıyla üretilen ürünler her geçen gün hayatımızdaki etkisini artırıyor.
Artık son derece uygun fiyatlarla satın alınabilecek ilginç ve çok yararlı giyilebilirler teknoloji
marketlerin raflarında yeni sahiplerini bekliyor. Bundan birkaç yıl önce ancak bilim-kurgu
eserlerde görebileceğimiz bu ilgi çekici giyilebilir teknolojiler arasında insanı şaşkına çevirecek
derecede farklı örnekler de bulunuyor. Aşağıda en güncel giyilebilirlere ilişkin bazı örneklere
yer verilmektedir.52
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Hava Koşullarına Adapte Olabilen Akıllı Mont
Dayanıklı yapıda akıllı kumaşlar kullanarak, zamandan
bağımsız minimal tasarımlar yapan Ministry of Supply,
giyenlerin birkaç sezon üstünden çıkarmayacağı bir mont
tasarladı. Mercury, sıfırın altındaki kar yağışlı havadan,
rüzgarlı ve yağışlı sonbahar günlerine kadar pek çok hava
koşuluna uyum sağlıyor. Karbon fiber elementlere sahip
minimal tasarımlı ve hafif mont, su geçirmiyor. Montun hem
içinde hem de dış yüzeyinde hava sıcaklığını ölçen sensörler yer alıyor. Uygulama ile
Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen mont, kullanıcının tercihlerini öğreniyor ve zaman
içinde kendini otomatik olarak ortamdaki hava sıcaklığına göre ayarlayabiliyor. Örneğin,
soğuk bir havada sokakta gezinti yaptıktan sonra sıcak bir yere girdiğinde, montta yer alan
ısıtıcılar otomatik olarak kapanıyor. Kullanıcı yeniden soğuk havaya çıktığında, yine
otomatik olarak ısınmaya başlıyor.
Ultra İnce Giyilebilir Elektronik Ekran
Tokyo

Üniversitesi

Mühendislik

bölümünden

Japon

araştırma grubu Takao Someya, süper esnek yapıda ve ultra
ince bir elektronik deri üretti. Hastanın eline giyebildiği
elektronik ekran, kalp atışı gibi yaşamsal işaretleri, uzaktaki
bir elektrokardiyograma kablosuz olarak bağlanarak dışa
aktarabiliyor. Yalnızca 1 mm kalınlığındaki ekranda, lastik
bir plaka içinde mikro LED ışıklar yer alıyor. Kullanılan malzemenin esnekliği ve hafifliği sayesinde elektronik ekran ciltte herhangi bir rahatsızlığa
sebep olmuyor. Hasta, ekranı 1 hafta boyunca hiç çıkarmadan elinde taşıyabiliyor. Cihazın
geliştirilmesinin ardında yatan fikir ise çok sayıda yaşlı nüfusa sahip toplumlarda sağlık
hizmetlerini kolaylaştırmak ve yaşlıları müdahalesiz şekilde, evlerinde gözlemlemek. Proje
aşamasındaki takip ekranı, geliştirmelerin ardından 3 yıllık bir süre içinde piyasadaki yerini
alacak.
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Acil Durumlarda Polise ve Ailenize Haber Veren Takılar
Kadınların kullandığı takılar, instaWear ile yalnızca boyunda
ya da bilekte asılı duran aksesuarlar olmaktan çıkıyor. Yeni
akıllı takı ve aksesuar serisi, kullanıcıların aileleriyle,
arkadaşlarıyla ya da acil durumda harekete geçmesi gereken
otoritelerle anında bağlantı kurmasını sağlıyor. İster kolye
kullanmayı, ister bileklik takmayı tercih edin, instaWear
sizinle birlikte her yere geliyor ve güvenliğinizi artırıyor.
Yalnızca bir butona basarak haber vermek istediğiniz,
hayatınızda önemli yer tutan kişileri akıllı kolye ve bileklik
sayesinde arayabiliyorsunuz. Problemli durumlarda çantadan
ya da cebinizden telefonu çıkarmak için uğraşmanıza gerek
kalmıyor ve dikkat çekmeden kolye ucuna ya da bilekliğe
dokunarak aramak istediğiniz ve önceden kaydettiğiniz
kişilere ulaşabiliyorsunuz.
Parmak Ucuyla Telefon Konuşması Yapmayı Sağlayan Bileklik
Akıllı telefon teknolojisinde, yıllar içinde birçok gelişme
yaşansa da, telefonla konuşurken hâlâ bazen karşımızdakinin
sesini net duymakta zorlanıyoruz. Güney Kore merkezli
Innomdle Lab girişimi, bu durumu değiştirmek istedi ve akıllı
bileklik Sgnl‘ı geliştirdi. Kemik iletim teknolojisi kullanarak,
yalnızca

