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1.) Proje Özeti

Alzier, yaşlanan dünyada sağlık merkezlerine, bireysel kullanıcılarına ve bakımevlerine sunduğu
dijital çözümlerle mental sağlık verisi takibini kolaylaştıran; artan yaşlı popülasyonuna yönelik
sağladığı egzersizler ve zihinsel beceri testleriyle mental yaşlanma sürecine pozitif etki yaratmaya
çalışan bir girişimdir. Demansın tanı sürecinde kullanılan zihin testlerini, tanı amaçlı uygulanan
yöntemleri, klinik algoritmalarını çeşitli teknolojiler kullanarak dijitalize eden Alzier, sağlık
merkezlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği yazılımlarla tanı sürecine yardımcı olmaktadır.

Alzier, zihinsel fonksiyonlarında zayıflama yaşayan, hafıza problemleriyle karşı karşıya kalan,
ailesinde bulunan demanslı bireyler sebebiyle risk kategorisinde olan kişiler için de “zihin
egzersizleri” geliştirmektedir. Demans tanısı almış olsun ya da olmasın, orta ve ileri yaş için
tasarladığı ve ileri teknolojilerle desteklediği bu egzersizler sayesinde zihnin zayıflama sürecini
yavaşlatan Alzier, orta ve ileri yaşın zihinsel rehabilitasyonu için nörologlar, nöropsikiyatristler,
psikologlar, geniş bir araştırma grubu ve yazılım ekibi ile birlikte kayda değer çalışmalar
yapmakta, bahsedilen yaş grubu için oyunlaştırılmış egzersiz yazılımları üretmektedir.

Tanı ve rehabilitasyon süreçlerinde sağlanan kişinin zihin verileriyle kişiye özel algoritmalar
oluşturan Alzier, temel olarak “kişiselleştirilmiş tıp” alanında faaliyet göstermektedir. Alzier,
kişiye özel yarattığı dijital zihin karnesi ile mental sağlık verilerini kişinin doktoruna ve kişinin
seçtiği yakınına aktararak mental durum takibini sağlam bir zemine oturtmaktadır. Tüm veriler bu
dijital karneden takip edilebilmekte ve çeşitli güvenlik yöntemleriyle korunmaktadır.

Alzier, orta ve ileri yaş popülasyonlarının ağırlıklı olarak bulunduğu bakımevleri, huzurevleri gibi
kurumlara yönelik de yazılımlar üretmektedir. Alzier bu ortamlarda sosyalleşmeyi ve diğer
kişilerle ortak zaman geçirmeyi sağlayan dijital egzersizleri sayesinde hem orta-ileri yaşın
sosyallik problemini çözmekte hem de bakımevinin fonksiyon ağını genişletmektedir.
Bakımevleri Alzier sayesinde hem daha fazla ortak egzersiz imkanı sunabilmekte hem de kişilerin
performans ve durum kontrolünü teknoloji entegrasyonuyla daha doğru yapabilmektedir.

2.) Problem

2.1. Problemin Tanımı: Yaşlıların nüfus içindeki oranı her geçen sene artarken, bu sayının
2030’da 78 milyona, 2050’de ise 139 milyona çıkması beklenmektedir[1]. Yaşlanan dünyada
hızlıca artış gösteren demans vakaları ve zihinsel zayıflama problemleri hem devletlerin
ekonomisini zorlamakta, hem de demanstan muzdarip bireylerin ve bakım verenlerin hayat
kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir. Bununla birlikte, sağlık merkezlerine başvuran bireylerin
tetkik ve tarama süreçlerinde oluşan maliyetler de artan yaşlı nüfusuna bağlı olarak
yükselmektedir. Son olarak, orta ve ileri yaşın ağırlıklı olarak bulundukları bakımevi, huzurevi gibi
ortamların kapasitesi zaman geçtikçe yetersiz kalmaktadır.

