
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: Akıllı İlaç Veri Sistemi ve Ambalajı 

 
TAKIM ADI: ProfTeam 

 

KATEGORİ: Sosyal İnovasyon 

 
Başvuru ID: 417386 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul 

DANIŞMAN ADI: Yusuf Kaplan 

 



2 

 

 

İçindekiler 
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ ...................................................................................................... 1 

PROJE ADI: Akıllı İlaç Veri Sistemi ve Ambalajı ............................................................................................. 1 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ....................................................................................................................... 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: ...................................................................................................... 4 

3. Çözüm ....................................................................................................................................................... 5 

4. Yöntem ..................................................................................................................................................... 6 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ........................................................................................................................... 7 

6. Uygulanabilirlik ........................................................................................................................................ 8 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması .......................................................................................... 8 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ............................................................................................... 9 

9. Riskler ....................................................................................................................................................... 9 

10. Kaynaklar ............................................................................................................................................11 

 

 

  



3 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

İlaç sektörünün sürekli gelişmesi, ilaçlı tedaviler için alternatiflerin sayısında da artış 

sağlamıştır. İlaçlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarla elde edilen bilgiler artmaktadır.  

Yeni jenerik ilaçlarının üretilmesi, beraberinde bu ilaçların doğru ve etkili kullanımı 

konusundaki önemi de arttırmaktadır. Hasta bir bireyin hastalığı hekim tarafından teşhis 

edildikten sonra hastalığın tedavisi için çoğunlukla ilaçlı tedavi verilir. İlaçlı tedavilerde de 

ilaçların doğru kullanımı; tedavinin başarısı ve insan sağlığının riske edilmemesi noktasında 

önemlidir. Doğru ve etkili kullanım için ilaç prospektüslerinin okunması ve anlaşılması 

gerekmektedir. İlaç prospektüsleri genellikle ortalama bir insanın anlayabileceği şekilde 

hastaların okuması ve ilaç hakkında bilgilenmesi için ilaç ile birlikte verilen kâğıda yazılı 

bilgileri içermektedir. İlaçların doğru kullanımı ile ilgili 3 aile hekimi ve 3 eczacı ile yapılan ilk 

görüşmede hastaların özellikle çoklu ilaç sebebiyle kullanım konusunda yapılan uyarıları 

unuttukları belirtilmiştir. Normalde bu durum ilaç prospektüsünün okunması ile kolay 

alışabilecek bir sorundur. Fakat eczacı ve hekimler, dil problemi yaşayan sığınmacılar ile okuma 

yazma problemi olan bireyler ve görme yetisi azalmış ya da kaybolmuş bireylerin prospektüsleri 

okuma ve anlama noktasında sıkıntı çektiklerini bildirmişlerdir. Ardından Türkçe dil becerisi 

kısıtlı sığınmacı birey, okuma yazma bilmeyen birey ve görme yetisi azalan birey ile yapılan 

görüşmede bu problem doğrulanmıştır. Yapılan görüşmeye içerik analizi yapılmış ve  elde edilen 

kodlar ile ilgili 4 maddelik bir anket hazırlanmıştır. Anket, hedef kitleden 30 kişi ile 10 hekim 

ve 10 eczacıya sorulmuş ve problem kapsamlı olarak doğrulanmıştır.  Soruna çözüm önerisi 

olarak ilaç prospektüslerine farklı dillerde yazılı ya da sesli erişimin bu konudaki problemlerin 

çözümünde etkili olur sorusuna 50 katılımcının 49 tanesi katıldığını belirtmiştir. Bunun ardından 

problemin çözümü için ilaç prospektüslerinin yer aldığı örnek bir Türkçe prospektüs veri tabanı 

oluşturulmuştur. İlaç kutusu üzerinde de prospektüs veri tabanına ulaşması için bir QR kodun 

yer alması sağlanmıştır. Veri tabanına Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde yazılı 

ve sesli erişim eklenmiştir. Çevirisi yapılan prospektüsler için hekim ve dil konusunda uzman 

olan 2 kişinin çeviride hata olmadığına dair onay alınmıştır.  Sistemin çalışma şekline Özet 

bölümü sonundaki URL:1 den ulaşılabilir. Böylece bireyin QR kodu okuttuğunda prospektüsün 

farklı dillerde sesli ya da yazılı olarak erişmesi sağlanmıştır. Görme engelliler için QR kod 