parmakları

kullanarak

telefon

görüşmesi

yapabilmeyi sağlıyor. Sadece 116 gram ağırlıktaki bileklik,
akıllı telefonla Bluetooth üzerinden senkronize olduktan sonra, kullanıcı gelen aramaları,
kulağına yaptığı ufak bir dokunuşla yanıtlayabiliyor. Sgnl, aynı zamanda egzersiz bilekliği
olarak da kullanılabiliyor ve kullanıcının ihtiyacı olan bilgileri, akıllı telefon uygulamasıyla
bildirim şeklinde almasını sağlıyor. Akıllı saat kordonu olarak da kullanılabilen Sgnl, şık
görüntüsüyle diğer aksesuarlarınızı da tamamlıyor.
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Canlı Videoları Instagram ve YouTube’da Paylaşabilen Güneş Gözlüğü
Acton’un geliştirdiği akıllı güneş gözlüğü “ACE Eyewear”,
kullanıcının çektiği videoları Facebook, Instagram ve
YouTube’dan akıllı telefon uygulamasıyla birlikte direkt
olarak paylaşabiliyor. Gücünü Dual Core MIPS 1.2GHz
işlemciden alan güneş gözlüğünde, 8MP dahili kamera
bulunuyor. Kamera, 120 derece geniş açı HD video ve fotoğraf
kaydedebiliyor. Fotoğraf ya da video çekmeye başlamak için,
gözlük çerçevesinin sol üst tarafındaki deklanşör görevi gören butona basmak gerekiyor.
ACE Eyewear’in pili, bekleme modunda 80 saat dayanırken, 1,5 saat aralıksız video ve
fotoğraf çekimi sağlıyor. Yalnızca 50 gram ağırlığındaki gözlükte, 4GB’lık dahili hafıza da
bulunuyor.53
L’Oreal’den Vücuda Giren Güneş Işınlarını Ölçen Pilsiz Sensör
L’oreal tarafından üretilen UV Sense, dünyanın ilk pilsiz
çalışabilen ultraviyole sensörü. Sensör, neredeyse bir yağmur
damlası büyüklüğünde. Yalnızca 2 milimetreden daha az
kalınlıkta ve 9 mm genişliğinde. Tırnağa ya da güneş
gözlüğünün kenarına kolayca tutturulabilen UV Sense, spor ya
da dışarıda yapılan diğer aktiviteler sırasında kullanıcının
güneş ışınlarına maruz kalma oranını ölçerek, 3 aylık veriyi
hafızasında tutabiliyor. Yakın alan iletişimi (NFC, Near Field Communication) bağlantısı
sayesinde akıllı telefonlarla entegre çalışan sensör, hem iOS hem de Android uygulamasına
sahip. Kullanıcı, bu sensör sayesinde vücuduna ne kadar güneş ışığı aldığını kolayca
görebiliyor ve vücudu için ideal güneş ışığını alması gerektiğini öğreniyor.
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Shiftwear’le Her Adımda Tasarımlarınızı Yansıtın
Shiftwear, adım attıkça topuklarında kırmızı ışık yanıp sönen
ayakkabıların fazlasıyla gelişmiş bir versiyonu. Shiftwear’in
arkasından iki yana uzanan renkli ve esnek yapıda küçük bir tam
HD ekran yer alıyor. Akıllı telefon uygulamasından seçilen çeşitli
hareketli görseller, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısıyla birlikte bu
ekranda oynatılabiliyor. Kendi tasarımlarınızı ya da uygulamada
yer alan hazır tasarımları, spor ayakkabınızın ekranına yansıtıp, her
gittiğiniz yere bir parça yaratıcılık taşıyabiliyorsunuz. İvme ölçer ve jiroskop sayesinde,
adımlarınıza ve ayak hareketinize göre, tasarımı harekete geçirebiliyorsunuz.
