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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Dünya çapında önde gelen 3. ölüm nedeni hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) tir1. Türkiye 

istatistik kurumu (TÜİK) 2019 verilerine göre dolaşım sistemi hastalıkları %36,8 ile tüm ölüm 

nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır2. HDKA’ların %70 kadarında aile üyeleri, arkadaşlar ve 

diğer 3. kişiler olaya tanık olmaktadır. Acil tıp personeli hastaya ulaşana kadar geçen sürede ve 

kaliteli sağ kalım için çok önemli olan dakikalarda çoğu zaman hiçbir şey yapılamamaktadır. 

Halbuki çağırılan acil sağlık hizmetleri gelene kadar çevrede bulunan kişilerin yapabileceği kalp 

masajı hayat kurtarıcı olabilir. Etkin kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) oldukça kolaydır ve 

düşünülenin aksine yanlış KPR uygulaması ile o kişiye zarar verme olasılığı çok düşüktür. KPR 

uygulanmadığında ise kişinin ölme olasılığı çok yüksektir3. Yapılan literatür araştırmalarına göre 

belirlenen sorunlar; erken müdahalenin gecikmesi ve etkili yapılamaması, 112 ile çağrıyı yapan 

kişi arasında sadece sesli yönlendirmenin bulunması ve bunu değerlendirmenin yetersiz  kalması, 

yakın çevrede etkili ilk yardım uygulayabilecek kişilerin olmasına rağmen bu kişilerin durumdan 

haberdar edilmemesi, otomatik eksternal defibratör (OED) kullanımının yaygın olmaması ve 

toplumdaki ilk yardım bilgisinin yetersiz kalmasıdır. Tasarlanan sistemde şuur kaybı durumlarında 

112'yi arayan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından adres bilgisi alınması ve acil ekiplerinin 

gönderilmesi sonrasında SMS aracılığıyla tasarlanan uygulama ara yüzüne yönlendirilebilecektir. 

Bu telefon uygulaması kişinin telefonunda bulunmadığı durumlarda ise yönlendirme, otomatik 

olarak tasarlanan web sayfası üzerinden ilerleyecektir. Sistem her iki durumda da 112 çağrısını 

yapan ve karşılayan kişi arasında sesli ve görüntülü iletişimi (Görsel talimat ve canlı görüşme) 

sağlayacak niteliktedir. KPR gereksinimi bu kişiler tarafından onaylandıktan sonra hasta yakınında 

olan kişi KPR’nin nasıl yapıldığı ile ilgili hem sesli ve hem de görsel talimat alarak daha etkin bir 

KPR yapmaya başlamış olacaktır. Sistemin arka planında ise programa gönüllü olarak dahil olmuş 

(ilk yardım eğitimi sertifikası almış kişiler veya sağlık çalışanları) kişilerden konum olarak 

hastanın en yakınında bulunanlar ve en yakın OED cihazları taranmaya başlanacaktır. Yakın 

mesafede bulunan kişilere bildirim giderek HDKA durumundan ve OED’nin konumundan 

haberdar olmaları sağlanacaktır. Böylece hem eğitimli kişiler hem de OED cihazları hızlı bir 

şekilde olay yerine gelmiş olacaklardır. 

Şekil 1– Sistem işleyişi ve uygulama ana sayfası 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Şu anki durumda sayısız teknolojik ve tıbbi ilerlemeye rağmen, HDKA’da hala optimal olmayan 

sağ kalım oranları vardır. Hayatta kalanlar arasında ilerleyen süreçte kötü nörolojik ve fonksiyonel 

sonuçlarla karşılaşılmaktadır4. HDKA geçiren hastaların hayata geri döndürülmesinde 2 ila 4 kat 

artışı sağlayan en etkili yöntem ‘Hayatta kalma zinciri’ dir. Hayatta kalma zinciri erken tanı, erken 

KPR, erken defibrilasyon ve resüsitasyon sonrası bakımdan oluşmaktadır5. Etkin KPR oldukça 

kolaydır ve yanlış KPR uygulaması ile o kişiye zarar verme olasılığı çok düşüktür. KPR 

uygulanmadığında ise kişinin ölme olasılığı çok yüksektir3. HDKA  geçiren kişilere erken 

müdahalede bulunulmaması ,112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sesli olarak yapılan 

yönlendirmenin değerlendirilememesi ve KPR’nin etkinliğine göre sürecin yönetilememesi 