üzerinde Braille alfabesi yazılı bir uyarı yer alacaktır. Bu bireyler telefonu görmeden 

erişilebilirlik özelliği ile diledikleri gibi kullanabildiklerinden prospektüse erişmelerinde bir 

sıkıntı oluşmayacaktır.   Sistemin genel olarak nasıl çalıştığı çözüm başlığında Şekil 1. De 

açıklanmıştır.  

Ardından dünya üzerinde çok farklı dilin konuşulması nedeniyle tüm dillerde prospektüslerin 

veri tabanına eklenmesi zor olacağından diğer diller için başka bir yöntem aranmıştır. Buna 

çözüm oluşturmak için mevcut veri tabanındaki Türkçe ya da İngilizce prospektüslere ait yazılı 

metinlerin diğer web 2.0 araçları ile otomatik bağlantı oluşturması, otomatik çevrilmesi üzerinde 

durulmuştur. Böylece birey isterse bir Orta Afrika dilinde prospektüsü okuyabilecek ya da 

dinleyebilecektir. Bunu yapmak için Google translate ve tex to speech özelliğinin kullanılması 

yeterli olacaktır. Bunlar dışında Microsoft’un belirli bir sayıya kadar ücretsiz izin verdiği çeviri 

ve dönüştürücü araçlar da vardır. Fakat ilk etapta ücretsiz kullanılabilen araçlar üzerinde 

durulmuştur. Çevirinin veri tabanındaki Türkçe ya da İngilizce yazılı metninin kullanılarak 

otomatik bağlantı yoluyla diğer hedef dillere çevrilmesi için bir web aracının tasarlanması 

kararlaştırılmıştır. Bu web aracının tasarlanması için çeşitli kodlama dilleri incelenmiş ve python 

dilinin en uygun yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Python’un hedeflediğimiz çözüme 

uygunluğunu kesinleştirmek için Python kodlama dili konusunda ileri seviye eğitimi veren iki 

uzmana danışılmış ve arzulanan çözümün python ile mümkün olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu 

işlemin ardından Google translate ve tex to speech çeviri ve dönüştürücü araçlarının otomatik 

bağlantılarla kullanılmasına ve prospektüslerin diğer hedef dillerde sesli ya da yazılı olarak 

okunabilmesini sağlamak için yapılan çalışmalarda da sona gelinmiştir. Sistemin nasıl çalışacağı 

Yöntem başlığında Şekil 2. de açıklanmıştır.  
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URL1: https://drive.google.com/file/d/1Jx718mDmnyAOldiVgmoQYt5lra-

2dlWV/view?usp=sharing      (Yapılan temel veri tabanına ait kullanım örneğinden kesit).  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Hastaların etkili bir tedavi için kendilerine doktor tarafından reçete edilen ilaçları doğru 

kullanmaları gerekmektedir. Doğru kullanılmayan ilaçlar yüzünden hastalıklar tam ya da 

zamanında tedavi edilememektedir. Bu durum maddi, zaman ve sağlık kayıplarına neden 

olmaktadır. İlaç kullanımı konusunda yaşanan güncel sorunların tespit edilmesi için ilk etapta 3 

aile hekimi ve 3 eczacı ile görüşme yapılmış bu görüşme ışığında da dil sorunu, görme engeli, 

okuma yazma problemi yaşayan 3 birey daha eklenmiştir. Katılımcılarla yapılan kısa süreli 

görüşmeler analiz edilmiştir. Hekimler D1, D2,…; Eczacılar E1, E2,…; Hastalar ise H1, H2,.. 