Giyilebilir Klavye Tap
Tap Systems, dokunduğu her yüzeyi sanal klavyeye çevirmek
isteyenler için giyilebilir teknoloji Tap‘i geliştirdi. Tek ele
giyilen bu cihazın üstündeki 5 parmağa geçen yüzük şeklindeki
parçalar sayesinde, parmak hareketleri, yazıya dönüşüyor ve
böylece her yüzey klavye ve fareye dönüşüyor. En yakın
yüzeye elinizle hafifçe dokunduğunuzda Tap sayesinde mesaj
ya da e-posta yazıp, düzenleyip gönderebiliyorsunuz. Elektronik, algoritmalar, materyaller ve endüstriyel tasarımı bir araya getiren Tap; akıllı telefon,
akıllı saat, tablet, bilgisayar veya sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanılabiliyor. Tap, ekranı
görmede zorluk çektiğinizde, ekranın ulaşılmadığı ya da yazmak için çok küçük olduğu
anlarda, dokunsal bir metotla cihazla iletişim kurmanızı sağlıyor. Kulağa garip gelebilir fakat,
böyle bir giyilebilir teknolojinin özellikle sanal gerçeklik alanında, sanal gerçeklik gözlükleri
gözünüzdeyken ve klavyeyle fareyi göremiyorken ne kadar işe yarayacağını bir düşünün.
Parmaklarınızı her dokundurduğunuzda ya da avcunuzu her kaydırdığınızda Bluetooth
bağlantılı cihazınıza bir karakter, bir komut ya da imleç pozisyonu gönderiliyor. Tap’in
geliştiricisi şirkete göre bu cihaz hızlı, kolay, hatasız çalışıyor ve stil sahibi. Tap, Bluetooth
uyumlu birçok mobil cihazla uyumlu çalışabiliyor ve metroda, uçak yolculuğu sırasında veya
bir konferans kürsüsündeyken yalnızca tek elinizi kullanarak mesaj yazabilmenizi sağlıyor.
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Flexwarm Akıllı Ceketle Kışın Üşümek Tarihe Karışıyor
Mobil uygulama üstünden kontrol edilebilen sıcaklık ayarı ile
kışın ideal vücut ısınızı korumanıza yardımcı olan Flexwarm’la
soğuk kış günleri ısınıyor. Kışlık ceketlerin teknolojik
yeniliklerden ve keşiflerden etkilenmemesi, Flexwarm‘u
ısıtmalı kablolarla kaplı katmanlarla çevrili (yalnızca 0.5 mm
kalınlığında) ve tamamen güvenli bir akıllı giysi yaratma
fikrine itti. Kadın ve erkekler için iki ayrı modeli bulunan Flex
warm ceketin cep bölümünde 3 kademeli sıcaklık ayarı bulunuyor. Ayrıca, sıcaklık ayarı iOS
ve Android uygulaması üzerinden de kontrol edilebiliyor. Dışarıda hava dondurucu derecede
soğuk olsa bile Flexwarm’ un sıcaklık derecesi isteğe göre alçaltılıp yükseltilebiliyor.
Böylece, kışın kat kat giyinme derdi ortadan kalkıyor. İnce yapıdaki ceketin cebindeki 12V
taşınabilir güç ünitesi, tek şarjla 13 saatlik ısıtma sağlıyor. Ceket, aynı zamanda 5V standart
USB güç üniteleriyle de çalışıyor. Flexwarm, sırt ve göğüs bölgeleri ile elleri ısıtabiliyor.
İklim kontrol özelliği, Flexwarm’u diğer ısıtmalı ceketlerden ayırıyor. Ceket, kendini dışarı
ve içerideki sıcaklığa göre adapte ediyor ve ideal vücut sıcaklığınızı korumanıza yardım
ediyor.54
Gün Ortasında Kısa Bir Uyku Çekmek İçin İdeal Maske: Silentmode
Silentmode, gün ortasında güç toplamak için veya uzun
yolculuklar