2.2. Problemin Ekonomik Zemini: Demans ile ilgili küresel harcamalar (deneysel çalışmalar,
araştırmalar, vb.) 2000 yılından 2019 yılına kadar yıllık %4,5 artışla 263 Milyar $’a çıkmıştır.[2]
Bunun yanında, demansı olan bireylere yapılan toplam sağlık hizmeti harcaması 2019 itibariyle
1,3 Trilyon $’a ulaşmıştır. Bu sayının 2030 yılında 2,8 Trilyon $’a kadar yükselmesi
beklenmektedir.[1] Var olan ve artış eğilimindeki bu mali yük, hem devletleri hem de sağlık
kurumlarını oldukça zorlamaktadır.
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Şekil-1: Demans Probleminin Etki Odakları ve Ekonomik Zemini

2.3. Var Olan Çözümler Neden Yetersiz?:

2.3.1. Var Olan Çözümler:

Şu anda uygulama marketlerinde “zihinsel zayıflama-demans” problemine odaklanan
birçok uygulama bulunmaktadır. Bu egzersizlerden bazıları veri analizi de yapmakta ve egzersiz
performanslarına göre öneriler vermektedir. Bunun yanında klinikte tanı amaçlı kullanılmak üzere
geliştirilmekte olan The Mini–Mental State Examination (MMSE) gibi zihin testleri de
bulunmaktadır. Fakat bu çözümlerin önemli eksiklikleri bulunmaktadır. [3]

2.3.2. Var Olan Çözümlerin Yetersiz Yönleri ve Geliştirilmesi Gerekenler:

Çözümlerin eksikliklerinin en önemlisi “kişiselleştirme”de yaşanan sorunlardır. Toplanan
veriler her ne kadar egzersiz performansına dayansa da kişinin mental durumu sadece egzersizde
gösterilen performansa dayalı yorumlanmamalıdır. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi faktörler de
kişinin zihin yapısını etkilemektedir ve algoritma bu faktörleri de göz önüne alarak çalışmalıdır.

Bir diğer önemli eksiklik, orta-ileri yaş grubuna sunulan arayüzlerdir. Geliştirilen
çözümler, hedeflenen kitleye hitap etmeyen, oldukça karmaşık arayüzlere sahiptir. Anlaşılması zor,
renk seçimleri uygun olmayan bu uygulamalar kullanışlılıklarını yitirmektedir. Dolayısıyla bu
hedef kitle için çözümler geliştirilirken oldukça basit arayüzler tasarlanmalı ve uygulamanın
kullanışlılığı en yüksek noktada tutulmalıdır.

Çözümlerin hedef kitleye ulaşabilmesi için de doğru tanıtım araçları kullanılmalı. Hedef
kitle orijinal ve spesifik bir popülasyon olduğu için olabildiğince hassas tanıtım yöntemleri ve
güçlü tanıtım araçları kullanılmalı. Reklam panoları, yaşlı bireyin yakınlarına yönelik reklam
çalışmaları bu çözüme örnek olabilir.

Sonuç olarak, üzerine çalışılan birtakım çözümler, popülasyonun kullanım alışkanlıklarına
yönelik optimize edilmediğinden deneysellikten öteye geçememektedir. Alzier, sıkı bir kullanıcı
deneyimi ve saha çalışması programıyla geliştirdiği uygulamaların ve klinikler için sunduğu
çözümlerin arayüzlerini dinamik olarak güncellemektedir.
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3.) Çözüm ve Strateji:

Alzier, tanı, rehabilitasyon, mental veri analizi-dijital profillendirme ve kurumsal inovasyon
alanlarında çalışmaktadır. Bu üç alanda geliştirdiği yazılımlar sayesinde Alzier, demansa bilimsel
ve toplumsal olarak bütüncül bir yaklaşım sağlamaktadır.

Şekil-2: Alzier’in dört temel değer önerisi

3.1. Alzier’in Ürünleri:

a. Tanı testleri: Nöropsikometrik testler, birinci ve ikinci basamak sağlık
kuruluşları tarafından yaşlı bireylerde zihinsel fonksiyonların değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır. Alzier tarafından dijitalleştirilmiş ve klinik kullanıma uygun hale
getirilen, demans taramasında en etkili test olan MMSE (Mini Mental State Examination)
testinin birinci basamak sağlık kuruluşlarında yaşlı izlemi, ikinci basamak sağlık
kuruluşlarında klinik değerlendirme için kullanılması hedeflenmektedir. Bu çözüm
sayesinde sağlık kuruluşları, dijitalleştirilmiş tanı yöntemleri ile hem daha yüksek doğruluk
oranında hem de daha düşük maliyetle tanı koyabileceklerdir. Bahsedilen tanı testleri, bir
hastane yazılımı olarak yalnızca ilgili kurumlara ekran donanımı ile birlike sunulacaktır.

