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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Ülkemizin acilde servislerinde hastaların tıbbi önceliklerine göre sınıflandırma 

ve yönlendirme, triyaj sistemi aracılığıyla yapılmaktadır.  Triyaj uygulaması aşağıdaki 

şekilde yapılır (Sağlık Bakanlığı, 2013);  

• “Kategori 1 (kırmızı): Bu kategorideki hastalar resüsitasyon odasına alınır ve hemen 

müdahale edilir.  

• Kategori 2 (sarı): Bu kategorideki hastalar acil servis muayene odasına alınır ve en geç 

bir saat içerisinde müdahale edilir. 

 • Kategori 3 (yeşil): Bu kategoride hastalar acil servis muayene odasına alınır ve en geç 

iki saat içerisinde müdahale edilir.  

• Kategori 4 (siyah): Bu kategorideki hastalar ölmüştür. Bu durumdaki hastalar ölüm 

kartı doldurularak hastanın ayak başparmağına bağlanır ve görevli personel tarafından 

morga indirilir.” [1] 

 Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bu sistemde Kategori 4 dışında kalan hastalar 

için,  kategorilerinin eşleştiği renklerde özel alanlar oluşturulmuştur. Bu alanlara 

yönlendirmek için triyaj bölümünde yetkili sağlık personeli hastadan ölçümler alır, 

bilinci açıksa ve iletişim kurabiliyorsa şikayetini sorar, aldığı tıbbi eğitim ve 

tecrübesiyle de hastayı sınıflandırır, ilgili alana yönlendirir.  

 Ülkemizde acil servislere başvuru oranın oldukça yüksek olması [2] sebebiyle, 

triyajda görevli yetkili sağlık personeli hızlı karar vermeli ve doğru yönlendirmeler 

yapmalıdır. Yoğun tempoda çalışan yetkili sağlık personelinin stres, yorgunluk veya 

önyargılarla verebileceği yanlış kararlar, hastaların doğru bir şekilde sağlık hizmeti 

almasını engelleyebilmektedir. Yapılan yanlış bir yönlendirme, hastada fark edilemeyen 

hayati bir bulgu, hem acil servisin kaynaklarını verimli şekilde kullanılmasının hem de 

hastaların uygun tedaviyi vakit kaybetmeden almalarının önüne geçmektedir. 

 Projemiz acil servislerde sağlık hizmetinin başladığı ilk nokta olan triyaj 

alanlarına teknoloji desteği sunmayı ve var olan teknolojiyi iyileştirmeyi, yetkili sağlık 

personellerine destek olabilecek bir Karar Destek Sistemi(KDS) oluşturmayı 

hedeflemektedir. Triyaj sonrasındaki alanlara yönlendirilen hastanın bulgularını, 

şikayetlerini elektronik ortamda ve daha verimli sunarak, alanlarda hastaları 

değerlendiren hekimlere de ilk edinilen bulgulara göre olası hastalıkları belirterek, 

ayırıcı tanıları daha rahat koymalarını amaçlamaktadır. 

 Acil servis triyajında çalışacak KDS, yapay zeka tabanlı bir  yazılım, yerel bir 

ağ sunucusu ve yerel ağa erişebilen akıllı cihazlardan oluşmaktadır. Triyaj odasına özel 

bir mikrobilgisayar üzerinde kurulan yerel ağ, akıllı cihazlar ve karar destek yazılımı 

arasında veri alış verişini sağlayacaktır. Triyaj odasında bulunan ateş ölçer, pulse 

oksimetre, tansiyon aleti gibi cihazların çalışma prensibine uygun sensörlerle, ölçüm 

alabilen akıllı uç cihazlar elde edilecek, Wi-Fi özellikli geliştirme kartlarıyla da yerel 

ağa bağlanmaları sağlanacaktır. Hastadan alınan ölçüm sonuçları akıllı cihazlar 

aracılığıyla yerel sunucuya oradan da karar destek yazılımına aktarılacaktır. Yetkili 

sağlık personeli bir tablet üzerinde ara yüzünü sunacağımız KDS yazılımını kullanarak, 

hastaya yönelttiği sorularla, hastanın şikayetini oluşturacaktır. Karar destek yazılımı, 

hastanın ölçüm sonuçlarını ve yetkili sağlık personelinin hastaya sorduğu sorulardan 
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aldığı yanıtlarla oluşan kısa bir anketin sonucunu kullanarak, yönlendirilecek alana 

karar verecek ve olası ön tanıları sunacaktır. Yetkili sağlık personeli de yönlendirmeyi 