sırasında

uyumayı,

yerleşik

ses

sistemiyle

kolaylaştırıyor. Gün ortasında güç toplamak için şekerleme
yapmak ya da uzun yolculuklarda uyumak isteyenlerin uykuya
dalmasını kolaylaştıran maske, yalnızca gözleri kapatan
bildiğimiz uyku maskesinden çok daha gelişmiş özelliklere
sahip. Hafızalı köpükten yapılan ve başı 360 derece destekleyen
minderlerle kullanıcıyı rahat ettiren maskenin, pasif ses azaltma özelliği bulunan yerleşik bir
ses sistemi var. Böylece kullanıcılar ister Bluetooth bağlantılı dâhili sistemle, mobil
uygulama üzerindeki hazır listelerden dinlendirici müzikleri, ister kulak içi kulaklıklarını
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takarak kendi uyku müziklerini ayarlayabiliyor. Konforlu bir uyku vadeden Silentmode, 24
saatlik bir pil ömrü sunuyor.
Ford’dan Uzun Yol Şoförlerini Uyanık Tutan Şapka
Gece gündüz demeden direksiyon başında kalan tır ve kamyon
şoförleri için geliştirilen SafeCap, seyir halindeyken şoförlerin
uyanık kalmalarını sağlıyor. Uzun yol şoförlüğünün en zor
yanlarından biri, teslimatı yerine tam zamanında ulaştırmak
için gece gündüz demeden kilometrelerce yol yapmak. Saatler
süren yolculuk sırasında tır ve kamyon şoförlerinin yaşamlarını
olduğu kadar, başkalarının hayatlarını da tehdit eden tehlikeler
-in ilki, uykuya ve yorgunluğa yenik düşüp direksiyon başında uyuyakalmak. Ford Trucks‘ın
Brezilya’daki 60. yılını kutlayan Ford, bu problemi ortadan kaldırmak için GTB ile iş birliği
yaparak şoförün baş hareketlerini takip ederek uyuyakalmaları durumunda uyanmalarını
sağlayan bir şapka tasarladı. Mesleğin getirdiği dikkat dağınıklığı ve yorgunluğu, can ya da
mal kaybı yaşanabilecek bir kaza meydana gelmeden ortadan kaldırmak isteyen Ford, hareket
sensörü ve jiroskopla şoförün baş hareketlerini takip eden bir sistem ve yazılım geliştirerek
SafeCap’ı yarattı. SafeCap, direksiyon başındaki şoförü ışık, ses ve titreşimle uyanık
tutabiliyor.55

