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Proje Konusu 

 

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz. 

☐ Hareket izleme ve destek sistemleri  

☒ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler 

☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri 

☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler 

☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler 

☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

☐ Ortez ve protez teknolojileri 

☐ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri 

1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 

Başta kronik hastalıklar olmak üzere tüm hastalıkların ölümcül ve ya çok büyük sorunlara 

yol açmasının altında yatan en önemli sebep olarak, “o hastalığın yeterince farkında olmamak 

ve önemler almamak” gösterilebilir. Biz  projemizde kullanıcılarımızın 

hastalıklarının farkında olma ve önlemler geliştirme seviyelerini en üst düzeye çıkarmayı 

amaçlıyoruz. 

 

 

Kronik hastalıkların takibinde ve tedavisinde genelde 

doktor tarafından hastanın kendisine verilen listedeki 

ürünleri kulanmaması istenerek düzenli olarak önceki 

tahlil sonuçlarları ile yeni sonuçların karşılaştırması 

yapılır. Fakat hastanın kendisine verilen diyet listesine 

uyması ve bunun takibini yapması genelde çok zordur.  

Çünkü aldığı ürünlerin etken maddesinde tam da kronik 

hastalığını olumsuz etkileyebilecek maddeler bulunabilir 

ve hasta bunu farketmeyebilir. Ve sonuçta dikkat ve takip 

eksikliğinden kaynaklanan olumsuz sonuçlar doğabilir. 

Bu maalesef çok sık yaşanan bir durumdur. 

 

Geliştirdiğimiz uygulama sayesinde kullanıcılarımız 

almak istediği ürünün karekodunu okutarak, o ürünün 

kendisi ve kronik hastalağına yönelik etkilerini çok hızlı 

bir şekilde gözlemleyebilecek ve takibini 

yapabilecek.(bknz,Görsel 1)  

Görsel 1 

 

 



 

Hem kronik hastalık takibini hem de bu hastalıkların önlenmesine yönelik atılacak adımları 

geliştirdiğimiz yapay zeka temelli tamamen bilimsel verilere dayalı uygulamamız sayesinde 

oldukça kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yapay zekamızın ilk temelini kullanıcıdan alacağımız 

veriler oluşturacak, cinsiyet, yaş, genetik verileri, tahlil ve tansiyon değerleri, doktor görüşleri, 

kullanılan ilaçlar gibi. Bu bilgiler e-nabız sisteminden alınacağı gibi istenirse kullanıcı 

tarafından da doldurulabilecek.   

 

Proje sunuş raporunda genel hatları ile bahsettiğimiz uygulamamız için taslak görüntüler 

oluşturarak literatur taramaları gerçekleştirdik, bu gerçekleştirdiğimiz literatur taramaları ile 

uygulamızın ikinci temelini oluşturan veritabanlarımız için kronik hastalıklar tablosu 

oluşturduk. Kullanıclardan aldığımız veriler ile kronik hastalıklar tablomuzdaki verilerin 

karşılaştırmaları yapılarak kullanıcılara ürün alırken karekod okutması yaptıklarında ve düzenli 

aralıklarda uyarılar yapılacak. Örnegin kullanıcı 45-55 yaşları aralığında ve kronik 

hastalıklardan olan Yüksek (Hipertansiyon) Tansiyon hastası ise, tuz içeren bir ürün karekodu 

okuttuğunda uygulamamız; “Ürün 105 mg tuz içermektedir, sizin için oldukça risklidir.” 

uyarısı verecek. Bu uyarılar diğer risk unsuru olan maddelerde de (yağ, şeker, gıda boyaları 

veya gdo ürünleri) kullanıcıya hastalık ve risk durumuna göre kişisel olarak gönderilecek. 