Şekil-3: Klinikte Kullanılabilir Alzier Mental Durum Testi Açılış Sayfası



6

b. Rehabilitasyon amaçlı egzersizler: TÜİK’in 2021 Hanehalkı Bilişim
Teknolojileri Kullanımı Araştırması Raporuna göre Türkiye’de yaşlı bireylerde teknoloji
ile iç içelik, 2013 verilerinin dört katıdır. [4] Demans ile yaşayan bireylerde
bireyselleştirilmiş teknolojinin, bireylerin hayatlarını daha verimli hale getirmek ve
bireylerin iyi olma hallerini sürdürmelerini sağlamak konusundaki potansiyeli umut vaat
edicidir. [5]. Bu bağlamda Alzier’in “Rehabilitasyon” başlığı altında sağladığı mobil
uygulama tabanlı zihin egzersizleri, orta-ileri yaşlı bireylerin zihinsel fonksiyonlarını
sağlıklı tutmalarında önemli fayda sağlamaktadır. Tıp, psikoloji, geriatri gibi kılavuzlara
dayanarak tasarlanan egzersizlerin faydaları yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır[6].
Rehabilitasyon amacıyla tasarlanan zihin egzersizleri bir mobil uygulama ile uygulama
marketlerinde tüm vatandaşlara sunulacaktır.

Şekil-4: Alzier’in mobil uygulamasının egzersiz kategori arayüzü

c. Veri Analizi ve Dijital Profillendirme: Alzier’in rehabilitasyon amaçlı sunduğu
mobil uygulama, demans tanısı almış olsun-olmasın tüm orta ve ileri yaşa hitap etmektedir.
Kullanıcıların bu uygulamada geçirdikleri süre boyunca sağladıkları tüm verileri analiz eden
Alzier, kişiye özel bir dijital profil oluşturmaktadır. Bu dijital profil sayesinde, kullanıcının mental
durum verileri, yakını veya doktoru tarafından gerekli izinler sağlandığı takdirde takip
edilebilmekte ve kullanıcıya özel tavsiyeler sistem tarafından verilebilmektedir. Öneri ve takip
algoritmalarıyla kullanıcının yakınını da sürece dahil eden Alzier, bakımverenlere daha bilinçli ve
yüksek kaliteli bir bakım süreci sağlamaktadır.

Şekil-5: Alzier’in mobil uygulamasının mental veri analizi arayüzü

d. Kurumsal İnovasyon: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 2021
Eylül ayında sunduğu verilere göre Türkiye’de bakanlığa bağlı ve özel, toplamda 451 huzurevi
bulunmakta ve bu huzurevlerinde 27 bin 113 kişi hizmet almaktadır. 2023 yılı sonuna kadar
hizmete açılması hedeflenen 18 yeni ve renove edilen 5 huzurevi bulunmaktadır. (Derya Yanık,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı) [7]
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Bakım ve huzurevlerinde konaklayan bireylerde mobil cihaz kullanımının zihinsel fonksiyonlar ve
depresyon üzerindeki etkisi ölçüldüğünde, yaşlı bireylerde mobil cihaz kullanımın zihinsel
fonksiyon belirteci olan MOCA test skorunu yükseltirken depresyonu azaltıldığı görülmektedir.
[8]. Artan yaşlı popülasyonu ve bakım hizmeti talepleri doğrultusunda Alzier, huzurevi ve
bakımevleri için düzenlenmiş kuruma özgü uygulama modeli ile bu kurumların fonksiyon ağını
genişleterek sosyal ortamı güçlendirmeyi, kurumların analiz yöntemlerini geliştirmeyi ve
böylelikle bakım alanların aldığı hizmetin kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. [8]