7.2

Ülkemizdeki Giyilebilir Teknoloji Geliştirme Çabaları ve Örnekler

Hızla değişen teknoloji dünyasında, bir yıl önce popüler olan teknolojiler kısa sürede tüketicinin
ihtiyaçlarını karşılamayacak hale gelmektedir. İnovasyon ve Ar-Ge tüketicinin ihtiyaçlarını
canlı tutabilmek için şirketlerin ellerindeki en iyi silahlar olmaktadır. Akıllı telefon ve
tabletlerden sonra tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı saatler, akıllı gözlükler gibi
giyilebilir ürünler önemli hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz yeni dünyada, şirketler
tüketicilerin günlük sorunlarını çözerek ayakta kalabilmektedir. Türk halkının teknolojiye olan
ilgisi yüksek olmakla birlikte, bu konuda yeterince yerli Ar-Ge ve markalaşma çabasının
olmaması piyasada bir boşluk yaratmaktadır. Bu alanda piyasada yer almak isteyen firmaların,
tüketicinin taleplerini karşılayabilmesi yabancı üretimlerle rekabet anlamında çok önemlidir.
Hızla büyüyen, akıllı cihazlar pazarında ülkemizin de sesi duyulmaya başlamıştır.
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Bu alanda Türkiye’de üretim yapan bazı firmalar ve ürünleri şunlardır:
Quadro: Adını ünlü fizikçi Nikola Tesla’dan alan Tesla Teknoloji’nin oluşturduğu Quadro
markası, ülkemizde bilgisayardan, giyilebilir teknolojilere kadar birçok konuda ürünler
üretmektedir. Giyilebilir teknoloji olarak akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı yüzük ve akıllı
ateş ölçer ürünleri arasında yer almaktadır.56
Flying Fingers: Giyilebilir bir mouse olan Flying Fingers, bilgisayarınızı, telefonunuzu ya da
televizyonunuzu uzaktan kontrol edebilmenizi sağlamaktadır.

Formetre: İzmir merkezli bir girişim olan Formetre, Jawbone, Runtastic ya da Misfit gibi
kullanılabilecek bir akıllı bilekliktir. Aktivite ölçer olarak da kullanılabilen Formetre, özel diyet
tavsiyeleri ve hem iOS hem de Android ile uyumlu mobil uygulamalarında bulunan egzersiz
videoları sayesinde rakiplerinden ayrılmaktadır.

Turkcell T-Fit: Turkcell’in geliştirdiği akıllı bileklik Turkcell T-Fit, sade tasarımıyla dikkat
çekmektedir.
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Avea Smart Band: Avea‘nın (TT-Mobil) geliştirdiği ve sadece siyah renk seçeneği bulunan
bu ürün, diğer akıllı bilekliklerden farklı değildir.
Lifecall: Giyilebilir bir EKG cihazı olarak tanımlanan Lifecall, akıllı telefon üzerinden
kalbinizi izlemenizi sağlamaktadır.
CepteSağlık: İlaç hatırlatma bilekliği ve fitness tracker üzerine çalışmalar yapan cepteSağlık,
daha çok hastalar üzerine geliştirdiği ürünlerle bilinmektedir.
Turglove: İzmir merkezli Turtela firmasının bir ürünü olan Turglove, elin ve parmakların 3
boyuttaki hareketlerini algılayıp; dijital ortama aktaran bir eldivendir.
Akıllı Ceket: Vodafone ve Arzu Kaprol işbirliğiyle üretilen akıllı ceket, Üzerinde bulunan
mikro güneş panelleri sayesinde enerji toplayacak ve bu sayede vücudu ısıtıp, soğutabilecektir.
Hava durumuna göre şekil değiştirmesinin yanında, Vodafone Locate servisi ile kişinin konumu
kolaylıkla belirlenecek ve yardım gerektiğinde kişi panik butonuna basarak yardım
isteyebilecektir.57
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http://www.teknolo.com/turkiye-iot-beacon-giyilebilir-teknoloji-firma/
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WIO: Thread in Motion WIO marka akıllı eldiven üretmiştir. İçerisinde 32 farklı sensörü
barındıran iletken iplik teknolojisi sayesinde kablolama gerektirmeyen, haptic feedback
mekanizması ve eller serbest gibi sayısız özelliği bulunan Dünya’nın ilk interaktif endüstriyel
giyilebilir ürünü ile Mercedes Benz, TOFAŞ, Renault ve Hyundai gibi çok parçalı üretim yapan
tesislerin içerisinde yürüyen üretim bandında kullanılan ve daha hızlı montaj imkanı sağlayan
bir üründür.58
CENKER: Türkiye’de askeri alanda geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden birisi Türk
askeri için geliştirilen CENKER projesidir. Cenker sistemi 2 kg ağırlığında ve göze, kulağa,
kola takılan ürünlerden oluşmaktadır. İçerisindeki yazılım sayesinde askerin sağlık durumu ve
mühimmat takibi en hızlı şekilde yapılabilmektedir. Geleceğin askeri olarak tanıtılan CENKER
sistemiyle askerlerin üzerinde giyilebilir bilgisayar, akıllı muharebe sahası gözlüğü, akıllı
saat, nabız ölçer, komuta bilgisayarı, dayanıklı batarya seti, hassas konuşmaya açık dış ortam
sesinden arındırılan gırtlak mikrofonu, canlı görüntü aktarım kamerası, yazılım tabanlı
telsiz ve silaha monte komuta birimi bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde yer bulma, takip etme,
haberleşme gibi sistemleri tek elde toplayan teknoloji askerler arası iletişimi kesintisiz
kılmaktadır.59
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https://www.stendustri.com.tr/endustri-40-uygulamalari/hatalara-karsi-giyilebilir-teknoloji-h93460.html
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SÜTAŞ: Hayvancılık alanında da giyilebilir teknoloji ürünleri, kendine kullanım alanı
bulmaktadır. Örneğin; Sütaş giyilebilir teknoloji olarak ifade edilen bir kolye ile ineklerin
doğum ve acıkma zamanlarını, ateşlerinin olup olmadığını ve oksijen ihtiyaçları gibi
parametreleri ölçebilmektedir. Giyilebilir teknoloji ürünü akıllı gözlükler, büyükbaş ve
küçükbaş hayvan hayat sigortaları branşlarındaki hasar tespit süreçlerinde kullanılmaya
başlanmıştır.60