önemli sorun oluşturmaktadır6. 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan nitel görüşmelerde KPR 

gerektiren durumlarda yapılan yönlendirmenin doğru yapılıp yapılmadığının bilinmediği, ellerin 

pozisyonunu, uygulanacak bası ve hız gibi parametreleri değerlendirmekte daha çok zorluk 

yaşandığı belirtildi ki bu durumlar yapılan kompresyonun etkinliğini belirler7. Yapılan bu çalışma 

hayatta kalma oranının azalmasına neden olan temel ilk yardım bilgisinin yetersizliği ve OED’lerin 

kullanımının yaygın olmaması sorunlarını da kapsamaktadır8. Öne çıkan sorunları 

detaylandırılacak olursa;  

Hastaya erken müdahalenin yapılmaması: Kalp durması vakalarına yapılan erken müdahale, 

sağ kalımı önemli ölçüde artırmaktadır9. Ancak vakanın yanında bulunan kişiler, stres faktöründen 

dolayı erken müdahaleyi yapamamaktadırlar10. Özellikle COVID-19 döneminde ambulans geliş 

süresinin uzaması erken müdahalenin önemini ortaya çıkarmıştır5. 

112 ile iletişim sorunu: 112 ile arayan kişi arasında sadece sesli iletişim bulunmaktadır. Bu 

iletişim yapılan yönlendirmenin anlaşılmasını ve doğru uygulandığının teyiti için yeterli değildir6. 

Yapılan müdahalenin etkili olmaması: İlk yardım bilgisi olmayan kişilerin yaptığı müdahale 

birçok yönden yetersiz kalmaktadır8. Ellerin pozisyonu, uygulanacak basının derinliği, hızı gibi 

parametrelere uyum sağlanamaması müdahalenin etkili olamamasının nedenlerindendir7. 

OED kullanımının yaygın olmaması: HDKA’ların çoğunluğunu şoklanabilir kalp ritmi olan 

ventriküler fibrilasyon oluşturur11. Bu ritimler için hayatta kalma zincirinin 2. halkası olan erken 

defibrilasyon uygulanmalıdır. Bunun için otomatik ekstarnal defibrilatörler (OED) kullanılır. Bu 

cihazın kullanımı güvenli ve kolaydır7. Ancak çeşitli yetkili kurumlar [Konya İl Sağlık Müdürlüğü, 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ASELSAN, Konya 112 Acil Çağrı Merkezi] ile yapılan 

görüşmeler sonucunda OED’lerin sayısı ve konumları hakkında yeterli bir bilgiye sahip 

olunamamıştır. 

Olay yerine yakın olan ilk yardım bilgisine sahip kişilerin çevrelerindeki HDKA’dan 

haberdar olmaması: Bu kişiler HDKA geçiren kişilere gerekli müdahaleyi etkin bir şekilde 

yapabilirler. Ancak bu vakalara yakın olmalarına rağmen durumdan haberlerinin olmasını 

sağlayacak yerli bir uygulama yoktur. Bu durum erken ve etkili müdahalenin yapılamamasına 

sebep olmaktadır. 

Toplumdaki ilk yardım bilgisinin yetersiz olması: Resüsitasyon sonuçlarında istatistiksel olarak 
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anlamlı bir artış elde etmek için popülasyonun en az %15'inin eğitim almış olması gerektiği ve bu 

sayının gönüllü kurslarla elde edilemeyeceği tahmin edilmektedir. Dünya sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından tüm okul çağındaki çocukların KPR eğitimini her yıl rutin olarak alması 

önerilmektedir3. Ülkemizde KPR ile ilgili eğitim programının yer almaması toplumun bu konu 

hakkında bilinçlenmesinin önüne geçmektedir.  