uygun bulursa elektronik ortamda oluşturulan bir rapor, ilgili alana elektronik ortamda 

iletilecektir. 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 Projemiz kapsamında acil servis triyaj alanları ve hala kullanılmakta olan matbu 

triyaj formlarının (Acil Servis Müşahede / Transfer Formu) (Sekil-1)  acil serviste 

yaşam döngüsünü inceleyerek, aksayan yönlerini tespit etmeye çalıştık. Triyaj 

alanlarında teknoloji, hastaların nabız, şeker, tansiyon, kandaki oksijen yüzdesi, ateş 

gibi ilk bulgularının ölçümde kullanılırken, hastalar triyaj odasından ayrılırken, hastaya 

ait bulgular ve şikayetler triyaj formlarına elle yazılarak, hastalara teslim edilerek, form 

üzerinde belirtilen Yeşil, Sarı veya Kırmızı alanlara yönlendirilmektedir.  

 

 Triyajda görevli yetkili sağlık 

personelinin triyaj odasında hastayı ilk 

karşılamasıyla, ilgili alana yönlendirmesi 

arasında geçen süre elle yapılan işlerden 

ötürü uzamaktadır. Ölçümlerin yapılması 

ve sonuçların elle yazılması, şikayetlerin 

ilgili alana not edilmesi için geçen süre,  

sağlık personelinin becerisine göre 

değişmektedir. Aynı zamanda hastayla 

temas edilen sürede, evrak işleriyle de 

uğraşmanın verimliliği etkilediğini, triyaj 

odasında yaptığımız gözlemlerle tespit 

etmiş bulunuyoruz. 

 Triyaj formlarının, triyaj alanından 

hastayla birlikte ayrılmasının ardından 

süreç aşağıdaki şekilde işlemektedir; 

 

Şekil-1: Acil Servis Müşahede / Transfer Formu 

 

 Hastaya teslim edilen triyaj formu, hastayla birlikte yönlendirildiği alanda ilgili 

hekime ulaşır.  

 Hekim triyaj formunu inceler, hastayı muayene eder, triyaj formunda bulunan ilgili 

alanlara hastayla alakalı yapacağı işlemleri işaretler.  

 Hekim hastada şüphelendiği tanı veya tanıları kesinleştirmek için laboratuvar, grafi 

alanlarını işaretleyerek veya verilecek ilacı not ederek, hastayı ilgili sağlık 

personeline yönlendirir. 
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 Bu aşamadan sonra triyaj formu görevini tamamlar ve acil serviste görevli 

sekreterlere verilerek, form verileri, yapılan işlemler ve uygulanan tedaviler 

otomasyona işlenir. Ardından belirli bir düzende arşivlenmek üzere, arşiv odasına 

iletilir. 

 Kağıt israfı ve arşivleme için alan ayrılması, ihtiyaç olduğunda arşivde formun 

aranması, acilde görevli sekreterlerin formları otomasyona aktarmaları için zaman 

harcamaları,  acil servis kaynaklarının verimli kullanılmadığını göstermektedir. 

  İstanbul’da bir eğitim araştırma hastanesi acil servisinde çalışan toplam 25 acil 

sağlık personelinin katılımıyla yapılan bir çalışmada, ilgili hastanede triyajın tam 

anlamıyla işlemediği, alanda uzman kişilerce triyajın yapılması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır [3].  Aynı çalışmada çalışan sayısının yetersiz olduğunu ve bundan dolayı 

haftalık mesai sürelerinin arttığını, çalışanların iş yükünün fazla olduğu saptanmıştır. 

Yapılan hasta değerlendirmelerinde, insan faktörünün getirdiği dezavantajları da göz 

önüne almak gerekmektedir. Yoğun çalışan yetkili sağlık personelinin, hastanın 

şikayetlerini sorarken, hastanın genel durumunu değerlendirirken, gözden 

kaçırabileceği hastalık belirteçleri söz konu olabilir. Hekim sayının yetersizliğinden 

ötürü triyaj alanlarında hekim bulunmaması da, triyaj alanlarında daha yüzeysel 

değerlendirmeler yapıldığını, etkili ve verimli triyaj yapılamadığını göstermektedir. 