8.

DEĞERLENDİRMELER VE TAHMİNLER

Giyilebilir teknolojiler her geçen gün daha da gelişerek pazarda var olmuş ve giyilebilir
teknoloji ürünleri, artık gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bu gelişmeler hem
işletmeler açısından hem de tüketiciler açısından oldukça baş döndürücü boyutlara doğru
ilerlemektedir. İşletmeler açısından ele alındığında; büyük bir pazar potansiyelinin olması
yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin doğmasında ve uygulamaya geçişinde önemli bir etkendir. Bu
pazarda ki fırsatları yakalamaya çalışan öncü işletmelerin ürünleri daha küçük işletmelere de
yol göstermekte, böylelikle benzer ürünler piyasaya sürülmektedir.
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https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/418241
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Tüketiciler açısından bakıldığında; yaşamı kolaylaştıran ürünlerin piyasaya çıkması umut verici
bir gelişmedir. İşletmelerin değişen ve gelişen teknolojiye kendilerini adapte etme yarışı sağlık,
tekstil, eğitim, eğlence ve turizm sektörüne de giyilebilir teknoloji ürünlerinin entegre
edilmesini büyük oranda etkilemektedir.
Araştırma Şirketi IDTechEx tarafından giyilebilir teknoloji konusunda, 2016-2026 dönemi
öngörülerine ilişkin bir araştırma raporu yayımlanmıştır. Bu süre zarfında, giyilebilir teknoloji,
milyarlarca dolarlık finansman, on binlerce yeni patent başvurusu, yüzlerce yeni şirket, binlerce
ürün ve on milyarlarca dolarlık yeni gelir eldesi ile birlikte, abartılı bir ani yükselişle dalgalı bir
dönem yaşadı. IDTechEx analistleri, veri toplayarak, yüzlerce şirketle mülakat yaparak,
dünyanın dört bir yanındaki etkinliklere katılarak, etkinlikler organize ederek ve tüm
ekosisteme katkıda bulunarak bu süreçte sektörü izlediler.
Rapor, temel birincil araştırmaları ve pazar tahminlerini çerçeveleyen ayrıntılı tartışmalarla
sektöre birçok farklı açıdan bakmakta ve tıbbi cihazlar ile kulaklıklar veya elektronik saatler,
alınıp satılabilen eğlence ve bilgilendirici öğeler gibi önemli ama zıt sektörlere bakarak,
giyilebilir teknoloji ürünlerinin tarihsel bağlamını incelemektedir. Daha sonra bugün, toplumsal
mega eğilimlerden (örneğin yaşlanan nüfus), endüstri çapındaki yenilik trendlerine (örneğin,
cihazlarda gelişen form faktörleri ve arayüzler) ve son olarak sektördeki temel oyuncu
stratejilerine ve ürün sektörlerine odaklanmaktadır. Bu raporda şirket, endüstri, ürün tipi ve
vücuttaki yerine göre bölümlere ayrılmış 39 giyilebilir teknoloji cihazı kategorisinde analiz
yapmış ve tahminlerde bulunmuştur.
Bu raporda, IDTechEx analistleri pazarın 2016’da 30 milyar doları aşacağını ve üç aşamada
büyüyeceğini öngörmüştür: Bu analistlere göre pazar büyüklüğü 2018’e kadar yıllık % 10
büyüme oranıyla 40 milyar doların üzerinde olacak, ancak daha sonra 2023’e kadar ortalama
% 23 büyüme ile 100 milyar doların üzerine çıkacak ve 2026’ya kadar %11 büyüme oranı ile
150 milyar doları aşacaktır.61
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Şekil 8-1: Küresel Giyilebilir Teknoloji Tahmin Özeti

