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Özet
Nüfusun yaşlanma eğilimi, dünyadaki en büyük 
toplumsal zorluklardan biri haline gelmiştir. 
Gelecekteki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için, 
birçok ülkenin sağlık sistemleri artan bütçe baskısı 
altında kalmaya başlamıştır. Bu sağlık sistemi 
probleminin üstesinden gelmek için gelişmiş tekstil 
malzemeleri geliştirmek ve böylece yenilikçi ve 
nihai kişiselleştirilmiş akıllı elektronik sağlık 
teknolojisi oluşturmak gereklidir. Bu, insan vücudu 
ve internet mobil cihazları ve insan vücudunun 
fizyolojik ve biyomekanik davranışlarının bulut 
bilişimsel modellemesi ve simülasyonunun yanı 
sıra giyilebilir ve çevre ile dışsal etkileşimleriyle 
üretilecek olan gelişmiş materyallerin mühendisliği 
gelişmiş teknikler kullanılarak başarılabilir.[1] Bu 
yeni e- sağlık teknolojisi ile hastalara ve 
doktorlarına gerçek zamanlı sağlık kontrolü, 
tavsiye ve acil durumlarda anında uyarı gibi işlevsel 
özellikler sağlanabilir.[2] Hedeflere yönelik 
çalışma yapabilmek için aşılması gereken zorluklar 
şunlardır; işlevsel nano-malzemeleri algılama, 
enerji depolama ve çalıştırma işlevleriyle esnek ve 
güçlü olma gibi özelliklere sahip akıllı tekstil lifleri 
üretebilmek için bilimsel anlayış ve mühendislik 
ilkesi oluşturmak ve bununla birlikte akıllı elyafları 
kullanarak giyilebilir akıllı tekstil malzemeleri 
üretmek için üretim teknikleri geliştirmek; akıllı 
cihazlar üretmek için akıllı kumaşların mikro 
elektronik teknolojisi kullanılarak sistem 
entegrasyonunun tasarımı ve mühendislik ilkelerini 
geliştirmek; sistem boyunca kullanılacak olan 
verileri bulut sunucularına aktarmak için akıllı 
cihazların kablosuz veri teknolojisi ile 
entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli 
çözümlerin üretilmesi; Kişiselleştirilmiş dijital 
biyolojik sağlık avatarı oluşturmak için bulut 
veritabanı, veri analizi teknikleri, buna ek olarak 
insan biyolojik davranışlarının hesaplamalı 
modellemesi ve simülasyonu, malzemenin işlevsel 
performansı ve bunların dış ortamlarla etkileşimleri 
geliştirilmelidir; hastalar ve sağlık çalışanlarına 
gerçek zamanlı tıbbi rehberlik desteği sağlamak 
için teknik çözümler geliştirmelidir. Bu tür 
teknolojilerin etik kuralları, riskleri ve 
düzenlemeleri en başından ciddiye alınmalıdır 
çünkü bu araştırmaların başarısı, bireysel hastaların 
sağlığını ve refahını etkilerken hayat kurtarmak ve 
tıbbi maliyetleri düşürmek için zamanında tıbbi 
müdahaleler organize edecek olmakla ilgilidir.

GİRİŞ
Tekstil Biyomühendisliği
Medeniyetin başlangıcından bu yana tekstil, insan 
popülasyonunun sağlığının ve hayatta kalmasının 
önemli bir parçası olmuştur. Sağlık ise,uygarlıklar 
boyunca insan hayatının sürdürülebilirliği 

açısından en kritik meselelerden biri 
olmuştur.Bilinçli veya bilinçsiz olarak fizyolojik ve 
biyolojik durumumuz ve duygularımız giydiğimiz 
kıyafetlerle de yakından ilişkilidir. Her geçen gün 
teknoloji ilerledikçe ilaç iletimi, rejeneratif tıp, 
doku mühendisliği ve yapay implantlar yoluyla 
hastalıkların tedavisinde tekstil cihazlarının 
kullanımı giderek kritik bir konuma sahip oluyor. 
Bahsedildiği üzere insanın biyolojik ve psikolojik 
sağlığı için mühendislik tekstillerinin ve 
cihazlarının üretilmesi tekstil biyomühendisliği 
kavramının entegre bir parçası haline gelmektedir. 
Tekstil biyomühendisliği, fizik, matematik, 
kimya,biyoloji, polimer bilimleri, hesaplama 
bilimleri ve elyaf, tekstil mühendisliği 
disiplinlerine dayanan bir mulidisipliner bir alandır. 
Geliştirilmek istenen tekstil ürünlerinin biyoloji, 
fizyoloji, tıp, ve insan popülasyonunun yararına 
olucak şekilde nasıl tasarlanabileceğine ilişkin 
sistematik, nicel ve bütüncül yakşalımların tamamı 
tekstil biyomühendisliği süreçlerine dahildir.