şeklinde kodlanmıştır. Görüşmelere dayalı olarak yapılan içerik analizi Tablo 1. de sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Tanımladıkları Problemler ve Frekansları 

KOD Frekans  Katılımcı 

Dil problemi (Türkçe Bilmeme) 9 D1, D2, D3, E1, E2, E3, H1, H2, H3 

Okuma-Yazma Problemi 8 D1, D3, E1, E2, E3, H1, H2, H3 

Görme Engel Durumu 4 D1, E2, E3, H3 

 

 

Yukarıdaki kodlardan oluşan bulgulardan 4 maddelik bir anket hazırlanmıştır. Anket, 10 

aile hekimi, 10 Eczacı, okuma yazma problemi olan 10 birey, yaşları 40 üzerinde olan 10 Suriye’li 

sığınmacıyla görme yetersizliği veya engeli olan 10 birey olmak üzere toplam 50 bireyden veri 

toplanmıştır.  

 

Tablo 2. Anket Sonuçları 

Madde Katılma 

Oranı 
Kararsız Katılmayan 

Dil problemi prospektüs okunması konusunda sorun 

oluşturmaktadır. 
%98 

 

%2 
0 

Okuma-Yazma Problemi prospektüs okunması 

konusunda sorun oluşturmaktadır. 
%92 %6 %2 

Görme yetersizliği ya da engeli bilinçli ilaç kullanımı 

konusunda sorun oluşturmaktadır. 
%100 0 0 

İlaç Prospektüsleri farklı dillere yazılı, sesli, 

görüntülü olarak yaşanan problemlere çözüm 

oluşturur. 

 

%98 
%2 0 

 

Tablo 2. İncelendiğinde de farklı katılımcıların ortak problemleri tanımladıkları 

görülmektedir. Konu hakkında yapılan literatür taramasında; Bulakçı (2013)’nın Tıpta Uzmanlık 

tezi araştırmasına göre yaşlı bireylerin okur yazar olmaması nedeniyle ilaç prospektüslerini 

okuyamadıklarını, bu nedenle doğru ilaç kullanımı konusunda problem yaşadıklarını 

bildirmiştir.  Atilla, Öztürk ve Koç (2015) Ankarada bir Aile Sağlığı Merkezinde kayıtlı olan 

hastalar üzerinde yaptıkları araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  İlhanlı Yaramış (2021) 

yaptığı araştırmada da hekimlerin okuma yazması eksik olan ya da dil problemi yaşayan 

bireylere yazıkları ilaçlar hakkında bilgi verirken diğer hastalara oranla daha çok çaba ve zaman 

harcadıkları sonucuna ulaşmıştır. Aynı şekilde bu hasta profilindeki bireylerin söyleneni 

hafızalarında tutamadığı ve prospektüsü okuyamama nedeniyle problem yaşadıkları 

belirtilmiştir (Sezerol vd, 2018).  

Türkiye’de genellikle antibiyotikler, analjezikler olmak üzere ilaç etken maddeleri 

üretilmekte olup ilaç üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık %80’ı ithalat ile sağlanması 

https://drive.google.com/file/d/1Jx718mDmnyAOldiVgmoQYt5lra-2dlWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jx718mDmnyAOldiVgmoQYt5lra-2dlWV/view?usp=sharing
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ve ülkemizin ekonomisini olumsuz etkilemesi bir diğer problem olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Ünal ve Bilgener, 2018). Örneğin 2012-2016 yılları arasında Türkiye’de eczane çıkışı yapılmış 

fakat kullanılmamış 362 bin kilogramlık atık ilacın yüzde 29’unun son kullanma tarihinin 

geçmediğini, yüzde 45’inin ise kutusunun dahi açılmamış olduğunu ortaya koydu (Yenişafak, 

2019). Dolayısıyla sığınmacı gibi Türkçe dil bilgisi yetersiz bireyler, okuma yazma bilmeyen 

dezavantajlı bireyler ile görme yetersizliği ya da engeli olan bireylerin ilaç prospektüslerine 

anlamlı bir şekilde erişmesinin sağlanması önemlidir. Bu kapsamda dezavantajlı bireylerin, 

sağlık çalışanlarının rahatlaması sağlanacak, bilinçli ilaç kullanımı ile insan sağlığı ve ülke 

ekonomisine fayda verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

3. Çözüm  

İlaç prospektüsü bir ilacın doğru kullanımı hakkında hastayı bilgilendiren bir metindir. 

