
	

 

  TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 
Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi 

Üniversite ve Üzeri Seviyesi 
 

TAKIM ADI: SAĞLIK 4.0 

PROJE ADI: PROFPECTUS 

BAŞVURU ID: 426249 

 

 

 

 

 

 



	

2 
 

İçindekiler 

1. Proje Özeti  ................................................................................................................... 3 
 
 

2. Problem/Sorun   ............................................................................................................ 3   

 

3. Çözüm ............................................................................................................................ 4 

 
4. Kullanılacak Yöntem  .................................................................................................. 4 

 

5. Yenilikçi/İnovatif yönü ................................................................................................ 4 

 

6. Uygulanabilirlik ............................................................................................................ 5 

 

7. Tahmini maliyet/Proje Takvimi  ................................................................................. 5 

 

8. Projenin hedef kitlesi ................................................................................................... 6 

 

9. Riskler ........................................................................................................................... 6 

 

10. Ekip ................................................................................................................................ 6 

 

11. Kaynakça ...................................................................................................................... 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

3 
 

1. Proje Özeti  

Profpectus, ilaç kullanımındaki kafa karışıklığını gidermek ve multidisipliner bir yaklaşımla 
advers ilaç reaksiyonlarını minimum düzeye indirmeye çalışarak ilaç kullanımında verimi en 
üst düzeye taşımak için oluşturulmuş bir projedir. Kişinin değerlerine spesifik olarak sonuçlar 
oluşturarak kullandığı veya kullanacağı ilaçlara uygun kullanım şekillerini öğrenebilmesini, 
farklı durumlarla karşılaştığında neler yapması gerektiğini anlayabilmesini (TipA-augmented, 
TipC-chronic, TipE-end of use reaksiyonları kullanılan yazılım/program ile tahmin 
edilebilir ilaç komplikasyonları olmak üzere; TipB-bizzare reaksiyonlarında alerji 
vakaları ve TipD-delayed reaksiyonlarda hamilelik komplikasyonları kullanıcın 
kişiselleştirilmiş verileri ile tahmin edilebilir hale getirilecektir.), aklına takılan sorulara 
spesifik cevaplar alabilmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte akılcı ilaç kullanımının 
yaygınlaşması ve kolaylaşması sağlanacaktır. Bunun dışında daha genel sorulara cevap 
bulabileceği bir genel sisteme sahip olarak ilaç kullanımı konusunda bilgi kirliliğinden 
kurtulması, kendi ilaçlarını ne zaman nasıl alması gerektiğini düzenleyen ve hatırlatması 
amaçlanan bir sistem kurulması amaçlanmaktadır. 

İlaç etkileşimleri, gıda etkileşimleri gereken farklı parametrelerin genel ve özel olarak 
incelenebileceği bir sistem oluşturmak amaçlar arasındadır. Bu amaçlar gerekçesinde sağlık 4.0 
takımı profpectus uygulamnasının fikrini oluşturmuştur.Takımda farklı bakış açıları 
önemsenmiş olup teorik bilgi, klinik bilgi, yazılım altyapısı ve kullanıcı görüşleri için yorumları 
değerli kişilerle takım kurulmuş, takımda bir bütün oluşturulmuştur. Sağlık 4.0, profpectus 
uygulaması ile tıbbi verileri işlemeyi ve bu verileri teknolojiden yardım alarak toplum faydasına 
uygun şekilde sağlıkta yeniliği ve sağlık birimlerine primer desteği hedefler. 
 

2. Problem/Sorun 

Günümüzde ilaçların klinik kullanımında karşımıza çıkan farmasötik, farmakodinamik 
ve farmakokinetik kaynaklı ilaç etkileşimlerinin sorunlarını görmekteyiz. İlaç etkileşimleri 
bir ilaç etkisinin, diğer ilacın (reçeteli veya reçetesiz kullanılan ilaçlar, yiyecekler ve alkol 
dahil olmak üzere) önceden veya birlikte kullanılması ile değişmesini baz alır. Bu 
değişimler ilaç-ilaç, ilaç-bitki, ilaç-yiyecek, ilaç-çevresel etken kaynaklı olabilir. İlaç 
etkileşimi olasılıkları polifarmasi durumlarında artmaktadır.  