 

 

Geldiğimiz aşamada tamamen bilimsel verilere dayalı yapay zeka tabanlı bir uygulama 

geliştirebilmek adına literaturu çok sıkı inceliyor, hangi maddenin hangi etkileri olduğunu ve o 

maddenin hangi ürünlerde ne kadar bulunduğunu özellikle inceleyerek veri havuzumuzu 

güclendiriyoruz. Güclendirdiğimiz veritabanımızı Flutter (bknz: Flutter) dilinde kodlamasını 

gerçekleştirdiğimiz uygulamamızda kişisel sonuçlara dönüştürüyoruz. 

 

 
 

Yandaki tabloada günlük tuz 

tüketimiyle kardiyovasküler hastalıklar 

arasındaki oranlar verilmiş olup, tuz 

tüketiminin 2-3 gram bile azaltılmasıyla 

oluşan olumlu sonuçlardan 

bahsedilmiştir. Uygulamamızın 

hedeflerinde tam da bunun gibi sonuçlar 

bulunmaktadır. Uygulamamız sayesinde 

kullanıcılarımızın farkındalıklarını 

arttırarak olumlu sonuçların sayısını 

arttırmayı hedefliyoruz. 

 

 

 
Görsel 2 (Referans:1) 

 

 

 

 
Flutter: Google tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir UI yazılım geliştirme kitidir. Android, iOS, 

Windows, Mac, Linux ve web için uygulamalar geliştirmek için kullanılıyor. 

 

 

 

 



 
 

2. Özgünlük 

 

Özellikle kronik hastalıklar başta olmak üzere hastalık takibinin ve önlenmesinin 

günümüzde hala ilkel denilecek yönetemlerle yapılmasına ve genelde doktor temelinde 

yürütülmesine, bireylerin bu konuda üstelerine düşeni yapmakta zorlanmasına çözümler getiren 

uygulamamızı tamamen özgün ve yenilikçi bir yapıda geliştiriyoruz. Daha önce denenmemiş 

yöntemimiz ile kronik hastalıkların önlenmesi ve takibinde hastalara öz denetim kabiliyeti 

kazandırıyoruz. 

 

 

 
Yandaki görseldeki gibi hastaya doktor 

tarafından serbest ve sakıncalı besinler listesi 

verildiğinde, hastanın bu listeye uymasının ve 

takibini yapmasının oldukça zor olduğu bilinen bir 

sorun olmasına karşın bu duruma getirilen hiçbir 

çözüm bulunmamaktadır. Çünkü kullanıcı aldığı 

üründeki hangi etken maddenin kendisine ne kadar 

zararlı olduğunu bilememekte veya takip etmekte 

zorlanmaktadır. Uygulamamız tam da bu noktadan 

yola çıkarak alandaki en büyük soruna yani hastalık 

takibine ve önelenmesine yenilikçi bir çözüm 

getiriyor. 

 

 
Görsel 3 

 

 

 

 

 

 

 

Örneğin çölyak tanısı konulmuş hastamız elinde bir besin 

listesiyle markete giriyor, ve alacağı her ürünün içindekiler 

bölümünü özenle inceliyor, kasaya geldiğinde ise aldığı tüm 

ürünlerin içindekiler bölümünü teker teker okumaktan çok uzun bir 

süre geçtiğini anlıyor ve iyece yorulmuş bir şekilde ödemesini 

yapıyor, aldığı ürünleri tükettiğinde ise hastalığının iyece artmasına 

anlam veremiyor. Çünkü hastamız o kadar dikkat etmesine ve 

yorulmasına ragmen aldığı bir salata sosunun içerisinde bulunan bir 

maddede gluten olduğunu farketmiyor. Hatta gıda ürünlerindeki 

insana zararlı maddeler tüketiciden saklanabiliyor. Hastamız eğer 

bir HCHECK kullanıcısı olsaydı, alışveriş esnasında almak 

istediği ürünlere telefonun kamerasını yaklaştırması yetecekti ve 

bu sayede ne yorulacaktı ne de gözden kaçırdığı bir etken madde 

olacaktı ve en önemlisi hastalığı asla kötüye gitmeyecek aksine 

önlenecekti. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Yöntem 

 