Kullanım şekli ve dozu, tedavi süresi, yan etkileri, diğer ilaçlar ile etkileşimi vb. gibi bilgiler ile 

hastayı aydınlatmaktadır. Dolayısıyla prospektüse her hastanın erişmesi önemlidir. Her kutudan 

kağıt prospektüsünün çıkması ise hastanın eriştiği anlamına gelmemektedir. Erişimi kısıtlayan en 

önemli nedenler problem durumunun tanımlanması başlığında verilmiştir. Bu nedenler içerisinde 

en sık karşılaşılan nedenler arasında dil yetersizliği (ülkemiz özelinde Türkçe dilini 

konuşamayanlar), okuma yazma yetersizliği, görme engeli ve yetersizliği gibi durunlar ön plana 

çıkmaktadır. Bu sorunları çözmek için ilaç prospektüslerinin farklı dillerde sesli, yazılı vb. 

alternatiflerinin olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Her kutu ilaçtan bir çok dilde ilaç 

prospestüsünün çıkması kağıt maliyeti ve ergonomi açısından mümkün olmamaktadır. 

Dolayısıyla alternatif dillerdeki sesli, yazılı prospektüs öğelerine dijital ortamda erişimin 

sağlanması üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda öncelikle ilaçlara ait Türkçe prospektüslerin 

yazılı formunun yer aldığı bir veritabanının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Ardından her 

prospektüs öncelikle ülkemiz özelindeki sığınmacı ve turist profili bağlamındaki dillere 

çevrilecektir. Bu çeviri kapsamında dil uzmanı ve hekim onayı verildikten sonra o dilde sesli ve 

yazılı öğeler veritabanına eklenecektir. İlaç üzerine eklenecek bir QR kodun okutulması ile hasta 

birey istediği dilde, sesli, yazılı olarak prospektüse erişebilecektir. Çevirinin klasik yöntem ile 

yapılması, dil uzmanı ile hekimin ortak onayından geçmesi nedeniyle en güvenli seçenektir. Fakat 

dünya üzerinde bir çok dilin konuşuluyor olması her dile çevirmeyi zorlaştırmaktadır. Bu zorluğa 

karşı ön plana çıkan yöntem ise bazı yazı çeviri araçları ile metinden sese dönüştürücü araçlarının 

devreye sokulmasıdır.  Bu kapsamda google translate kullanılarak çeviri ve dinleme,  üzt düzey 

çevirili dinleme  için de yapay zeka içeren google tex to speech araçlarının kullanılarak çözüm 

oluşturabiliceği görüldü. Böylece QR kod okutularak prospektüse istenen dilde yazılı ya da sesli 

olarak ulaşılması sağlanabilir.  Görme engelli bireyler için ilaç kutusu üzerinde QR-Kod kısmında 

Braille kabartmaları ile QR anlamına gelen kabartmalar yer alacaktır. IOS işletim sistemli 

telefonlar için ‘Voiceover’, Andorid işletim sistemli telefonlar için ‘Talkback’ uygulamaları ile 

görme engelliler akıllı telefonlarda her türlü işlemi yapabildiklerinden herhangi bir sorunla 

karşılaşmayacaklardır. Sistemin akış şeması Şekil 1. de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Sistemin Çalışma Akışı.  