Kaynak: IDTechEx, 2016-2026 Dönemi Giyilebilir Teknoloji Öngörüleri

Yine IDTechEx tarafından cihaz satışları, pazar payı ve CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı)
değerlerine ilişkin 2019-2023 dönemi öngörüleri yayımlanmış ve aşağıdaki değerler
bulunmuştur.62
Şekil 8-2: Ürün Kategorisine Göre Cihaz Satışları, Pazar Payı ve 2019-2023 Dönemi CAGR
Oranını İçeren Dünya Giyilebilir Tahminleri (Satışlar, Milyon)
Ürün
kategorisi

2019
satışları
(Tahmin)

2019 Pazar
Payı
(Tahmin)

Kulaklık

139,4

% 45,7

Akıllı saat

69,3

Bileklik

2023
Satışları

2023 Pazar
Payı
(Öngörü)

2019-2023
CAGR (Öngörü)

273,7

% 56,0

% 41,3

% 22,7

109,2

% 22,3

% 16,4

68,2

% 22,4

69,7

% 14,2

% 6,7

Diğer

28,2

% 9,2

36,5

% 7,5

% 11,9

Toplam

305,2

% 100

489,1

% 100

% 22,4

(Öngörü)

Kaynak: IDC Üç Aylık Giyilebilir Cihaz Takip Raporu, Aralık 2019
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Bir başka araştırma kuruluşu olan CCS Insight tarafından 2016-2023 dönemine ilişkin yapılan
bir çalışmada giyilebilir ürün cihaz satışlarının dünyanın değişik bölgelerine göre dağılımı
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.63
Şekil 8-3: Dünya Çapında Giyilebilir Cihaz Satışları (2016-2023)

Kaynak: CCS Insight Giyilebilir Öngörüleri, Şubat 2019
Ayrıca CCS Insights tarafından 2017-2021 dönemine ilişkin tıbbi cihazlar dışındaki
giyilebilirlere ilişkin yapılan bir araştırma sonucunda cihaz türleri ve satış miktarlarına ilişkin
sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.64

CCS Insights, Giyilebilirler İçin İyimser Bakış, 20 Mart 2019
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https://www.ccsinsight.com/research-areas/wearables/
63

71

Şekil 8-4: Dünya Çapında Tıbbi Cihazlar Haricindeki Giyilebilir Öngörüleri, 2017-2021