3.2. Alzier’in Toplumsal Faydaları:

İkinci bölümde anlatılan problemlere dayanarak geliştirilmiş olan Alzier’in tüm çözümleri,
yaşlanmakta olan orta-ileri yaş sağlıklı bireylere ve demansı olan hastalara yöneliktir. Toplumda
sayısı gittikçe artan orta ve ileri yaş vatandaşlar ve demans tanısı almış hastalar, beraberinde
birtakım sağlık problemleri ve maddi problemler getirmektedir.[9] Tanı sürecinden başlayarak
rehabilitasyona kadar etki sağlayan Alzier, aynı zamanda bakımverenlere ve
bakımevlerine/huzurevlerine sunduğu çözümlerle yaşlanmakta olan dünyanın problemlerine
bütüncül bir çözüm ağı sunmaktadır. Alzier bu bütüncül çözüm ağı sayesinde maliyetler üzerine
olumlu bir etki yaratırken sağlık alanında yaşlanmaya farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

4.) Yöntem

Testler ve mobil uygulamalar için, çeşitli oyunlaştırma mekaniklerinin entegrasyonunda sağladığı
kolaylıklardan ve veritabanı, API(Application Programming Interface), vb. sistemlerle sağladığı
uyumluluktan dolayı Unity Oyun Motoru kullanılacaktır. Hedef platform mobil olup, bu neticede
Unity üzerinden mobil uygulama çıktısı alınacak ve mobile uyumlu olacak şekilde optimize
edilecektir. Hazırlanmış olan tasarımlar Unity ortamına, gerek oyun motorunun bünyesinde
barındırdığı kullanıcı arayüzü geliştirme araçlarından, gerekse C# programlama dilinden
yararlanılarak aktarılacaktır. Unity’nin C# diline sunmuş olduğu Unity, UnityEngine, UnityEditor
gibi kütüphaneler doğrultusunda uygulama mekanikleri hayata geçirilip uygulama sayfaları
arasındaki akış sağlanacaktır. Testlerden ve uygulamadan gerekli verilerin çekilmesi, depolanması
ve değerlendirilmesi için Unity’de yerel veri depolama algoritmaları geliştirilip Google Firebase
bağlantısı sağlanacaktır. Verilerin güvenliğini sağlamak adına; hastalardan toplanan verilerin
şifrelenmesi ve bu şekilde veri tabanında tutulması planlanmaktadır. Verilere ihtiyaç duyulması
halinde, şifreli verilerin veritabanından çekilmesi ve sadece yetkilendirilen kişilerde bulunacak
olan gizli anahtar aracılığıyla şifrelerinin çözülmesi tasarlanmaktadır. Elde edilen ham verilerin,
gereken durumlarda kullanıma hazır hale getirilmesi ve akabinde doktorun arayüzüne sunulması
hedeflenmektedir. İlerleyen aşamalarda, yapay zeka entegrasyonu ve model tasarımı esnasında,
geliştirilecek olan modellere girdi olacak şekilde bu verilerden yararlanılabilecektir. Geleneksel
test mekaniklerinin (sürükle bırak, doğru olanı seç, vb.) yanı sıra Unity platformuna Google
Asistan entegrasyonu sağlanılarak ses algılama ve Tensorflow kütüphanesi yardımıyla nesne
algılama algoritmaları doğrultusunda mekaniklerde çeşitlilik sağlanacak, sistem dinamik hale
getirilecektir.
Hastanın yaşı, vücut-kitle indeksi, geçmişte yaşadığı sağlık problemleri, düzenli olarak kullandığı
ilaçlar ve genetik yatkınlık gibi parametrelerin; hastalığın tanısının konulmasında ve derecesinin
belirlenmesinde önemli rol oynadığı gözlemlenmiştir [10]. Alzier olarak; tanı aşamasında,
belirtilen parametreler baz alınarak tanı sürecini otonom hale getirecek yapay zeka tabanlı, objektif
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bir karar mekanizması geliştirilecektir. Kişiselleştirilmiş tıp hedefi doğrultusunda, yine bu
belirlenen parametreler dikkate alınacaktır. Buna ek olarak, hastanın uyguladığı egzersizlerdeki
başarı oranları da değerlendirmeye alınarak hasta profili oluşturulacaktır. Oluşan profil
doğrultusunda hastalara, kişiselleştirilmiş ve seviyelerine uygun egzersizler sağlanacaktır. Bu
yapay zeka modelinin geliştirilmesi Python programlama dili kullanılarak gerçekleşecektir.
Verileri, yapay zeka modeline uygun hale getirmek için; Pandas, NumPy, Matplotlib; modeli
geliştirmek için ise TensorFlow ve Keras gibi açık kaynak kütüphanelerden yararlanılacaktır.