 

3. Çözüm  

 

Bu proje HDKA vakalarında karşılaşılan sorunlar için birçok yönden çözüm sunmaktadır. 112 Acil 

Çağrı Merkezini arayan kişilerin bu merkez tarafından hem sesli ve hem görüntülü olarak 

yönlendirilmesi ve denetlenmesi, onların daha hızlı ve etkili bir şekilde HDKA durumuna tanı 

koymalarını ve hızlı bir KPR’ye başlamalarını sağlayacaktır. Bu sistem vasıtasıyla 112 Acil Çağrı 

Merkezi ile iletişimde; hastaya doğru bir şekilde KPR uygulanması için farklı aşamalarda güncel 

Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) temel yaşam desteği kılavuzuna göre çeşitli görsel 

yönlendirmeler (GIF formatında) gönderilecektir. KPR için el pozisyonu, bası derinliği ve hız gibi 

görsel yönlendirmeler hazırlanmıştır. Bu yönlendirmeler ilk yardım bilgisi olmayan kişilerin bile 

etkili müdahale yapmasını sağlayacaktır. Bu proje vasıtasıyla ilk yardım eğitimi alan kişilerden ve 

sağlık çalışanlarından gönüllü kaydı alınarak veri tabanı oluşturulacaktır. HDKA durumlarında 

olay yerine yakın olan bu kişilere bildirim giderek yakın çevrelerindeki durumlardan haberdar 

olmaları sağlanacaktır. Böylece KPR’ye başlandıktan sonra eğitimli kişiler de çok hızlı bir şekilde 

olay yerine gelmiş olacaklar. Bunun için gerçekleşebilecek olasılıklar algoritma ve senaryo (Tablo 

1) şeklinde hazırlanmıştır ve bunlar sisteme tanıtılacaktır. Olayın yakın çevresindeki OED’lerin 

konumu taranarak, o çevrede bulunan ilk yardım eğitimi sertifikası bulunan kişilere ve sağlık 

çalışanlarına iletilir. Böylece OED cihazları da kişiler vasıtasıyla hızlı bir şekilde olay yerine 

ulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca uygulamayı kullanan kişiler herhangi bir acil durum 

olmaksızın güncel olarak hem KPR uygulanışı hem de OED’lerin konumu ve kullanımı ile ilgili 

bilgi alabilecekler. Böylece KPR konusunda daha bilgili bir toplum ve panik durumlarında daha 

etkin faaliyet gösteren bir kitle eğitimi sağlanmış olacaktır. Sisteme gelecekte akıllı saatler gibi 

giyilebilir teknolojilerin entegrasyonu, HDKA durumlarında doğrudan ilk yardım çağrısını 

başlatabilecektir. Projenin hayata geçmesiyle birlikte OED’lerin daha yaygın konumlanması ve 

kullanılması öngörülmektedir. 

 

4. Yöntem 

Tasarlanan sistemde şuur kaybı durumlarında 112'yi arayan kişi, 

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından adres bilgisi alınması ve acil 

ekiplerinin gönderilmesi sonrasında SMS aracılığıyla tasarlanan 

uygulama ara yüzüne yönlendirilebilecektir. (Şekil 2) Bu telefon 

uygulaması kişinin telefonunda bulunmadığı durumlarda ise 

yönlendirme, otomatik olarak tasarlanan web sayfası üzerinden 

ilerleyecektir. Her iki durumda da sistem 112 çağrısını yapan ve 

karşılayan kişi arasında sesli ve görüntülü iletişimi (görsel 

talimat ve canlı görüşme) sağlayacak niteliktedir. KPR Şekil 2 
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gereksinimi bu kişiler tarafından onaylandıktan sonra hasta 

yakınında olan kişi KPR’nin nasıl yapıldığı ile ilgili hem sesli ve 

hem de görsel talimat alarak daha etkin bir KPR yapmaya 

başlamış olacaktır.  

Sistemin arka planında ise programa gönüllü olarak dahil olmuş 

(ilk yardım eğitimi sertifikası almış kişiler veya sağlık 

çalışanları) kişilerden konum olarak hastanın en yakınında 

bulunanlar ve en yakın OED cihazları taranmaya başlanacaktır. 

Yakın mesafede bulunan kişilere bildirim giderek HDKA 

durumundan ve OED’nin konumundan haberdar olmaları 

sağlanacaktır. Görsel yönlendirmeler, KPR yapan kişinin doğru 

pozisyonunu sağlamak ve yaptığı KPR kalitesini arttırmak için 

hazırlanmıştır. (Şekil 3) 

Arka planda işleyen tarama 2 noktayı merkez alarak (hasta ve 

OED cihazı) gerçekleşecektir. Bu merkezlerin konumlarına göre 

oluşabilecek senaryolar (Tablo 1) göz önüne alınarak çeşitli 

algoritmalar sisteme tanıtılacaktır.  