 

4. Yöntem 

  Öncelikle ilaçlara ait prospektüslerin yer aldığı bir veri tabanının oluşturulması 

sağlanacaktır.  Bu kapsamda örnek olarak birkaç ilacın prospektüslerini içeren bir veri tabanı 

hazırlanmıştır. Bu ilaçların Türkçe prospektüsleri Arapça ve İngilizce dillerine hekim ve dil 

uzmanı yardımıyla çevrilmiş, aynı zamanda 2 dil uzmanının daha onayı alınmıştır. Yapılan 

çeviriye Google translate arayüzündeki seslendirme özelliğinden yararlanarak bir ses dosyası 

oluşturulmuş ve sesli anlatım özelliği de farklı dillerde veri tabanına eklenmiştir. Yapılan bu 

işlemlerden sonra bir kutu ilaç örneği üzerinden projenin başlangıcında görüşleri alınan eczacı, 

hekim ve hasta bireylerin kullanımı sağlanmış ve olumlu dönütleri alınmıştır. Bu işlemin 

ardından veri tabanındaki ilaç prospektüsünün diğer dillere çeviri ve seslendirme özelliğinin 

otomatik olarak eklenmesi için bir web uygulaması üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir. 

Oluşturulan Türkçe prospektüs veri tabanına otomatik bağlantı köprülerini içeren bir algoritma 

oluşturulacaktır. Bu bağlantılar otomatik olarak metinlerin Google araçlarının sunduğu çeviri 

araçlarından elde edilen prospektüslerin farklı dillerdeki seslendirmesi ve yazı metinlerini 

içerecektir. Bu kapsamda kullanılabilecek uygulamalar incelendiğinde Python programlama dili 

ön plana çıkmıştır. Python’un modüler yapısı, sınıf dizgesini (sistem) ve her türlü veri alanı 

girişini destekler bir yapıya sahip olması önemli bir etken olarak görülmüştür. Python ile sistem 

programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, uygulama ve veritabanı 

yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilir. Bu kapsamda oluşturulan veri 

tabanına otomatik bağlantı köprülerini içeren bir algoritmanın oluşturulması ve bağlantılar ile 

Google çeviri araçlarından metin çevirisi ve seslendirme bağlamında yararlanılması Python ile 

mümkün hale gelmektedir. Bu konuda Python programlama dili konusunda 2 uzmanın görüşü 

alınmış ve sistemin python ile çalışmasının mümkün ve kolay olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

Python programlama dili ile metinlerin otomatik olarak çevrilmesi ve seslendirilmesi 

konusundaki tasarlanacak olan web 2.0 aracı için çalışmalar devam etmektedir. Sistem akışının 

nasıl çalışacağı Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Python ile otomatik çalışma akış şeması 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje kurgusu ve içeriği ile ilgili Google, Yahoo, Yandex gibi arama motorlarında literatür 

taraması yapılmıştır. Aynı zamanda çeşitli proje bankaları incelenmiştir. Yapılan bu taramalarda 

benzer bir proje fikrine rastlanmamıştır. Google Akademi veritabanında mobil prospektüs 

uygulaması adında bir alıntı görülmüş fakat ilgili çalışmanın literatürden kaldırıldığı tespit 

edilmiştir (Scholar, 2013). Bu çalışmayı alıntılayan makalelerde de dezavantajlı bireylere 

yönelik bir içeriğe sahip olduğuna dair bulguya rastlanmadı (Köseahmetoğlu, 2016; Özyakışır 

2016; Uğur; 2015). Aynı zamanda bu konuda bilgi sahibi olabilme potansiyelleri nedeniyle 3 

hekim ve 3 eczacıya danışılmıştır. Danışılan hekim ve eczacıların da daha önce böyle bir fikirle 

karşılaşmadıklarını bildirmeleri literatür tarama sonuçlarıyla örtüşmüştür.  İlaç kutularının 

teknolojik olarak zenginleşmesi, tüm ilaç prospektüs ve bilgisini içeren çok dilli bir yazılı ve 

sesli veri tabanının oluşturulacak olması projenin yenilikçi yönüdür. Nitekim doğru ilaç 

kullanımıyla ile ilgili internet ortamında birçok bilgi olmasına rağmen bu bilgiler dağınık olup 

ve ilaca göre özel bilgileri içermemektedir. Bu projede başta dezavantajlı bireyler olmak üzere 

tüm bireyler kutu üzerindeki QR kodu taratarak istediği dilde yazılı ve sesli olarak prospektüse 

ulaşabilecektir. Bu özelliğin yanı sıra sonraki aşamalarda ihtiyaç duyulması halinde ilgili ilacın 

kullanımına yönelik video animasyon veri tabanı da oluşturulabilir. Teknik olarak python dili 

kullanarak web 2.0 aracı olarak tasarlanması problemin çözümünü daha pratik kılmaktadır. 