 

3. Çözüm  

  Acil servislerin ilk temas noktası olan triyaj alanlarına daha etkili, daha verimli, 

daha fazla teknoloji hizmeti sunan bir sistem kurulması, acil servislerin dijitalleşmesini, 

kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayacaktır. Öncelikle hastaya dair edinilen 

tüm bilgilerim, ilk anda dijital bir ortama aktarılması, süreçlerin hem hızlanmasını hem 

de iş yükünün azalmasını sağlayacaktır. Özkaraca ve ark. tarafından Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde gerçekleştirilen, 

bulanık mantık tabanlı klinik karar destek sistemin performansı, konunun uzmanlarıyla 

test edilerek %83 doğruluk değeri saptanmıştır [4].  Bu sonuç yapay zeka tabanlı karar 

destek sistemlerinin, triyaj alanlarında da kullanımının uygun olduğunu belirtmektedir. 

  Projemiz kapsamında triyaj alanına uygulanacak bir KDS yazılımında yapay 

zeka kullanılabilmesi için triyaj odasından verilerin alınması ve işlenecek şekle 

dönüştürülmesi önem arz etmektedir. Aşağıdaki işleyiş ağa bağlı akıllı cihazlar ve 

ihtiyaca cevap verebilen bir ara yüz sayesinde veri alma sürecini anlatmaktadır; 

  

 Var olan ölçüm cihazlarının yerel bir ağa bağlanabilmesi ölçüm anında sonuçların 

kayıt altına alınmasını, veri olarak saklanmasını sağlayacaktır.  

 Yetkili sağlık personelinin hastaya yönelttiği soruların standartlaştırılması, çoktan 

seçmeli hale getirilmesi, hastaların şikayetlerini akıllı sistemlerin kullanabileceği 

veriler haline dönüştürebilecektir.  

 Hem ölçüm sonuçlarının hem de şikayetlerin ilk andan itibaren veriye 

dönüşmesi, matbuu triyaj formlarını ortadan kaldıracaktır. Alınan verilerin akıllı 

sistemlerce işlenmesi, sonuç üretmesi triyaj odalarını düşünebilen, hastalar hakkında 

karar verebilen akıllı alanlara dönüştürecektir. 
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 Verileri işleyecek KDS yazılımı, yetkili sağlık personeliyle beraber triyaj 

sürecinin yönetilmesini ve başarımının arttırılmasını sağlayacaktır. KDS’den çıkan 

sonuca göre son kararı yine yetkili sağlık personeli verecektir, ancak sistemin sunacağı 

önerilerle, kararın daha sağlıklı alınması sağlanacaktır. 

 

  
   Şekil-2: Karar Destek Sistemi Çalışma Prensibi 

 

 KDS ve yetkilinin ortak kararı, hastanın hangi renkle eşleşen alana 

yönlendirileceğini belirleyecektir. KDS’nin hastanın verilerinden yaptığı çıkarımlar, 

ilgili hekime elektronik ortamda gönderilerek, triyaj sonrasında da süreç daha verimli 

şekilde işletilecektir. 

 

4. Yöntem 

 Acil servis triyaj alanına uygulanacak sistemimiz akıllı uç cihazlar, yerel bir ağ, 

yönetici, kullanıcı arayüzleri ve KDS yazılımından oluşmaktadır.  

Akıllı Uç Cihazlar: Temassız ateş ölçer, pulse oksimetre, dijital tansiyon aleti gibi 

temel, hastaların ilk bulgularını alan cihazlar triyaj odalarında kullanılmaktadır. 

Prototipimizde MLX90614 temassız kızılötesi sıcaklık, MAX30102 pulse oksimetre ve 

nabız vb. medikal sensörler aracılığıyla ölçüm alarak, ESP8266 Wi-Fi geliştirme kartı 

aracılığıyla da yerel ağ sunucusuna veri gönderecektir.  

Yerel Ağ Sunucusu: Raspberry Pi mikrobilgisayarı üzerinde MQTT (The Message 

Queuing Telemetry Transport) protokolüyle çalışan bir MQTT broker yani bir sunucu 

aracılığıyla akıllı uç cihazlardan gelen veriler anlık olarak kayıt altına alınacaktır. 

Alınan veriler KDS yazılımına girdi olarak gönderilecektir.  

Kullanıcı ve Yönetici Ara Yüzleri: Kullanıcı ve yönetici ara yüzleri Raspberry Pi’ın 

HDMI çıkışından görüntü alan bir tablet üzerinde çalışacaktır.  Python dilinde 

kodlanmış, KDS yazılımına da ev sahipliği yapan bir arka plan, ön tarafında da 

günümüz popüler önyüz teknolojileri kullanılarak oluşturulan, veri girişini sağlayan 

kullanıcı ve yapılan işlemleri anlık takip edip, istatistik sunan bir yönetici ara yüzü 

bulunacaktır.  