Hastalık ve etken madde ilişkisine dair oluşturacağımız veritabanı uygulamamızın ana 

gövdesini oluşturacağından bu safhada literatür taramalarımızın yanı sıra ülkemizin 

alanınında önde gelen profesörlerinden destek almayı planlamaktayız. Hangi etken maddenin 

yüzde kaçının hangi hastalığa hangi oranda etki ettiği bilgisi ile oluşacak veritabanımız 

alanında önde gelen profesörlerle birlikte oluşturalacaktır. Burada önemli olan noktalardan 

bir tanesi de bir etken maddenin diğer bir etken maddeyle etkileşiminin de farklı sorunlara 

yol açmasıdır, veritabanımızda bu etkileşimlerin oluşturacağı sonuçlara ilişkin bilgiler de yer 

alacak. Uygulamamızın tasarımını tamamen sade ve akıcı bir kullanıma yönelik hazırlıyor ve 

bu safhada hazırladığımız veritabanıyla bağlantılarımızı yapay zeka yöntemiyle seri 

sonuçlara sonuçlara dönüştürüyoruz. 

 

3.1 Uygulamanın Tasarımı ve Kodlanması 

 

  

Karşılama Ekranı Ana Ekran 

 

Uygulamamızı İos ve Android platformalara 

uyumlu bir şekilde Flutter dilinde kodlayarak her 

iki platformdaki kullanıcılarımıza hitap ediyoruz. 

Kullanıcımıza, ürün bilgilerine, etken maddelere 

ve hastalıklara ait bilgileri veritabınımızla olan 

bağlantıları sağlayarak uygulamamızın içerisine 

çekeceğiz.Kullanıcımıza ilk giriş ekranından 

itibaren tamamen anlaşılır ve sade bir uygulama 

deneyimi sunabilmek için tasarımlarımızı 

geliştiriyoruz. 

 

 

Kullanıcımız kendisine ait tüm verilere, 

istatistiklere ve dikkat etmesi gerekenlere 

uygulamamızın ana ekranından rahatça 

ulaşabilecek, hastalık takibini kolayca 

yapabilecek. Uygulamamızın ana ekranında 

kullanıcımızın haftalık ve aylık periyotlarda 

dikkat etmesi gerekenler güncel bir şekilde 

sıralanacak. Örneğin kullanıcımızın enson ki 

tahlil raporlarına göre şekerden uzak durması 

gerektiğinde ana ekranda bu belirtilecek. 

 



 
 

  

Karekod Okutma Ekranı İstatistik Ekranı 

 

Kullanıcılarımız bu safhada almak istediği ürüne 

ait etikette bulunan karekodu okutarak söz konusu 

ürünün kendisine ve sağlığına etkilerini seri ve 

anlaşılır bir biçimde görebilecek. Buradaki 

sonuçlar flutter dilinde kodladığımız algoritmalar 

sayesinde, kullanıcımızın bilgileri ile almak 

istediği ürünün içerisinde bulunan etken 

maddelerin karşılaştırılması ile oluşturulacak. Bir 

ürünün içerisindeki en ufak etken maddeyi 

veritabınından çeken kodlarımız kullanıcımızın 

hastalık ve tahlil tanılarını karşılaştırarak anlaşılır 

sonuçlara dökecek. 

 

 

Kullanıcılarımız bu ekranda haftalık, aylık ve 

yıllık dönemler halinde söz konusu hastalığına 

ait istatistikleri görebilecek ve bu sayede 

hastalığına ait bir farkındalık geliştirebilecek. 

Aldığı ürünleri kullanmanın hastalığına yönelik 

etkilerini rahatça takip edebilen kullanıcımız 

buna yönelik ürün seçimlerini 

düzenleyebilecek. Tüm bu takip ve farkındalık 

sayesinde birçok hastalığın oluşmasının ve 

ilerlemesinin önüne geçebileceğiz. 