Python ile yapılacak işlemlerin akışı Yöntem başlığında Şekil 2.’de açıklanmıştır.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projenin uygulanabilirliği konusunda 3 aile hekimi ve 3 eczacı ile görüşme yapılmıştır.Tüm 

katılımcılar ortak olarak böyle bir çözümün uygulanabilir, maliyetsiz, zaman ve tedavi kalitesi 

açısından verimlilik sağlayacağını bildirmişlerdir. Ardından yapılan ön çalışmada QR kod 

eklenen bir ilaç kutusu Türkçe dil becerisi kısıtlı 2 birey, %85 görme yetisini kaybetmiş 1 birey 

ve okuma yazma bilmeyen 1 bireyin deneyimlemesi sağlanmıştır. Türkçe dil becerisi kısıtlı olan 

2 birey prospektüsü Arapça dilinde sesli olarak dinlemiş, okuma yazması eksik olan birey ile 

görme yetisini kaybeden bireyler de Türkçe dilinde dinlemiştir. Bireyler bu çözümün oldukça 

farklı ve kullanışlı olduğunu belirttiler. Bu görüşlerin projenin uygulanabilirliği noktasında 

önem taşıdığı söylenebilir.  Dil uzmanı ve hekim onayından geçen doğrudan çeviri ve Google 

speech seslendirmesi olarak yapılacak bir veri tabanının oluşturulması noktasında herhangi bir 

problem bulunmamaktadır. Fakat dünya üzerindeki birçok dil düşünüldüğünde tüm dillere çeviri 

yapma ihtiyacı doğmaktadır. Bu durum da veri tabanındaki Türkçe ya da İnglizce 

prospektüslerin kullanılarak python dili kullanılarak istenen dile çeviri imkânı sağlanmış 

olacaktır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Python konusunda eğitim veren uzmanlara 

danışılmış ve bu yöntemin uygulanması konusunda herhangi bir problem yaşanmayacağı 

bilgisine ulaşılmıştır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kapsamında sistemde ilaç kutusu dışında herhangi bir elektronik parça, mikro 

denetleyici, kablo, motor vb. somut öğeler kullanılmadığından herhangi bir maliyet söz konusu 

olmamıştır.  

Fakat daha kaliteli bir çeviri ve dinleme için Google çeviri yerine Google tex to speech 

kullanılması durumunda; 

 İlk 4 milyon karakter için: Ücretsiz 

4 milyon karakterden sonra her 1 milyon karakter = 4 ABD Doları ile ücretlendirilir (Google, 

2022).  

Ülkemizin sağlık giderleri dikkate alındığında ve hatalı kullanılan ilaçlar düşünüldüğünde 

oldukça düşük rakamlar olarak kalmaktadır. Kullanım amaçları ve hedef kitlelere göre göre servis 

sağlayıcılar abonelere ücretsiz kullanım imkanı ya da indirim sağlayabilmektedir. Bu da maliyeti 

azaltmaktadır.  

 

Çalışma Takvimi: ProfTEAM 

Kasım Takımın kurulması 

Aralık Problem hakkında literatür taramasının yapılması, ihtiyaç analizinin yapılması 

Şubat Problem için öngörülen çözümlerin tartışılması, çizim taslaklarının tartışılması, 

kullanılacak araç hizmetlerinin seçilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi   

Mart Proje taslağının oluşturulması ve ön değerlendirme raporunun yazılması 

Nisan- 

Mayıs 

Basit bir veri tabanının oluşturulması ve kullanıcılara denettirilmesi 

Haziran Veri tabanındaki eksikliklerin giderilmesi, risk barındıran durumlar için 
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alternatiflerin oluşturulması, çalışmanın detaylandırılması 