Kaynak: CCS Insight, Mart 2017
Dünyanın en büyük market araştırma şirketlerinden IDC, giyilebilir cihaz sektörünün 2019 yılı
istatistiklerini yayınlamıştır. İstatistiklere göre giyilebilir cihaz sektörü daha önce değişik
araştırma kuruluşları tarafından yapılan tüm tahminleri aşan bir büyüme kaydetti. IDC’nin 2019
yılı verilerine göre giyilebilir cihaz sektörü pazar büyüklüğü yaklaşık 70 milyar ABD dolarına
ulaştı. Verilere göre Apple, giyilebilir cihaz sektöründe lider oldu. IDC verilerine göre
giyilebilir cihaz sektöründeki satışlar 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 89 oranında
büyüdü. Böylelikle 2019 yılında toplamda 336.5 milyon adet giyilebilir cihaz satışı gerçekleşti.
Verilere göre 2019 yılında Apple giyilebilir cihaz sektörü lideri oldu. Satışlarını yüzde 121.7
oranında artırmayı başaran Apple, toplamda 106.5 milyon adet satış yaptı. Sektördeki payı
yüzde 31.7’ye uluşan Apple’ın bunu ürün portföyüne eklediği sadece birkaç cihazla başarması
dikkat çekti. Listede ikinci sırada ise akıllı telefon modelleriyle tüm dünyaya yayılan Xiaomi
yer aldı. Özellikle Mi Band serisi akıllı bileklik modeliyle önemli bir başarı elde eden Xiaomi,
satışlarını yüzde 78.8 oranında yükseltmeyi başardı. Toplamda 41.7 milyon cihaz satışı
gerçekleştiren Xiaomi’nin sektördeki payı yüzde 12.4 oldu.
Listede üçüncü sırada ise yüzde 153.3’lük en fazla büyümeye imza atan Samsung yer aldı.
Sektörde yüzde 9.2’lik bir paya sahip olan Samsung, toplamda 30.9 milyon cihaz sattı. Listede
Samsung’u, Huawei ve Fitbit markaları takip etti.
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Giyilebilir cihaz sektöründe ilk üç sıradaki ürünler ise sırasıyla kablosuz kulaklıklar, akıllı
bileklikler ve akıllı saatler oldu. Bu ürün grubunda 2019 yılında toplamda 333.2 milyon adet
ürün satışı gerçekleşti.

9.

SONUÇ

Giyilebilir teknolojiler birçok heyecan verici uygulamaya kapı açarak internet ve mobil iletişim
endüstrilerine benzer başka bir teknolojik devrime yol açmışlardır. Dünya ticaretinde önemli
etkileri olan elektronik, moda/tekstil, eğitim, sağlık, savunma gibi endüstrilerde sağladıkları
kolaylıklar nedeniyle fazlasıyla uygulama alanı bulmuş ve tercih edilmişlerdir.
Giyilebilir teknolojiler her geçen gün daha da gelişerek pazarda var olmuş ve giyilebilir
teknoloji ürünleri, artık gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bu gelişmeler hem
işletmeler açısından hem de tüketiciler açısından oldukça baş döndürücü boyutlara doğru
ilerlemektedir. İşletmeler açısından ele alındığında; büyük bir pazar potansiyelinin olması
yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin doğmasında ve uygulamaya geçişinde önemli bir etkendir. Bu
pazarda ki fırsatları yakalamaya çalışan öncü işletmelerin ürünleri daha küçük işletmelere de
yol göstermekte, böylelikle benzer ürünler piyasaya sürülmektedir.
Sonuç olarak, giyilebilir teknolojiler elektronik çipler, GPS sistemleri, Wi-Fi sistemleri,
internet, bilgisayarlar ve sensörler gibi teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmeye devam
etmektedir. Giyilebilir teknolojilerin hem insanların günlük yaşamı hem de şirketlerin iş yapma
yöntemlerini değiştirmesi kullanım artışlarındaki önemli gerekçelerdir.
Özetle, giyilebilir teknolojilerle gelecek daha güvenli, daha kolay, daha sağlıklı, daha hızlı ve
daha eğlenceli olacaktır.
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