 

 

Kodlamalarımıza Firebase (bknz: Firebase) veritabının projemize dahil edilmesi ile 

başlayacak, daha sonrasında veritanına ait tobloların kullanıcılarımızın bilgileriyle 

eşleştirilmesini yapacağız. Örneğin kullanıcımız ürün karekodunu okuttuğunda A bilgisi 

çekilecek, B bilgisi olan kullanıcı bilgileriyle A bilgisi karşılaştırılacak ve Hastalık bilgisi olan 

C bilgisine olan etkisi ölçülecek, bu etkinin ne derece olduğunun sonucuna literatur 

taramalarımız ve alanında önde gelen doktorlardan alınan bilgilerle karar verilecek. 

Kodlamalarımızdaki algoritmamızın çalışma mantığı bu şekilde olacak ve tüm bu 

değerlendirmeler kullanıcımızın hastalık tanılarına ve tahlil sonuçlarına bağlı olarak değişiklik 

gösterecek. 

 
Firebase: Google tarafından mobil, web uygulamaları ve veritabanları oluşturmak için geliştirilmiş 
bir platformdur 



 

3.2 Veritabanı Tablolarının Hazırlanması ve Bağlanması 

 

 
 

Google Fireabase servisi ile hızlı ve güvenli bir şekilde veritabanımızı oluşturuyoruz. 

Veritabanımızdaki bilgileri kodlamımızdaki algoritmalarda seri ve akıcı bir şekilde 

kullanabilmek için alt tarafta belirtiği gibi her türlü değişkene göre tablolandırıyoruz.  

 

 

 

 
Kullanıcı ile ilgili tablolar Etken Madde Tabloları Ürün Tanımlama 

Tabloları 

Hastalık 

Tabloları 

Yaş Koruyucular Yiyecekler Kalp Damar  

Cinsiyet Katkı Maddeleri İçecekeler Alerjik  

Hastalıklar Renklendiriciler Atıştırmalıklar Cilt 

Kullanılan İlaçlar Antioksidanlar Tahıllar Nörolojik 

Tahliller Lezzet Arttırıcılar Süt Ürünleri Kas/Eklem 

Doktor Raporları Tatlandırıcılar Asitli İçecekler İç Hastalıkları 

Alerji Tanıları İncelticiler Baharatlar Kanser 

 Asit Baz Sağlayıcılar   

 Emülsifiye Ediciler 

(bknz B2) 

  

 

B2: Emülsifiye Ediciler: Birbiri içinde çözülmeyen iki sıvının karışımına yardımcı maddelerdir. 

 

 

 

 



 
 

3.3 Hastalık, Kullanıcı ve Etken Madde Eşleştirmelesi 

 

Veritabanlarımızda detaylı bir şekilde geliştireceğimiz tablolar ile uygulamamızın yapay 

zekasının temelini oluşturacağız. Kullanıcı bilgileri ile ürün içeriğinde bulunan etken maddeleri 

eşleştirerek kullanıcının hastalık farkındalığı için anlamlı sonuçlar oluşturuyoruz. Yapay zeka 

yöntemiyle oluşturacağımız bu sonuçları kullanıcıya ürün alımlarında karekod 

okuttuklarında veya düzenli bildirimler şeklinde göndereceğiz. Kullanıcımıza göndereceğimiz 

sonuçları aşağıdaki örnekteki gibi bir elemeden geçirerek oluşturacağız. 

 

 

Katkı Maddeleri 

 

 

Ürünler 

 

Olumsuz Etki Ettiği  

Hastalıklar 

Yüksek Fruktozlu Mısır 

Şurubu 

Tatlandırıcılar 

Lezzet Arttırıcılar 

 

Meyve Suları 

Gazlı İçecekler 

Paketlenmiş  

Dondurulmuş Paketli Gıda 

Ürünleri: 

Pizza,Börek,Balık,Meyve-

Sebzelik 

Ürünler,Hamburger,Kızartmalık 

Patates,Hazır Köfte; Tavuk 

• Diyabet 

• Kalp Damar 

• Astım 

• Kanser 

• Hepatosteatoz (Yağlı 

Karaciğer H.) 