Haziran Python ile tüm dillere otomatik çeviri yapan sesli ve yazılı erişim sağlayan web 

aracı yazılımının oluşturulması  

Temmuz Web aracının kullanıcalara denettirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizin stratejik bir konumda bulunması, jeopolitik konumu nedeniyle Asya, Avrupa ve 

Afrika arasında bir bağlantı oluşturması sebebiyle savaşlardan kaçan sığınmacıların en fazla 

uğrak yeri olmasına neden oluşturmaktadır. Türkiye’de kayıtlı olarak 3.700.000 Suriyeli 

sığınmacı ve diğer milletlerden de 1.700.000 kadar sığınmacı bulunmaktadır (Mülteciler 

Derneği, 2022). Tüm bu bireylerin sağlık harcamaları ülkemiz tarafından karşılanmaktadır.  Aile 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istatistik bültenine göre görme problemi yaşayan birey sayısı 

ülkemizde 1.060.000 kişi kadardır (Aile, 2021). Hedef kitle başta dil problemi yaşayan 

sığınmacılar, göçmenler, okuma yazma problemi yaşayan bireyler, görme yetisi eksik olan 

bireylerdir. Aynı zamanda ülkemizi ziyaret eden turistler de hedef kitle dışındaki 

yararlanıcılardır.  Proje fikrinin dünyanın her yerinde uygulanabilir olması nedeniyle dünya 

üzerindeki sığınmacı sayısı, görme engelli sayısı ve okuma yazma bilmeyen bireylerin varlığı 

hedef kitlenin büyüklüğünü göstermektedir. 

 

9. Riskler 

1- Bireyin QR kodu taratacak ve prospektüse ulaşacak bir telefon, tablet vb. cihazı 

olmayabilir. 

2- Google araçları ile yapılacak otomatik çeviri de anlam değişikliği sorunu oluşabilir. 

3- İlaç prospektüs bilgisi zaman içerisinde değişebilir, sürekli kontrol edilmesini 

gerektirir.  

4- İlaç piyasadan kaldırılarak yerine farklı dozda ve içerikte yeni ilaç sürülebilir, bu durum 

sürekli bir kontrolü gerektirir. 

5- Phyton dili tasarlanacak aracın otomatik bağlantı yaptığı Ücretsiz çeviri araçları 

zamanla ücretli hale gelebilir. 

 

Risk Mümkün 

değil 

Uzak 

ihtimal 

İhtimal 

var 

Büyük 

ihtimal 

Çözüm 

Sistemin çalışmama 

ihtimali 
X     

Google araçları ile 

yapılacak otomatik 

çeviri de anlam 

değişikliği sorunu 

oluşabilir. 

 

  X  

Kullanıcıya çevirinin 

Google Translate 

kullanılarak yapıldığı 

uyarısı yapılır.  

Bireyin QR kodu 

taratacak ve prospektüse 

ulaşacak bir telefon, 

 X   

Günümüzde hemen 

hemen her bireyde ya da 

1. Derece yakınında 
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tablet vb. cihazı 

olmayabilir. 

 

cihaz bulunmaktadır. Bu 

cihazı kullanabilir. 

İlaç prospektüs bilgisi 

zaman içerisinde 

değişebilir    X  

Değişen ilaçlar sürekli 

takip edilerek veri 

tabanında güncelleme 

yapılarak sorun 

çözülebilir. 

İlaç piyasadan 

kaldırılarak yerine 

farklı dozda ve içerikte 

yeni ilaç sürülebilir 

  X  

Değişen ilaçlar sürekli 

takip edilerek veri 

tabanında güncelleme 

yapılarak sorun 

çözülebilir. 

Phyton dili ile 

tasarlanacak web 

aracının otomatik 

bağlantı yaptığı Ücretsiz 

çeviri araçları zamanla 

ücretli hale gelebilir. 

 

 X   

Web Uygulamasında 

güncelleme yapılarak 

yeni ücretsiz çeviri ve 

metinden sese 

dönüştürücü araçlar 

kullanılır.  
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