Tablo 4.1: Yöntem akış şeması

5.) Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Alzier’in sunduğu dijital çözümler tanı, rehabilitasyon, veri analizi ve dijital profillendirme,
kurumsal bağlamda inovasyon sağlamaya yöneliktir. Günümüzde zihinsel aktiviteleri geliştirmeye
odaklanan birçok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalarda, kullanıcı performans izlemi tanı
koyma, hastalığın ilerleyişini değerlendirme derecesine erişebilecek ciddiyeti taşıyan bir sistem
kullanılmamaktadır. Alzier; dijital zihinsel egzersizlerde kullanıcı performans verilerini
profillendirme ile özellikle orta-ileri yaş grubundaki bireyleri, sağlık kuruluşlarını ve bakım
verenleri birbirine tek kanal aracılığı ile bağlamayı sağlar.
Sağlık kuruluşlarında nöropsikometrik testler kağıt-kalem usulü ile yapılmaktadır. Sunulan
dijitalleştirilmiş tanı testleri tam otonomizasyonu sağlayarak testi uygulayan kişiye bağlı hataların
minimize edilmesini sağlarken test çıktıları, bireylerin bilişsel fonksiyonunun izlenmesi için
güvenilir veri kaynakları oluşturmaktadır. Bu testler ile var olan yaşlı izlem politikalarının
geliştirilmesi ve insanlığın en üstün yararına katkıda bulunacak araştırmalar için anlamlı veriler;
yerli, dijital bir platform tarafından sağlanmış olacaktır.
Huzurevleri ve bakım evlerinde de kullanılabilecek olan testler ve zihin egzersizleri bu kurumların
hizmet, sakinlerinin ise hayat kalitelerinin artırılmasına yardımcı olacaktır.[11] Çünkü günümüzde
aktif olarak teknoloji ile bakımı hizmetlerinin entegrasyonu yeterli seviyede bulunmamaktadır.
Oyun motorları, sadece basit eğlence içerikleri barındıran oyunların geliştirilmesinde değil; ciddi
oyun adı altında, simülasyon vb. programların da geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Uygulamanın
geliştirilmesinde Unity Oyun Motorunun kullanılması, oyun motorlarının ciddi oyunlar için
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kullanımında, gerek ele aldığı konunun ciddiyeti gerekse barındırdığı sistemlerin nizamı ile önemli
bir rol oynayacaktır.

6.) Uygulanabilirlik:

Alzier projesi, mevcut şartlar altında teknolojik ve sosyal yönüyle ticari bir ürüne dönüştürülebilir
şekilde tasarlanmıştır. Proje gerekli girişimler yapıldığında ve dil destekleri sağlandığında yerli bir
ürün olarak evrensel düzeyde kullanıma sunulabilecektir. Projenin tanı, rehabilitasyon,
profillendirme ve kurumsal inovasyon alanlarında yaptığı demansa ve yaşlanmaya yönelik
bütüncül çalışmalar, yaşlanmakta olan dünyanın ihtiyaç duyduğu en önemli çözümlerden biridir.
Yapılan araştırmalar, TÜİK verileri, ülkemizin ilgili kurum, kuruluş ve yetkililerinin söylemleri bu
ihtiyacın ve Alzier gibi bir projenin gerekliliğinin göstergesidir.

Alzier, odaklandığı dört farklı major alan (tanı, rehabilitasyon, veri analizi ve dijital
profillendirme, kurumsal inovasyon) olması sebebiyle yazılım mimarisi ve iş modeli olarak
komplike bir yapıya sahiptir. Her bir alanda, en başta kullanıcı deneyimine odaklanan Alzier, test
yazılımlarının ardından birincil versiyon için çalışmalara başlamıştır.

