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               1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Sağlıklı yaşamın bir parçası  olarak insanlar zaman zaman bunu sürdürebilmek için ilaç 

kullanmak zorunda kalmaktadır. İlaç kullanma talimatları (prospektüs) ilaçlarla verilmesine 

rağmen, çoğu zaman çok fazla ve ihtiyaç duyulmayan bilgi içermesi, aranılan özelliğin 

bulunmasında zorluk yaşanması ve dağınık halde bulunması, çok yer kaplaması gibi nedenlerle 

insanların kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu sorundan yola çıkarak ilaçla ilgili gerekli temel 

bilgilere insanların pratik ve etkin ulaşımını sağlayacak olan Kare-Kodların (qr code) ilaçların 

kullanma talimatının ve kutusunun bir köşesine yeleştirilerek her yönüyle kolay ve etkin bir 

kullanımın sağlanması projemizin temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilaç kutu ve 

prospektüsüne yerleştireceğimiz karekodlarla ilacın etken maddesi, kullanım şekli, niçin 

kullanıldığı, temel uyarılar, kullanmaması gereken kişiler, yaşlara göre kullanım dozu, yan 

etkiler, muhafaza koşulları, son kullanım tarihi gibi bilgilerin kısa ve anlaşılır olarak verilmesi 

hedeflenmiştir. İnternet üzerinden sağlanan ücretsiz QR kod oluşturma programları yardımıyla 

ilaç prospektüslerinde kullanılmak üzere karekodlar oluşturduk ve hem ilaç kutusunun hemde 

prospektüsün bir köşesine yerleştirdik. Kullanma talimatında ki karekodlar telefonlara yüklenen  

qr kod okuyucu yardımıyla  kolaylıkla okunacak boyutlarda (3x3 cm) ayarlandı ve alt veya üst 

köşelere yerleştirildi. Telefonla okuma dememesi yapılarak istenilen bilgiler telefon ekranında 

bir saniyeden daha kısa bir sürede görüntülendi. Bu sayede hastaların ilaç kullanırken en çok 

ihtiyaç duyduğu temel bilgilere daha kolay ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca geliştirilecek bir dil 

desteği ile kullanılan ilacın prospektüsü hangi dilde olursa olsun, önemli talimatlar ve temel 
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bilgiler  anadile dönüştürülerek uluslararası bir kullanım kolaylığı sağlanmasına da olanak 

vardır. 

                2. Problem/Sorun: 

 

         İnsanların tedavi amaçlı kullandığı ilaçlar her hastalığa göre özel üretilip, hekim 

tavsiyesinde ve belirli hayati kurallara dikkat edilerek kullanıma sunulurlar. Bu amaçla ilaçların 

kutu içeriğinde kullanma talimatı (prospektüs) bulunmaktadır. Kullanma talimatında ilaç etken 

maddesi, kullanım şekli, niçin kullanıldığı, temel uyarılar, kullanmaması gereken kişiler, 

yaşlara göre kullanım dozu, yan etkiler, muhafaza koşulları, son kullanım tarihi gibi bilgiler yer 

almaktadır. Her ne kadar bu bilgiler prospektüste yer alsa da çok karmaşık ve anlaşılması zor 

detaylarla doludur. Fakat prospektüslerde yer alan bu bilgilerin arasında uzmanlık alanı ilaç 

kimyası olmayanların anlayamayacağı, son kullanıcının analiz edemeyeceği birçok tıbbi, 

biyolojik ve de  çok uzun  bilgilendirmeler de bulunmaktadır.  Çoğu zaman dolapta kalan bazı 

ilaçların hangi amaçla alındığı da unutulabilmektedir. Ayrıca prospektüsler kaybolduğu zaman 

ilacın tam olarak ne olduğu bilenemeyebilmektedir. İlaçla ilgili ihtiyaç duyulan esas kullanma 

talimatlarına erişimde bu sebeplerle sorunlar yaşanabilmektedir. Bunlarda ilacın kolay ve doğru 

kullanımına engel olabilmektedir. Bu nedenle ilaç kullananların en çok ihtiyaç duyduğu 

kullanım talimatların, mevcut prospektüs bilgilerine ilaveten ayrıca  aynı anda ve anlaşılır bir 

şekilde özet bilgi olarak hem prospektüste hem de ilaç kutusu üzerinde  kullanıcıya akıllı bir 

karekodlama teknolojisiyle sunulması bir ihtiyaç arz etmektedir. 