Biyomühendislik ve Akıllı Tekstil
Son zamanlarda yeni bir akıllı e-tekstil 
giyilebilirliği çağı ortaya çıktı ve bu alanda bazı 
eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir, bunlar; (1) 
fabrikasyon için mühendislik disiplinlerini baz 
alarak grafen gibi gelişmiş nano-malzemeleri 
algılama, enerji toplama, enerji depolama ve 
gerçekleştirme işlevlerine sahip esnek ve güçlü 
akıllı tekstil liflerinin elde edilmesi; (2) giyilebilir 
akıllı tekstil malzemelerinin üretilmesi amacıyla 
yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi; (3) akıllı 
cihazların üretiminde kullanılmak üzere akıllı 
kumaşların mikro elektronik teknolojisi ile sistem 
entegrasyonunun geliştirilmesi; (4) sistem 
verilerinin bulut sunucularında depolanması için 
akıllı cihazların kablosuz veri iletişim 
teknolojileriyle entegre edilmesi; (5) 
kişiselleştirilmiş dijital biyolojik sağlık avatarı 
oluşturulması amacıyla bulut veritabanı, veri 
analizi teknikleri, buna ek olarak insan biyolojik 
davranışlarının hesaplamalı modellemesinin ve 
simülasyonunun elde edilmesi; (6) hastalara ve 
sağlık çalışanlarına gerçek zamanlı tıbbi destek ve 
geri bildirim sağlanması için teknik çözümler 
geliştirilmesidir.[4-6]
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Akıllı e-tekstillerin temel amacı, toplum sağlığının 
ve refahının kolay bir şekilde yönetilmesini 
sağlamak için gerçek zamanlı işlenmiş bilgilerin 
kişiselleştirilmiş e-sağlık hizmetine dönüştürülmesi 
yoluyla toplum sağlığı ve bakımında yenilikçi 
teknolojik çözümler geliştirmektir. 
Kişiselleştirilmiş dijital biyolojik sağlık avatarı 
üretebilmek amacıyla akıllı işlevsel grafen lifleri, 
iplikleri, kumaşları ve işlevsel tekstiller üretmek 
amacıyla yapılan araştırmaların yanı sıra yürüme, 
oturma, uyku sırasında hastanın sağlık sinyallerini 
sürekli olarak izlemek için giyilebilir akıllı 
fonksiyonel tekstil cihazlarının tasarlanması da 
gereklidir. Bunlara ek olarak bulut veri tabanı, veri 
analizi teknikleri ve insan termo-fizyolojik ve 
biyomekanik sistem davranışlarının hesaplamalı 
modellemesi ve simülasyonu ve bunların tekstil 
malzemeleri ve dış ortamlarla dinamik etkileşimleri 
de araştırılmalıdır. 

Gerçek zamanlı
olarak sağlık kontrollerinin sağlanması için bireysel 
fizyolojik sağlık verilerini izleme, veri iletişimi ve 
analizi, insan fizyolojik davranışının hesaplamalı 
modellemesi ve bunun giyim malzemeleri ve çevre 
ile etkileşiminin araştırılması gereklidir.[7],[8]

Kısacası yazılım mühendisliği, biyomühendislik, 
sağlık hizmetleri ve tıp gibi disiplinlerarası 
işbirliğinin sağlanması ile zamanında tıbbi 
müdahaleler kolaylaştırılır. Daha önce yapılan 
araştırmalar sonucunda fiber yüzeylerin 
nano-modifikasyonu yoluyla oluşturulan akıllı 
e-tekstiller e-fiberler ve e-iplikler, akıllı e-tekstil 
giyilebilir ürünleri üretilerek sağlık alanında 
kullanımları sağlanmıştır.[9-11]