Taramada, bölge çemberler ile mesafeye göre ayrılarak HDKA 

varlığı, eğitim almış kişilere bildirilecektir. Bu yöntem hastaya en 

yakın kişiye daha önce bildirim gitmesine yardımcı olacaktır. 

(Örneğin 1. çemberde bulunan kişilere 2. çemberde olanlardan 

daha önce bildirim gidecektir.) İlk çemberin yarıçapı 50 metre olup 

sonraki çemberlerin yarıçapı ise 50'şer metre olarak artacaktır. 

Çember sayısı ise 112 tarafından gönderilen ambulansın GPS 

konumuna göre belirlenecektir. (Konya 112 acil çağrı merkezi ile 

yapılan görüşmede ambulans GPS bilgilerinin canlı olarak 

erişilebilir durumda olduğu ifade edilmiştir.) (Şekil 4) 

 

 

Ambulans uzaklığı = x dakika 

Çember sayısı = x 

 Şekil 4  

Şekil 3 

Tablo 1 - Konumlarına göre oluşabilecek senaryolar 
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Kişilerin bu 2 merkeze olan uzaklıklarına göre doğrudan hastaya gitmeleri veya OED cihazını 

hastaya ulaştırmaları istenecektir (2 seçenekli bildirim gönderilecek) (Şekil 5 ve 6). Bildirime 

cevap alınamadığı durumunda bildirimin görülmediği varsayılarak bildirimin gitmesi devam 

edecektir. Reddeden kişilere bir daha bildirim gitmeyecektir. Kişilerin bulunamadığı durumlarda 

ise ambulans gelene kadar tarama yeniden yapılacaktır. Hasta ve OED cihazına eşit mesafede olan 

kişilerden ise hasta veya OED cihazına gideceklerini kendilerinin karar vermeleri istenecektir (3 

seçenekli bildirim gönderilerek) (Şekil 7 ve 4.senaryo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arayüz şekillerinde gösterildiği gibi hasta veya OED cihazının konumunu göstererek kaydırmalı 

tuşlar ile beraber telefon ekranına, telefon araması şeklinde yansıyacaktır. Kaydırmalı tuşlar, 

yanlışlıkla tuşlara basılmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bir kişinin hasta veya OED 

cihazına gitmeyi kabul etmesi ile beraber çemberde bulunan diğer kişilere bildirim gitmesi 

durdurulacaktır. 

İlk yardımı yapan kişi hasta veya OED cihazına gitmeyi kabul ettikten sonra telefon ekranında 

hasta veya OED’ye kadar harita yönlendirmesi yapılacaktır. Kişi hasta veya OED’ye ulaştığında 

geldim tuşuna basarak sisteme bildirecektir (Şekil 8,9 ve 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 
Şekil 6 Şekil 7 

Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10 Şekil 11 
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İşlem bittikten sonra ise OED’yi alan kişiden OED cihazını konumlanan yerine geri götürmesi 

istenilecektir (Şekil 11). 

Yazılım’ın Front-end tarafında web arayüzü için ‘React’ ve telefon uygulaması için de ‘React 

Native’ yazılım kodları kullanılacaktır. Back-End tarafta ise ‘node-js’ frameworku kullanılacaktır.  

Görüntü aktarımı için de ‘twilio’ alt yapısından fayda alınacaktır. SMS ile gelen linkler, hizmet 

sağlayıcıların sunmuş olduğu API ile yönlendirilecektir. (Şekil 12). Mesaj gönderme servisi ‘node-

js’ ile yazılacaktır. 

OED cihazlarının harita üzerindeki konumları, veri 

işlenmesi daha kolay olması için non-relational data base 

olan ‘MongoDB’ veri tabanına kaydedilerek 

kullanılacaktır. ASELSAN sağlık hizmetleri direktörlüğü 

(tek yerli OED üreticisi) ile yapılan ön görüşmeye göre 

OED’lere GSM kartı eklenerek yakın gelecekte GPS 

bilgilerine canlı olarak erişimi sağlanabilecektir. Kişisel 

Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında 

yüklenicilerin Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi 

kurumlar olması durumunda API adreslerinin 

sorumluluğu ve yönlendirmeler kurumlara ait olacaktır. 