 

3. Çözüm 

 

Her ne kadar şifa kaynağı olsalar da, ilaç kullanımı bilinçli olmadığında çeşitli olumsuz 

durumların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. İlaçların bilinçli kullanımı için hekim tavsiyesi ve 

ilaç kutularında yer alan kullanma talimatı bu konuda ki en temel yardımcılardır. Çoğu zaman 

hekim önerileri akılda kalmayabildiğinden hastalar ilaçla ilgili kullanım şekli ve 

bilgilendirmelere ilaç kutusu içinde yer alan kullanma talimatından ulaşmaktadırlar.  

QR kodlar günlük hayatta birçok alanda 1994 yılından beri kullanılan bir bilgi kodlayıcı 

ve güvenlik tekonolojisidir. Hatta ilk önce ilaç kutularında kullanılmışlardır (Url 2).  

Sağlık Bakanlığımız da, 2010 yılından itibaren ülke genelinde İlaç Takip Sistemini (İTS) 

(Url 3) kurarak işletmeye başlamış ve ilaç kutularında karekod içinde (Şekil 1.) Küresel Ticari 

Ürün Numarası, Seri Numarası ve Parti Numarası gibi bilgilerini kodlamıştır. 

Aydın ve Gelal (2012) tarafından yapılan bir incelemede ise akılcı ilaç kullanımı bilincinin 

aşılanması için örgün ve yaygın eğitim olanaklarının kullanılmaya ve geliştirilmeye devam 



4 

 

edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.  

 
Şekil 1. Türkiye’de ki ilaç kutularında bulunan karekod (Yorulmaz vd. 2012). 

 

İlaç kullanımında dikkat edilmesi gereken birçok faktörün olduğunu ve bunların önemli bir 

kısmıyla ilgili bilgilendirme içeren karekod özelliğinin olmadığını göz önünde bulundurarak bu 

alandaki ihtiyaca yönelik bir karekod teknolojisi oluşturmak gerektiğini belirledik. İlaç 

prospektüslerinin çok uzun ve tıbbi terimlere boğulmuş  karmaşık yapısı hastanın kullanımını 

zorlaştırdığı ve bilgilerin daha sade verilmesi gerekliliği tespit edilmiştir. Prospektüs içeriği 

yine kutu içinde olacak olup, pratik kullanım açısından karekod önerilmiştir. İlaç kutu ve 

prospektüsüne yerleştireceğimiz karekodlarla ilacın etken maddesi, kullanım şekli, niçin 

kullanıldığı, temel uyarılar, kullanmaması gereken kişiler, yaşa göre kullanım dozu, yan etkiler, 

muhafaza koşulları, son kullanım tarihi gibi bilgilerin özet olarak verilmesi araştırmamızın 

özgün değerini ve probleme çözüm basamağını oluşturmaktadır.  

 

                4.Yöntem 

 

Bu araştırmalardan yola çıkarak internet üzerinden sağlanan ücretsiz QR kod oluşturma 

programları yardımıyla ilaç prospektüslerinde kullanılmak üzere karekodlar (Şekil 3) 

oluşturduk ve prospektüsün bir köşesine yerleştirdik (Şekil 4).  

                                       

Şekil 3. İlaçla ilgili örnek temel bilgilerle tasarlanan karekod (Çalışır durumda).  
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Şekil 4. Karekod yerleştirilmiş ilaç kullanma talimatı (prospektüs). 