Kullanılan ilaçların birbirleriyle etkileşimleri, birlikte tüketilebilecek gıdalar veya nasıl 
kullanılacakları ancak multidisipliner bir yaklaşımla anlaşılabilecek ve çok fazla parametre 
içeren bir konudur. Bu durum bazen sağlık profesyonellerinin bile kafalarını 
karıştırabilecek durumlar oluşturabilmektedir. Aynı zamanda reçete edilen ilaçların; ilaç-
gıda, ilaç-bitki kaynaklı etkleşimleri doktor tarafından hastanın gün gün takibi 
yapılamaycağından ve bu etkileşimler çokça parametre içerdiğinden dolayı göz ardı 
edilmektedir. Günümüzde devam eden bu sorun ilaçların verimini büyük oranda 
düşürmekte ve iyileşme sürecini geciktirmektedir. Sağlık4.0 takımı farmakoloji dalında 
çalışan kişiler ile konuşmuş ve bu durumun uzun süredir var olan bir problem olduğunu 
tespit etmiştir. Bu süreçte profpectus projesi fikri ortaya çıkmıştır.  

 Profpectus; yukarıda bahsedilen ilaç-ilaç, ilaç-bitki, ilaç-gıda kaynaklı problemleri ve 
uygulamaya girilmiş  hastanın verileri ışığında alerji etkenlerini ve hamilelik 
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komplikasyonlarını da göz önünde bulundurarak kullanılan tedavi yönteminde hastanın 
maksimum verim almasını  sağlamayı amaçlar. 

 
3. Çözüm 

Profpectus projesinin primer amacı kullanıcılar için ilaç verimini maksimum 
düzeye taşımaya çalışarak iyileşme sürecini hızlandırmak ve hayat kalitesini 
arttırmaktır. Profpectus projesi ile birlikte insanların ilaçları nasıl ve nelerle birlikte 
kullanılabileceklerini daha doğru bir şekilde algılamalarını sağlamayı, ilaç kullanımında 
verimi en üst düzeye taşımayı amaçlamaktayız. Bu sorunu çözmek için online bir platform 
oluşturarak insanların hayatlarına göre entegre edilmiş parametreler kullanmayı, aynı 
zamanda prospektüsleri kişiselleştirmeyi amaçlamaktayız.    

 
 

4. Kullanılacak Yöntem  

TipA-augmented, TipC-chronic, TipE-end of use reaksiyonlarının klinik sonuçları 
kullanılan yazılım/program ile önceden hastaya bildirilecek olup; TipB-bizzare 
reaksiyonlarında alerji vakaları ve TipD-delayed reaksiyonlarda hamilelik 
komplikasyonları kullanıcın kişiselleştirilmiş verileri kullanılarak bildirilecektir. 

Hastaların sağlık verilerinin uzun süreli olarak tutulduğu, alerji vb kronik durumlarının 
saklandığı, en son veya güncel hastalıklarının tutulduğu bir veritabanının oluşturularak 
bunun ilaç etkileşimleri üzerine kurduğumuz algoritma sistemiyle birleştirilmesi 
planlanmaktadır. Güncel olarak böyle bir farmakolojik rehber bulunmadığından bu şekilde 
bir rehber oluşturulacak, gerçek ve doğru olaylar ile eğiteceğimiz ‘online learning’ 
özelliğine sahip derin öğrenme(yapay zeka) modelleriyle algoritmanın yeni vakaları ve 
güncel etkileşimleri öğrenmesi sağlanacak, bu sayede kişiye spesifik çözümlerin 
oluşmasına imkan sağlanacaktır. Daha genel bilgilerin aratılabileceği bir web sitesi ve 
mobil aplikasyon sayesinde de insanların daha basit sorulara cevap bulabilmeleri 
sağlanmaktadır. Bu genel soruları şöyle örneklendirebiliriz: 

-Aldığım ilaçla hangi meyveleri tüketmemeliyim? 

-Hamileler ağrı kesici kullanabilir mi? Kullanabilirse hangilerini kullanabilir? 

-Benim kilom daha fazla iki adet ağrı kesici mi almalıyım? 

-Günde kaç adet ağrı kesici içebilirim? Kaç saat arayla içmeliyim? 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önce geliştirilmiş projeler genellikle tek yönlü olarak bir ilaç üzerinden veriler ve 
uyarılar sağlarken bizim uygulamamız tam olarak bir insanın yaşayabileceği bütün 
parametrelerinin etkileşimlerini değerlendirmek üzerine kurulmuş sistemdir. Bunun için 
çok kapsamlı ve parametreli bir sistem kurulması gerekmektedir. Aynı zamanda hastanın 
sağlık verilerini depolayarak kişinin uzun süreli sağlık durumunun değerlendirilebilmesi ve 
daha spesifik cevaplar ve çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. 
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6. Uygulanabilirlik 