Tüm vakalar sistem tarafından kayıt altına alınarak geriye dönük veri tutulması hedeflenmektedir. 

Bu veriler yüklenicinin sistemine aktarılarak ne kadar süreyle tutulacağı, nerede saklanacağı 

onların sorumluluğuna bırakılacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tasarlanan uygulama; Temel yaşam desteğinin toplum tarafından uygulanmasını arttırmak için 

basit ara yüz ile herkese destek sağlamaktadır. Web tabanlı olması ile özgün olan bu sistem, telefon 

uygulamasına sahip olmayan kişilerin de kullanımına sunulmuştur. OED konumlarına dair veri 

tabanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu proje OED konum bilgilerini içeren ilk yerli çalışma 

olması ile öne çıkmaktadır.  Bununla birlikte lisans öncesi dönemlerdeki okullarda ve ilk yardım 

eğitimi alan lisans bölümlerinde de eğitim amaçlı hem eğlenceli hem öğretici bir şekilde kullanıma 

açılabilir. Bu proje yalnızca HDKA durumları için değil diğer ilk yardım gerektiren acil durumlar 

(kanama, boğulma vb.) ve doğal afet durumları (deprem, sel, yangın vb.) için de uygulanabilir hale 

getirilebilir. Ayrıca proje gelişen teknoloji ve dünyaya ayak uydurarak sağlık ve spor amaçlı 

kullanılan akıllı saatlere entegre edilebilir.  

Yerli piyasada muadili bulunmayan uygulamanın yabancı piyasada birkaç ortak yönü ile benzerleri 

bulunmaktadır. Bazı ortak noktalar içeren yurt dışı ürünleri: PulsePoint Respond, Staying Alive,  

RCR – ASB, PG CPR ve First Aid-IFCR. 

PulsePoint Respond ve Staying Alive olan bazı ortak noktaları şunlardır; Temel yaşam desteği 

alması gereken kişiye, KPR eğitimli kişileri ve OED nin ulaştırılmasını sağlamaktadır.  

RCR – ASB ve PG CPR uygulamalarında ise KPR yapılması için animasyonlu içeriklerle ritim ve 

bası derinliği gibi parametrelerle kişiye yardımcı olunmaktadır. 

Şekil 12 
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First Aid-IFCR ise Türkçe dil destekli video ve eğitici metinlerle ilk yardım durumlarında neler 

yapılması gerektiğine dair destek sağlamaktadır.  

Bu projeyi muadil uygulamalardan ayıran özellikler; 

1. 112 acil çağrı merkezi ile çağrıyı yapan kişi arasında denetleyici canlı görüntülü 

görüşmenin sağlanması  

2. Projenin web tabanlı olması sayesinde 112’nin gönderdiği SMS ile uygulamaya sahip 

olmayanların da KPR yönlendirmesini alması 

3. İnternet hızının düşük olduğu durumlarda MMS vasıtasıyla GIF’lerin gönderilmesi 

4. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kurumları ile paydaşlık kurulması sonucunda resmi 

kurumlar tarafından denetimin sağlanması 

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Proje fikrinin hayata geçmesi için 4 tane plan var:  

Birincisi Tübitak Genç Big projesi ile devam etmektir.  

İkincisi ise Selçuk Üniversitesi Teknokenti aracılığı ile buluş bildirim, özgün değer ve patent 

aşamalarını tamamlayarak bu üniversite üzerinden ürünü ticarileştirmek ve geliştirmektir. İkinci 

plan hakkında ürüne yerli lisans almak için üniversitemizin teknoloji transfer birimi (TTO) ile 

görüşülerek ön araştırma için çalışmalar başlatılmıştır.  

Üçüncü plan Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütmektir. Acil Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda projenin makam onayı alması beklenmektedir. 