 

Kullanma talimatındaki karekodlar telefonlara yüklenen  qr kod okuyucu yardımıyla  kolaylıkla 

okunacak boyutlarda (3x3 cm) ayarlandı ve alt veya üst köşelere yerleştirildi. Telefonla okuma 

dememesi yapılarak istenilen bilgiler telefon ekranına görüntülendi(Şekil 5). 

                    

Şekil 5.  İlaç qr kodunun okutulması ve ekrana gelen temel bilgiler. 

 

Qr kodun okutulduğunda 1 saniyeden daha az bir sürede telefona bilgi aktardığı denenerek 

başarılı bir şekilde entegre olmuştur. 

İlaç kutu ve prospektüsüne yerleştirdiğimiz karekodlarla ilacın etken maddesi, kullanım 

şekli, niçin kullanıldığı, temel uyarılar, kullanmaması gereken kişiler, yaşlara göre kullanım 

dozu, yan etkiler, muhafaza koşulları, son kullanım tarihi gibi bilgilerin kısa ve anlaşılır olarak 

telefon ekranına aşağıdaki düzende yansıtılmıştır. Örneğin: 
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Etken maddesi            : Ribofulavin 

Kullanım şekli            : Oral 

Kullanım amacı          : Kas gevşetici 

Uyarılar                      : Hamile ve çocuklar kullanamaz 

 Dikkat                       : 12 saatden daha sık ve tansiyon hastaları kullanamaz 

 Doz                           : Günde 2 kez, 1 tablet 

Yan etkiler                 : Bulantı, kusma 

 Saklama koşulu        : +4 C 

 Son kullanım tarihi   : 10/2020 

 

Ayrıca qr kodun ilk kez kullananlar için nasıl kullanılacağına dair bilgilerde kullanma 

talimatına eklenmiştir. 

 

                5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Çalışmamızın temel amacı ilaç prospektüslerindeki bilgilerin karekodlara daha kısa ve 

anlaşılır olarak yerleştirlmesi olduğu için piyasada ve hepimizin evinde bulunan ilaçlar 

incelenmiştir. İlaç kutusu ve prospektüslerinde kakekod olup olmadığı mevcut ilaçlar 

incelenerek kaydedilmiştir. Bu kapsamda farklı firmalara ait ve farklı amaçlarda kullanılan 

antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü, merhem kategorilerinde 50 farklı ilaç kutusu ve içeriği 

incelenmiştir. İnceleme sonuçlarımızda ilaç kutularında kutu üzerinde yer alan yalnızca 1 adet 

karekoda ulaşılmıştır (Şekil 2). 

                                  

                               Şekil 2. İlaç kutularında yer alan mevcud karekod. 

 

Mevcut karekodu cep telefonumuzda yer alan bir QR kod okuyucu programla 

okuttuğumuzda yalnızca sağlık bakanlığı İTS (İlaç takip sistemi) ne ait bir ilaç kimlik numarası 

çıkmakta ve bu da literatürde yaptığımız incelemeye göre sadece ilacın yasal bir üretim olup 

olmadığına dair bir seri numarası içermektedir. İlaçla ilgili kullanma talimatına yönelik hiçbir 

bilgi bulunmamaktadır. İlaç kullanma talimatı (prospektüs) belgesinde ise yine hiçbir ilaçta 
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herhangi bir karekoda rastlanmamıştır. 

Mevcut ilaç kutularında böyle bir karekod özelliğinin bulunmaması araştırmamızın özgün 

değerini ve bu konuya olan ihtiyacı artırdığı da görülmüştür. Günlük hayatta birçok alanda 

kullanılan karekodların hala bu alanda etkin kullanılmaması önemli bir eksiklik olarak 

görülmekte ve projemizin yenilikçi yönünü teşkil etmektedir. 