Hastalığı 

• Gut Hastalığı 

• Diş çürükleri 

Siklimat 

Koruyucular 

Asesulfam Potasyum 

Tuzu 

 

Hazır Çorbalar 

Gazlı/Gazsız İçecekler 

Tatlandırıcı Tabletler 

Süt Ürünleri 

Diyet Ürünleri 

Unlu Mamüllü Gıda Ürünleri 

Çerezler 

 

• Endokrinoloji ve 

Metabolizma 

Hastalıkları 

• Kalp ve Damar 

Hastalıkları 

• Cilt (Dermotollojik) 

Hastalıkları 

• Nörolojik 

Hatalıklar 

 

 

 
Kullanıcının 

Almak İstediği 

Ürünü 

Karedodla 

Okutur 

 

Veritabanından O 

Ürüne Ait Tablo 

Çağrılır 
 

Çağrılan 

Tablodaki Ürün 

İçeriğine Ait 

Bilgiler Alınır 

 

Ürün İçeriğinde Bulunan 

Etken Maddeler İle 

Kullanıcımızda Risk 

Unsuru Oluşturan 

Hastalıklar Listelenir 

 

 

Kullanıcı almak istediği ürünlerin etiketlerindeki karekodları okuttuğunda arkaplanda 

öncelikle kullanıcıya ait hastalık ve kişisel özellikler listenir, listelenen özellikler ile 

kullanıcımızın bilgileri eşleştirilir, ürünlerin içerisinde bulunan etken maddeler ile 

kullanıcımızda tanımlı olan hastalıkaların etken maddeler ile eşleştirmesi yapılarak sakıncalı 

etken maddeler tespit edilir ve kullanıcımıza almak istediği o ürün ile ilgili bir sonuç ekranı 

sunulur. Eğer kullanıcı dilerse tekli bir sonuç listesi sunulur ve ya ikinci bir seçenek olarak toplu 

oalrak alışveriş sepetindeki tüm ürünlerle ilgili genel bir sonuç gösterilir. Bu genel sonuç ekranı 

kasadan aldığı esnada otomatik olarak ürünlerin kullanıcımıza tanımlanmasıyla da 

oluşturulabilecektir.  

 



 

3.4 Kullanıcı Bilgilerin Çekilmesi 

 

Veritabanımızdaki kullanıcı bilgilerinin oluşturulması için iki ayrı yöntem kullanacağız; 
 

1.Yöntem: Kullanıcıya ait hastalık tanıları, tahlil raporları ve doktor görüşlerinin otomatik 

bir şekilde e-nabız sisteminden çekilmesi için Sağlık Bakanlığı ile entegreli bir sistem 

oluşturmayı planlamaktayız. Bu hususta Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapıp olurlarını 

alabilirsek HCHECK projemizin kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırabiliriz. Kullanıcıya ait 

veri bilgilerin güvenliği konusunda verileri kendi sunucumuzda saklamak yerine e-nabız 

sistemiyle bağlantı kurarak verileri sunucumuzda saklamadan kullanabiliriz. Eğer bakanlık 

tarafından verilere erişim izni alamasssak ikinci yöntemi hayata geçireceğiz. 
 

2.Yöntem: Bu yöntemimizde kullanıcalarımız dilerlerse kendi bilgilerini kendisi 

dolduracak. İos ve Android platformlardan ugulamamızı indiren kullanıcımız üye olma 

ekranından sonra öncelikle yaş cinsiyet gibi kişisel bilgilerini doldurduktan sonra hastalık, alerji 

ve kullanılan ilaçlara ait bilgilerini girecek. Girelen bu bilgilerden sonra hangi hastalığına ait 

takip ve kontrol yapmak istediğini kendisi seçecek. 