Tekstil Biyomühendisliğinde Entegratif 
Yaklaşım
Daha önce de bahsedildiği üzere, tekstil 
biyomühendisliğinin multidisipliner çalışma alanı 
sayesinde geliştirilen veya geliştirilecek olan 
karmaşık yeni malzemelerin ve giyilebilir ürünlerin 
tasarımı, sentezi, karakterizasyonu ve işlenmesini 
içeren kombinasyonlara dayalı olarak tekniklerin 
ilerlemesi ve ayrıca hastalık önleme ve tedavinin 
yanı sıra özellikle kullanıcı konforu, biyolojik 
sağlığı ve koruması gibi önemli detaylar göz 
önünde bulundurularak bir inovasyon 
gerçekleştirilmelidir. Bahsedilen bu kombinasyon 
yaklaşımlarının geliştirilmesi için gerekli olan 
entegrasyonlar şu şekilde sıralabilir:

Çapraz işlevli entegrasyon
Ürün tasarımı ve mühendislik sürecinde, 
termobiyoloji, biyomekanik, duyusal konfor, 
fonksiyonel gereksinimler, biyomedikal ve sağlık 

hizmetlerinin kullanılabilirliği ve rahatlığı dikkate 
alınmasının yanı sıra bakım ve maliyet de dikkate 
alınmalıdır.[12]

Disiplinler arası entegrasyon
Biyo-işlevsel tekstilleri tasarlamak ve üretimini 
yapmak için, moleküler sentez, nanomalzeme 
mühendisliği, polimer elyaf tekstil ve giyim 
mühendisliği, ve ürün karakterizasyonuna ek olarak 
fizyolojik çalışmalar, psikolojik değerlendirmeler 
ve klinik denemelerle multidisipliner araştırma 
faaliyetlerini yürütmek için tüm bu alanlarda 
entegre bir şekilde çalışılması gereklidir.[13]

Sektörler/Bölgeler/Kuruluşlar arası entegrasyon
Sistem bilgisi ve verilerine ek olarak geliştirilmiş 
olan mühendislik bilgi ve becerileri, farklı 
ülkelerden ve disiplinlerden edinilir. Asıl önemli 
olan nokta ise bu kaynakların etkili bir mühendislik 
sistemini formüle etmek için nasıl bir araya 
getirileceğidir.[13],[14]

Malzeme ve mühendislik, biyolojik ve tıbbi 
bilimlerdeki ilerlemelerin sonucunda günümüzde 
müthiş bir bilgi birikimi oluşmuştur, ancak bilgiyi 
entegre etme konusunda halen eksiklikler 
mevcuttur. Bu eksikliğin temel sebebi, farklı 
disiplinlere dağılmış olan verilerin ve bilgilerin, 
fiziksel/mekanik süreçlerin, fizyolojik ve psikolojik 
süreçlerle etkileşim içinde olmasının getirdiği 
karmaşık yapılar ve süreçlerdir.[15] Matematiksel 
modeller, büyük verileri entegre etmek ve çeşitli 
fiziksel, biyolojik ve psikolojik süreçlerin 
derinlemesine anlaşılılıp araştırılmasını sağlamak 
için en makul yöntemdir. Modelleme, prosesin 
sonraki aşamalarında değil, malzemenin 
fonksiyonel gereksinimleri karşılanana kadar tekstil 
ürünlerinin biyolojik ve işlevsel özelliklerini 
belirleyen tasarım ve mühendislik sürecinde kilit 
bir adım olarak ele alınmalıdır.[16] Örneğin 
biyoişlevsel tekstillerin üretim mühendisliği için 
gerekli olan fizyolojik seviye, nanomalzeme 
araştırmaları sonucunda elde edilen verilerin 
matematiksel modellemesi ile bütünleştirilebilir. Bu 
modellemeler, bilişim, matematik, polimer,tekstil 
mühendisliği, biyomühendislik, biyolojik ve tıbbi 
bilimler gibi multidisipliner çalışmalardan 
yararlanılarak gerçekleştirilir. Modeller, 
veritabanlarındaki deneysel korelasyonlardan 
karmaşık fiziksel ve biyolojik süreçlerin mekanik 
ve sistem tanımlarına kadar çeşitlilik gösterir ve bu 
sebeple temel fiziksel, biyolojik ve psikolojik 
araştırmalara dayalı veritabanlı model tanımları 
geliştirmek ve test etmek önem arz eder. Bu 
modellemelerin doğasında olan özelliklerini tahmin 
etmek için gelişmiş algoritmalar ve hesaplama 
teknikleri kullanılır. Çeşitli kaynaklardan derlenen 
büyük veri kümelerinin yönetilmesi bu algoritmalar 
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biyolojik sağlık avatarı oluşturmak için bulut 
veritabanı, veri analizi teknikleri, buna ek olarak 
insan biyolojik davranışlarının hesaplamalı 
modellemesi ve simülasyonu, malzemenin işlevsel 
performansı ve bunların dış ortamlarla etkileşimleri 
geliştirilmelidir; hastalar ve sağlık çalışanlarına 
gerçek zamanlı tıbbi rehberlik desteği sağlamak 
için teknik çözümler geliştirmelidir. Bu tür 
teknolojilerin etik kuralları, riskleri ve 
düzenlemeleri en başından ciddiye alınmalıdır 
çünkü bu araştırmaların başarısı, bireysel hastaların 
sağlığını ve refahını etkilerken hayat kurtarmak ve 
tıbbi maliyetleri düşürmek için zamanında tıbbi 
müdahaleler organize edecek olmakla ilgilidir.