Uygulama tasarım aşamasında, milli faydacılık esas alındığı ve veri erişiminde kolaylık 
elde etmek adına Türkiye kaynaklı server ve sistemlerin kullanılması hedeflenmiştir. 
Uygulamanın en büyük hedef kitlesi polifarmasi kullanıcılarıdır. Çoklu ilaç kullanan 
popülasyonun büyük kısmını yaşlılar oluşturmaktadır. Yayınlanan bir makaleye göre çoklu  
komorbidite, çoklu reçete yazımı, reçete kaskatı, ilaç yan etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri 
hakkında hekimin yetersiz bilgiye sahip olması, ileri yaş, kognitif problemler, görme, işitme 
ve fonksiyonellikte düşüklük, bakımevinde yaşama yaşlıda başlıca polifarmasi nedenleridir. 
Bu  yaş grubunda ilaçlar verilirken yaşlılıkla birlikte gelişen ilaç etkisini değiştiren faktörler 
göz ardı edilmemelidir. Yaşlılarda polifarmasi kullanımı bu doğrultuda oldukça 
artmaktadır. Yaşlılar sadece ilaçların fazla kullanılmasından değil, yetersiz ve yanlış 
kullanılmasından da zarar görmektedir.  

 Farklı bir makaleye göre ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 25 Ağustos 2020 
verilerine göre 16-74 yaş arası kişilerin internet kullanımı 2019 yılında %75,3 ve 2020 
yılında ise %79,0 olmuştur. Son on yılda yaşlı nüfusundaki sürekli artış göz önüne 
alındığında; sağlık uygulamaları bu nüfusa evde kaliteli bakım hizmeti sunmak için 
destekleyici bir unsur olarak görünmekte ve araştırmalar yaşlıların neredeyse yarısının 
yardıma ihtiyacı olduğunu veya yardım aldığını göstermektedir (Freedman & Spillman, 
2014). 

Bu veriler doğrultusunda kullanıma açılacak olan profpectus uygulamasının kullanıcı 
erişiminde bir problem olmayacağını görmekteyiz. 

Projenin maliyeti yüksek, erişimi zor donanımlara ihtiyaç duymayan bir yapay zeka 
projesi olması sebebi ile üretim ve kullanıcıya açma aşamasında da bir problem 
beklenmemektedir. 
 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Takvimi  

Uygulamanın işlevi tıbbi farmakolojik ARGE çalışmalarına dayalıdır ve uygulama 
işleve geçilmeden önce kesin maliyet hesapları öngörülemeyebilir. Bunun yanında 
uygulamanın yazılım ve yapay zeka kaynaklı olması ve pahalı donanım parçalarına ihtiyaç 
duyulmaması sebebi ile yüksek bütçelere ihtiyaç olmayacaktır. 

Maliyet hesaplamasına dahil olacak süreçler uygulama geliştirme süreci ve veri işleme 
sürecidir. 
 

20.08.2022 Web tabanlı uygulama ile bilgilendirici bir site kurulması 
01.09.2022 Farmakolojik verilerin işlenmesi  
01.12.2022  Sistem testlerinin yapılması ve farmakologlarla birlikte değerlendirilmesi 
15.01.2023 Kişisel verilerin saklanması için güvenli veri tabanı/server oluşturulması 
20.02.2023 Mobil aplikasyon sürecine geçiş 

10.04.2023 Kullanıcı/üye alımı ile kişiye özel veri işlenmesi 
25.04.2023 Aplikasyonun kullanıma açılması 
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8. Projenin Hedef Kitlesi  

Öncelikle kronik hastalıkları bulunan ve polifarmasiden mağdur olan insanlar olmak üzere 
ilaçlarla etkileşimi olan herkes hedef kitlemizi teşkil etmektedir    

 

9. Riskler 

Yapay zeka uygulamalarını geliştirirken verilerinin işlenme aşamasında, veri 
güvenliğinde sıkıntılar yaşanabilmektedir. Kullanıcının, sağlık verilerini yanlış girmesi 
doğrultusunda uygulama tarafından yanlış yönlendirme yaşanabilir. Profpectus uygulaması, 
bu durumu kullanıcı hatası kabul ettiği için sorumluluk almamakta fakat program tarafından 
anormal kabul edilen durumları kullanıcıya bildirmektedir. Hekim önerilerinin primer 
öncelik taşıdığı unutulmamalıdır. 

 
10. Proje Ekibi 

  

Sağlık 4.0, gelişen teknolojiyle beraber gelen yeniliklerden toplumun faydalanabilmesini 
sağlamak, toplumda 1. Basamak sağlık önlemlerinin farkındalığını artırabilmek için kurulmuş 
multidisipliner bir takımdır. Takımda, iki preklinik dönem tıp öğrencisi, bir klinik dönem tıp 
öğrencisi beraber çalışmaktadır. Uygulama geliştirme aşamasında destek alınacak olup 
farmakolojik veri elde etme ve verileri işleme aşamasında özellikle Atatürk Üniversitesi 
bünyesindeki profesyonellerden yardım alınacaktır. 
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