Karar Destek Sistemi Yazılımı: KDS yazılımı yapay zeka tabanlı olup triyaj alanından 

toplanacak veriler, triyajda görevli sağlık çalışanları, acil tıp hekimleriyle yapılacak 

görüşmelerle edinilecek bilgilere göre oluşturulan model, eğitilecektir. Yapay zeka 
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tekniği olarak, veri sayısı az ise KNN( K-Nearest Neighbors), SVM(Support Vector 

Machine) vb. algoritmalar kullanılacakken, veri sayısının fazla olması halinde de Derin 

Öğrenme vb. algoritmalardan model eğitiminde faydalanılacaktır.  Eğitilmiş model, 

akıllı uç cihaz ölçümlerini ve kullanıcı ara yüzünden alınan hasta değerlendirmesini 

girdi olarak alacak, ardından Yeşil, Sarı, Kırmızı şeklinde üç sonuç üretecektir. Çıkan 

sonuçla beraber bir elektronik rapor oluşturulacak, raporda hastanın ölçümleri, 

şikayetleri ve olası ön tanısı,  hastanın ön tasına göre gözden kaçırılmaması gereken 

hayatı tehdit edebilecek tanılar yer alacaktır. Sistem hastane otomasyonuna entegre 

edildiği takdirde, ilgili alana ve alandaki hekime elektronik triyaj çıktısını 

gönderecektir.  

 

 
 

Şekil-3: Yetkili sağlık personelinin kullanacağı Kullanıcı Ara Yüzü 

 

 Kullanıcı ara yüzünün ilk versiyonu Şekil-3’te gösterilmiştir. Projemize destek 

olan acil tıp uzmanlarıyla yaptığımız görüşmelerde, karşılaştıkları gözden kaçabilecek 

belirtileri bulunan vakalar üzerine tecrübelerinden faydalandık. Yukarıdaki şekilde 

sadece baş dönmesi şikayetiyle acil servise başvuran ancak habersiz bir şekilde, 

Gastrointestinal Sistem (GIS) kanaması geçiren hastanın,  vücudunda kanama 

olmasından ötürü yüksek nabız ve düşük tansiyon bulgularının elde edilmesi ve Kırmızı 

Alan’ın hastaya uygun görülmesi kurgulanmıştır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

  Projemiz ülkemizde acil servislerin triyaj alanlarında daha önce böyle bir 

 uygulama yapılmamış olması açısından bir ilktir. Yapılan çalışma triyaj alanlarının 

 verimliliğini ve başarımını arttıracak olup, hem sağlık çalışanlarının yükünü 

 hafifletecek hem de hastaların hızlı ve doğru tedaviyi almasını sağlayacak, 

 hayati belirtilerin gözden kaçmasını  önleyecektir. 

  Sağlık Bakanlığımızın Dijital-Kağıtsız Hastane [5]  dönüşümüne eşlik edecek 

 projemiz, bakanlık tarafından yürütülen EMRAM derecelendirmesinin 4. seviyesinde 

 [6] bahsi geçen klinik karar destek sistemleri ile entegrasyon adımının, acil 

 servislerde tamamlanmasının ilk adımı olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Projemizin uygulanabilirliği Elazığ ilinde yer alan, 31.07.2018 tarihine kadar 

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet veren, ardından 01.08.2018 

tarihinde Şehir Hastanesi kapsamına alınan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde [7]  

yetkili sağlık personeli tarafından test edilecektir. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Sağlık Bakanlığının 2017 yılında açıkladığı,  Ocak – Ekim ayları arasında en çok acil 

servis başvurusuna sahip ilk 100 hastane içinde 47. sırada yer almaktaydı.  Elazığ Fethi 

Sekin Şehir Hastanesi ‘de daha geniş imkanlarla ve daha iyi fiziki şartlarla aynı 

yoğunlukla baş etmektedir. Hastanemizin üst yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde, hali 

hazırda yürüttükleri dijital hastane çalışmalarına bir örnek teşkil edecek uygulamamız, 

test aşamasının başarısına göre ürüne dönüştürülerek, bakanlık düzeyinde görüşmeler 

yapılarak, hastanelerimizin acil servislerinde uygulanması için girişimlerde 

bulunulacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün Adı Adet 
Adet Fiyatı/Toplam 

(KDV Dahil) 