Diğer plan ise Selçuk Üniversitesi ve Kapsül Teknoloji Platformu'nun ortak takımı olarak Kapsül 

Teknoloji Platformu'nun sağlayacağı imkanlarla uygulamayı geliştirmektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

TASARIM                                                         

Literatür Tarama                                               
Proje planlaması                                               
Senaryo geliştirme                                                
YAZILIM                                                         

Algoritma oluşturulması                                               
Arayüz tasarımı                                                
Kullanılacak yazılımların 

listesi ve üyeliklerri                                               
Web sitesi kurulumu                                               
UYGULANABİLİRLİK                                                         

Kurumlarla görüşmeler                                               
TEST                                                         

Fonksiyon testleri                                               

İletişim testleri                                              

Tablo 2 - Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutarı (TL) 

1 Front End 11 1400  15.400 

2 Back End (3 aylık çalışma) 1 75.000 75.000 

Toplam 90.400 

Şu an için herhangi bir paydaşlık olmadığından siber güvenlik maliyeti doğmamıştır. 
Tablo 3 – Tahmini Maliyet 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Şehir merkezinden uzak olan yerlerde ve trafiğin yoğun olduğu şehirlerde yaşanabilecek ambulans 

gecikmesi durumlarında; temel yaşam desteğinin, hastanın yakınındaki kişiler tarafından hastaya 

uygulanması bu projenin ana hedefini oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda temel kullanıcılar; 

Hastane dışında şuur kaybı gelişen ve temel yaşam desteği uygulanması gereken kişiler, 112’yi 

arayan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, ilk yardım eğitimi sertifikası almış kişiler ve 

sağlık çalışanlarıdır. Ayrıca acil durum olmaksızın uygulamanın eğitim bölümü sayesinde bu proje 

KPR ve OED ile ilgili bilgi almak isteyen kişilerden Eğitimi tamamlayanlara başarı belgesi 

düzenlenerek verilmesi hedeflenmektedir. 

Bu projenin geliştirilmesiyle uygulamadan faydalanabilecek kurumlar: 

✓ Sağlık Bakanlığı 
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✓ İçişleri Bakanlığı,  

✓ 112 Acil Çağrı Merkezi, 

✓ ASELSAN,  

✓ AFAD,  

✓ UMKE’ dir.  

  

9. Riskler 

Risk 
Olasılık, Etki                            

Risk Derecesi 
B Planı 

İlk yardım sertifikası olan 

kişilerin sisteme gönüllü kaydı 

yaptırmaması 

Olasılık 1 

Etki 5 

Risk Derecesi 5 

  

Sağlık bakanlığı tarafından katılan 

kişilere, motive ve teşvik edici olan 

teşekkür belgesi gönderimi gibi 

faaliyetler planlanarak daha fazla 

kişinin dahil olmasını sağlamak. 

 Kayıtlı kullanıcıların 

taranmasında sistemimizde olan 

senaryolardan daha farklı 

senaryoların gelişebilmesi 

Olasılık 1 

Etki 5 

Risk Derecesi 5 

  

Prototip aşamasında olduğu gibi 

uygulamanın hayata geçmesinden sonra 

da sürekli güncellemeler ile sistemin 

iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

OED’lerin güncel lokasyonun 

belli olmaması ve toplumun 

OED’lere erişiminin açık 

olmasından dolayı OED’lerin 

kötüye kullanımı ihtimali  

Olasılık 2 

Etki 4 

Risk Derecesi 8 

  

Üretici kurumla görüşüldüğünde OED 

cihazlarına GPS eklenerek takibinin 

yapılması ve toplumun çeşitli eğitimler 

ile bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

İnternet hızının düşük olması  

Olasılık 2 

Etki 3 

Risk Derecesi 6 

  

SMS ile gelen web sitesi linkinin 

açılamaması durumunda MMS 

vasıtasıyla GIF’lerin gönderilmesi 

sağlanabilir. 

 

OLASILIK X ETKİ                                          

(Risk Derecesi) 

ETKİ 

Çok 

Düşük 
Düşük Orta Yüksek 

Çok 

Yüksek 

1 2 3 4 5 

OLASILIK 

Çok Düşük 1 1 2 3 4 5 

Düşük 2 2 4 6 8 10 

Orta 3 3 6 9 12 15 

Yüksek 4 4 8 12 16 20 

Çok Yüksek 5 5 10 15 20 25 
Tablo 4 - Olasılık ve Etki matrisi (5*5) 
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