GİRİŞ
Tekstil Biyomühendisliği
Medeniyetin başlangıcından bu yana tekstil, insan 
popülasyonunun sağlığının ve hayatta kalmasının 
önemli bir parçası olmuştur. Sağlık ise,uygarlıklar 
boyunca insan hayatının sürdürülebilirliği 

açısından en kritik meselelerden biri 
olmuştur.Bilinçli veya bilinçsiz olarak fizyolojik ve 
biyolojik durumumuz ve duygularımız giydiğimiz 
kıyafetlerle de yakından ilişkilidir. Her geçen gün 
teknoloji ilerledikçe ilaç iletimi, rejeneratif tıp, 
doku mühendisliği ve yapay implantlar yoluyla 
hastalıkların tedavisinde tekstil cihazlarının 
kullanımı giderek kritik bir konuma sahip oluyor. 
Bahsedildiği üzere insanın biyolojik ve psikolojik 
sağlığı için mühendislik tekstillerinin ve 
cihazlarının üretilmesi tekstil biyomühendisliği 
kavramının entegre bir parçası haline gelmektedir. 
Tekstil biyomühendisliği, fizik, matematik, 
kimya,biyoloji, polimer bilimleri, hesaplama 
bilimleri ve elyaf, tekstil mühendisliği 
disiplinlerine dayanan bir mulidisipliner bir alandır. 
Geliştirilmek istenen tekstil ürünlerinin biyoloji, 
fizyoloji, tıp, ve insan popülasyonunun yararına 
olucak şekilde nasıl tasarlanabileceğine ilişkin 
sistematik, nicel ve bütüncül yakşalımların tamamı 
tekstil biyomühendisliği süreçlerine dahildir.

Biyomühendislik ve Akıllı Tekstil
Son zamanlarda yeni bir akıllı e-tekstil 
giyilebilirliği çağı ortaya çıktı ve bu alanda bazı 
eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir, bunlar; (1) 
fabrikasyon için mühendislik disiplinlerini baz 
alarak grafen gibi gelişmiş nano-malzemeleri 
algılama, enerji toplama, enerji depolama ve 
gerçekleştirme işlevlerine sahip esnek ve güçlü 
akıllı tekstil liflerinin elde edilmesi; (2) giyilebilir 
akıllı tekstil malzemelerinin üretilmesi amacıyla 
yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi; (3) akıllı 
cihazların üretiminde kullanılmak üzere akıllı 
kumaşların mikro elektronik teknolojisi ile sistem 
entegrasyonunun geliştirilmesi; (4) sistem 
verilerinin bulut sunucularında depolanması için 
akıllı cihazların kablosuz veri iletişim 
teknolojileriyle entegre edilmesi; (5) 
kişiselleştirilmiş dijital biyolojik sağlık avatarı 
oluşturulması amacıyla bulut veritabanı, veri 
analizi teknikleri, buna ek olarak insan biyolojik 
davranışlarının hesaplamalı modellemesinin ve 
simülasyonunun elde edilmesi; (6) hastalara ve 
sağlık çalışanlarına gerçek zamanlı tıbbi destek ve 
geri bildirim sağlanması için teknik çözümler 
geliştirilmesidir.[4-6]
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ile sağlanır. Bu veritabanları bu tarz 
mühendislik,üretim araştırmalarında sıklıkla 
kullanılır.