 

                 6.Uygulanabilirlik 

  

İlaç kullanım talimatlarına ilaçla ilgili birçok temel bilgiye daha pratik ve anlaşılır bir 

şekilde ulaşmayı hedefleyen karekodlar, kullanma talimatının belirli bölgelerine yerleştirilerek 

ilaçların kullanımında çok önemli olan bilgilendirmeler bu karekodlara işlenmiştir. İlacın etken 

maddesi, kullanım şekli, niçin kullanıldığı, temel uyarılar, kullanmaması gereken kişiler, 

yaşlara göre kullanım dozu, yan etkiler, muhafaza koşulları, son kullanım tarihi gibi bilgiler 

kodlara entegre edilip büyük kullanım kolaylığı sağlamıştır.  

Hem ilaç kutusu üzerine hemde prospektüsün bir köşesine yerleştirdiğimiz temel bilgi 

karekodları cep telefonuna yüklenen basit bir QR kod okuma programıyla rahatlıkla kullanımla 

ilgili temel bilgileri hastanın bilgisine sunmaktadır. Projemizin uygulamasında risk olmamakla 

beraber, sağlıkla ilgili bir konu olduğu için bu teknolojinin ilaçlarda uygunluğu konusunda 

hekimlerin  onayına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

                7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

        Projemiz ilaç kutu ve kullanma talimatına yerleştirilecek basit bir karekod baskıyı 

içerdiğinden extra bir maliyet getirmemektedir. Zaten hale hazırda  baskıya giren kutu ve 

prospektüsün bir köşesine basılacak maliyet gerektirmeyen bir karekoddan ibarettir.bu yönüyle 

son derece ekonomik ve uygulanabilirdir.  

 

                8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  

         Geliştirilen QR kodlu prospektüs ve ilaç kutuları, tüm ilaç kullanıcılarını ve eczane 

çalışanlarını hedeflemektedir. Örneğin İlacı kullanan kişinin ilacın alerjen olabilecek bir etken 

maddeyi içerip içermediğini, aynı şekilde eczane çalışanının ilaç kutusunu açmadan kutu 

içeriğindeki talimattaki önemli bilgilere kolay ulaşımını sağlamayı hedeflemektedir.  

 

                9.Riskler 

 

         Projenin hayata geçirilmesinde herhangi bir teknik engel bulunmamaktadır. Projede 
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öngörülebilecek risk olarak ilaç kullanım talimatında yer alan paragraflar dolusu bilginin birkaç 

satır bilgi ile ifadesinin herhangi bir tıbbi hataya yol açıp açmayacağıdır. Buna yönelik B planı 

önlem olarak ilacın kullanma talimatında yer alan karekodun hemen üzerinde yer alacak ilacın 

hangi bilgilerini hangi amaçla yansıtacağı konusunda bir açıklama ile hatalı kullanımın ve 

yanlış anlaşılmaların  engelleneceği öngörülmektedir. Diğer B planımız ise, bu şekilde 

kullanımın sebep olabileceği problemlerin veya hatalı kullanımların çeşitli bilimsel anketler ve 

araştırmalarla ortaya koyulup, uygulanabilirliğinin tespit edilmesidir. Uzmanları tarafından  

yapılacak akademik çalışmalar kullandığımız ilaç bilgi   QR kod teknolojisin bilimsel riskler 

taşıyıp taşımadığını ortaya koyacaktır.  

 

 

                10.Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: Yusuf Mert DEPREM 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Faruk YILDIZ Akademik Danışman Erzincan Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Biyoloji Öğretmeni, 

Tübitak Proje 

tecrübeleri, Lisansüstü 

Doktora Deneyimi, 

Ar-Ge birimi 

çalışmaları 

Yusuf Mert DEPREM Takım Lideri Erzincan Bilim ve Sanat 

Merkezi 

c, c#, phyton, arduino 

,3d tasarım, mobil 

uygulama geliştirme 

konusunda bilgi 

sahibidir 

Mehmet Alperen TOPRAK Takım Üyesi Erzincan Bilim ve Sanat 

Merkezi 

c, c#, phyton, arduino 

,3d tasarım, mobil 

uygulama geliştirme 

konusunda bilgi 

sahibidir 
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