Raspberry Pi 4  4 GB 1 685,95 TL / 685,95 TL 

ESP8266 Wi-Fi Geliştirme 

Kartı  
3 37,23 TL / 111,69 TL 

Raspberry Pi 7 Inch 

Dokunmatik Ekran 
1 865,09 TL / 865,09 TL 

Max30102 Kalp Hızı - 

Nabız Sensörü  
1 23,26 TL / 23,26 TL 

AD8232 Pulse - Ekg 

Sensörü 
1 98,20 TL / 98,20 TL 

MLX90614 Kızılötesi 

Sıcaklık Sensörü 
1 190,00 TL / 190,00 TL 

 Toplam Fiyat 1974.19 TL 

Tablo-1: Kullanılacak donanımlar için maliyet tablosu 

 Elde edilecek 1 Prototip için kullanılacak donanımların maliyeti, yerel 

elektronik ticaret sitelerinden elde edilmiş, Tablo-1’de gösterilmiştir. Şekil-4’te ise 

projemizin iş ve zaman planı yer almaktadır. Akıllı uç cihazların tasarımı,  cihazların 
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yerel ağla iletişim kurmaları ve kullanıcı ara yüzünün ilk versiyonu tamamlanmıştır. 

Projemiz veri alma, işleme ve KDS tasarımı aşamalarıyla sürdürülmektedir. 

 

Şekil-4: İş ve Zaman Planı 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz acil servislerin triyaj alanlarında görev yapan yetkili sağlık 

personellerini ve acile başvuru ardından triyaj alanlarına yönlendirilen, ilk sağlık 

hizmetini triyaj alanlarında alan hastaları hedef kitle olarak belirlemiştir. 

9. Riskler 

 Projemiz hasta sayısı fazla, yoğun çalışılan ve sürekli hizmet veren acil servisleri 

hedeflediği için yetkili sağlık personelleriyle işbirliği yapmak zorlaşmaktadır. Hızlı 

işleyen bir süreç içerisinde işleyişi aksattırmadan, kısıtlı zamanda verimli diyaloglar 

kurmanın zorluğunu projemizin ilk aşamalarında da yaşadık. Projemizin test 

aşamasında da bu zorlukla baş edebilmek için, daha az yoğun, kısıtlı saatlerde sistem 

kurulumunu yapmamız ve yetkili sağlık personellerine sistemin kullanımı üzerine 

eğitimi yine bu zaman aralıklarında vermemiz gerekmektedir. 

 Projemizin yazılım kısmının yapay zeka tabanlı olmasından ötürü alınacak 

verilerin önemi büyüktür. Acil servis triyajlarında kullanılan matbu formlarda eksik 

verilerle sıkça karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda hastane otomasyonunda acil servis 

verileri yoğunluktan ötürü, otomasyon sistemlerine tam ve doğru olarak 

yansıtılamamaktadır. Bu olumsuzluklar oluşturacağımız modelin başarımını 

etkileyecektir. Bu riski aşmak için ilgili hastanenin başka bölümlerinde, aynı şikayetlere 

sahip hastaların verileri kullanılarak modelin başarımının arttırılması planlanmaktadır. 

  Projemizin prototipini oluştururken kullanacağımız akıllı uç cihazlar için 

 sensörler, yapacağımız testlerde acil servislerde kullanılan cihazlara göre ölçüm 



10 

 

 farklılıkları, fazlaca sapmalar gösterdikleri takdirde, Wi-Fi veya Bluetooh iletişimi 

 kurabilen hazır cihazlarla çalışılacaktır. Kullanılacak hazır cihazlarla da iletişim 

 kurulamaması veya alınan ölçümler istenen güvenilirliği sağlamadığı takdirde elle 

 girişler yapılacaktır. 
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Olasılık / Etki 
Düşük Orta Yüksek  Risk Sınıflandırması 

1 2 3  1 - 2 Düşük Risk 

Düşük 1 D D O  3 - 4 Orta Risk 

Orta 2 D O Y  6 - 9 Yüksek Risk 

Yüksek 3 O Y Y     

 

 

Riskler  Risklerle Nasıl Baş Edebiliriz 

D Sensörlerin Doğru Çalışmaması  Hazır, başarımı yüksek sensörlerle çalışılabilir 

D Uç Cihazlarla İletişim Kurulamaması  Ölçüm sonuçları elle girilebilir 

O Veri Setinde Eksik Veriler  Eksik veriler, uygun yöntemle tamamlanabilir 

O Tutarsız Veri - Yanlış Veri Alınması  Tutarsız - Yanlış veriler, veri setinden çıkarılır 

Y Düşük Model Başarımı  Farklı yapay zeka algoritmalarıyla başarım yükseltilebilir 

Y Sistemin Yanlış Sonuç Üretmesi  Veriler gözden geçirilerek,  model eğitimi tekrarlanır 

 

   Şekil-5: Projenin Risk Değerlendirmesi 