Bu tür bir entegrasyon ile, örneğin, tekstil ve kumaş 
mekaniğindeki ısı ve nemi modelleme ve simüle 
etme konusundaki temel araştırma, işlevsel 
biyomedikal tekstillerin entegre mühendislik 
tasarımı için matematiksel bir modelleme 
geliştirmek için kullanılmış ve gelştirilmiştir.[20] 
Modellemeler kullanılarak, insan vücudundaki, 
giysideki ve çevredeki dinamik ısı ve nem transfer 
süreçleri, vücudun dinamik nörofizyolojik tepkileri 
ve mekanik etkileşimlerin simülasyonu 
gerçekleştirilebilir.[2],[21] Simülasyon sonuçları, 
nem dağılım grafiklerinin yanı sıra giysiler ve insan 
vücudundaki stres dağılımının ve tüm insan 
vücudunun kan akışı, kan basıncı ve sıcaklık 
dağılımını gösterecek şekilde görselleştirilebilir ve 
karakterize edilebilir. Bu özellik sayesinde farklı 
işlevsel nano-malzemelerin kullanımının, insan 
vücudunun termobiyolojik süreçlerini ve 
biyomekanik değişikliklerini ve ek olarak da 
kullanıcıların termal ve mekanik konforunu nasıl 
etkileyeceği gözlemlenebilir.[21],[22] Bu tarz 
entegre bilişim tasarım teknolojileri, akıllı işlevsel 
tekstil ürünlerinin sağlık endüstrisinde kullanılması 
için gelişmiş mühendislik tasarım aracı olarak da 
kullanılabilir.

Sonuç
Akıllı tekstil biyomühendisliği, sağlık alanında 
kullanılmak üzere biyomedikal uygulamalar için 
gelişmiş liflerin ve tekstil yapılarının 
mühendisliğini içeren, son dönemlerde ortaya çıkan 
bir multidisipliner araştırma sahasıdır, ayrıca da 
sağlık ve refah gibi temel sosyal toplumsal konuları 
geliştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla yaşam 
bilimleriyle birlikte tasarım odaklı bir malzeme 
araştırması alanıdır. Bu akıllı tekstil 
biyomühendislik teknolojisi grafen gibi işlevsel 
nanomalzemeleri, algılama, enerji 
toplama/depolama işlevlerine sahip esnek ve güçlü 
akıllı tekstil liflerine dönüştürmek için 
bilimsel/mühendislik ilkelerinin elde edilmesini 
sağlayan bir multidisipliner alandır. Yenilikçi 
giyilebilir akıllı tekstil ürünleri için akıllı cihaz 
oluşumunda akıllı kumaşların ve mikroelektroniğin 
sistem entegrasyonunun sağlanması ve bu akıllı 
cihazları kablosuz veri iletişim teknolojileriyle 
birleştirilmesi; kişisel e-sağlık avatarı için bulut 
veri tabanı, insan biyolojik davranışlarının 
hesaplamalı modellemesi ve simülasyonu, malzeme 
işlevsel performansı ve bunların dış ortamlarla 
etkileşimlerinin güçlendirilmesi; gerçek zamanlı bir 
tıbbi yardım sağlamak için teknik çözümlerin 
oluşturulması gereklidir.[4-6]
Bu alanda yapılan kapsamlı araştırmalar ve önemli 

gelişmeler sayesinde toplum sağlığı ve refahı için 
umut verici olmuş, ayrıca da hayat kurtarmanın 
yanı sıra sağlık harcamalarını azaltmak için gerçek 
zamanlı tıbbi müdahaleyi kolaylaştırmıştır.
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