 

3.5 Ürün Bilgilerin Eklenmesi/Karekodların Hazırlanması 

 

Ürün tanımlama tablolarında her ürün için ayarı bir başlık açılacak ve ürünün içerdiği etken 

maddeler tam olarak eklenecek. Bu bilgiler ürün üreticilerinden özel olarak istenilebileceği gibi 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir protokol yapılarak bu bilgilerin bizlere sunulması için 

üreticilere genelge yayınlanması istenilebilir. 

 

Ürün bilgileri ile ürünlerin içerdiği etken maddeler etken maddenin oranı dahil üreticilerden 

alınarak veritabanına tam ve doğru olarak eklenecek. 

 

 

Ürün bilgilerinin ve etken 

maddelerinin okutulması için 

karekodlar hazırlayarak Tarım Kredi 

Koperatif gibi kamu marketleriyle ve 

diğer özel marketlerle anlaşmalar 

yapacağız. Bu anlaşmalarını 

yaptığımız marketlerdeki ürün 

etiketlerinin yanlarına karekodlar 

yapıştırarak kullanıcılarımızın 

ürünleri karekodla okutmasını 

sağlayacağız. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli  

 

Uygulamamızı hayata geçirirken kamu ve özel kurumlarla bir dizi görüşmeler yapılarak 

ürün içeriğindeki etken maddelere ait bilgilerin alınması ve marketlerde ürün etiketlerinin 

yanlarına karekodlar eklenmesi sağlanacak. Öncelikle kamu marketi olan Tarım Kredi 

Koperatifi ile görüşülerek pilot marketler oluşturucağız. Bu pilot marketlerde uygulamamızın 

kullanımının sağlanması ile gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapacağız. 

 

Kullanıcı hastalık bilgilerin çekilmesi Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilecek protokolle 

sağlanacak olup B planı olarak da kullanıcının bu bilgileri kendisinin girmesi sağlanacak. 

 

 

4.1 Test Grubunun oluşturulması 

 

Uygulamamızı öncelikle test grupları oluşturarak hayata geçirecez. Belirlediğimiz test 

grubu kullanıcılarının 6 ay süreyle uygulamamızı kullanması sağlanarak, kullanımına 

yönelik geliştirmeler yapacağız. 

 

4.2  Görüşmeler yapılması 

 

Ürünlere ait etken madde içeriklerine ilişkin bilgileri Tarım Orman Bakanlığı ile, 

kullanıcılara ait hastalık ve tahlil bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile, ürün etiketlerine 

karekodlar yerleştirmek için kamu (Tarım Kredi Kooperatif Market) ve özel 

marketlerle görüşmeler yapacağız. 

 

4.3 Uygulamanın hayata geçirilmesi 

 

Tüm test ve görüşmeler sonrasında geliştirmelerini yaptığımız uygulamamızı İos ve 

Android platformlarda yayına alarak kullanıcı sayımızı yukarılara çıkaracağız. Bu 

hususta platform reklamları ve sağlık bakanlığının teşvikleri ile uygulamamızın 

yaygınlaşması sağlanacak. 

 

Uygulamamızı Sağlık Bakanlığı ile bir anlaşma yaparak ücretsiz olarak kullanıma 

sunmayı öngörüyoruz. B planı olarak da uygulamamızın kullanımını yıllık abonelikler 

şeklinde sağlayabiliriz. Bu planı hayata geçirirsek kullanıcı yıllık olarak abonelik ödeyerek 

uygulamamızı kullanabilecek. Kullanıcı sayımızı her geçen gün arttırarak abonelik satın alan 

kullanıcı sayısını yukarılara çekmeyi planlamaktayız. 

Google Play reklamlarının yanı sıra medikal satış mağazalarında ve eczanelerde 

uygulamamıza yönelik broşürler dağıtılması, doktorlar tarafından özellikle kronik hastaların 

uygulamamızı kullanmasının tavsiye edilmesi gibi yöntemler kullanarak uygulamamızı 

oldukça yaygın kullanıma ulaştırmayı planlıyoruz. 
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