Optimal kullanıcı deneyimini yakaladıktan sonra ikinci versiyon yazılımlarını sahaya sürecek olan
Alzier’in tanı testleri, e-Nabız ile entegre edilebilecektir. Bunun için ülkemiz Sağlık Bakanlığı’na
gerekli müracaatlar yapılacaktır.

Rehabilitasyon, veri analizi ve dijital profillendirme sistemi için çalışmalarını sürdüren Alzier, bu
amaçlarını bir uygulama sayesinde gerçekleştirecektir. Ayrıca yine bu amaçlar için nöropsikiyatri,
nöroloji, eğitim bilimleri gibi alanlarda uzman kişilerden danışmanlıklar alınmaktadır. Literatüre
uygun analiz sistemi ve rehabilitasyon amaçlı egzersizler geliştiren Alzier, uygulamanın
yayınlanması için yine uzman yazılımcılardan mentorluklar almaktadır.

Gerekli müracaatlar, izinler ve girişimler tamamlandıktan sonra ticari hayatına başlayabilecek bir
“girişim”den söz etmekteyiz. TEKNOFEST’in bu yolculukta çok önemli bir mihenk taşı olacağına
inanmaktayız.

7.) Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması:

Alzier’e ait maliyet bilançosu tablo 7.1’de gösterilmiştir. Yazılım ağırlıklı bir proje olan Alzier,
başlangıçta özgünlük de göz önüne alındığında uygun bir mali yüke sahiptir.

KATEGORİ ÜRÜN AMAÇ ADET FİYAT

YAZILIM Google Firebase Veritabanı - Ücretsiz(Başlangıç)

Programlama
işçiliği

Yazılım Üretimi - Ücretsiz(Başlangıç)

Google Firebase Veritabanı(Profesyonel) - 189.23₺/yıl

Alan Adı Website 1 183₺

TASARIM Figma Üyeliği Arayüz Tasarımları 1 2484₺/yıl

Özel Yazı Fontu Orijinal Proje Kimliği 2 950₺
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DONANIM iPad iOS uygulaması testleri
için

1 12.999₺

Android Tablet Android uygulaması
testleri için

1 7.999₺

ViewSonic
Dokunmatik
Monitör

Alzier, klinik tanı
testlerinin, sağlık
merkezlerinde test
kullanımları

1 8.774₺

TOPLAM 33.395,23₺
Tablo 2: Alzier Başlangıç Maliyet Bilançosu

Tablo 7.2’de Proje Zaman Planlaması verilmiştir. Ocak ayında çalışmalar başlamış olup tüm
prototiplendirme ve girişim mimarisi işlemlerinin Ağustos’ta bitmesi hedeflenmektedir. Şu an
prototiplendirme üzerine çalışmakta olan Alzier, girişim mimarisi kısmını tamamlamıştır.
Ticarileşme yolunda olan Alzier, Tablo 7.2’deki Proje Plan Çizelgesi’nde gösterildiği üzere
TEKNOFEST sonrasında da girişimlerini sürdürecektir.

İP No İş Paketleri Süre Durum

1 Yazılım

1.1 Alzier Tanı Testi
Algoritması Şablonu

1 Ay
(Mart-Nisan)

Tamamlandı

1.2 Uygulama Egzersiz
Mimarisi

1 Ay
(Mart-Nisan)

Tamamlandı

1.3 Veri Analizi ve
Profillendirme

Algoritmaları Şablonu

1 Ay
(Mart-Nisan)

Tamamlandı

2 Tasarım

2.1 Tanı Testi Arayüz
Tasarımı

1 Ay
(Nisan-Mayıs)

Tamamlandı

2.2 Mobil Uygulama
Arayüz Tasarımları

1 Ay
(Mayıs-Haziran)

Tamamlandı

2.3 Uygulama İçeriğindeki
Egzersizlerin Tasarımı

2 Ay
(Haziran-Ağustos)

Çalışılıyor

3 Araştırma(Saha ve
Literatür)

3.1 Araştırma Grubunun
Kurulması

1 Ay
(Ocak-Şubat)

Tamamlandı

3.2 Araştırma Grubu
Faaliyetleri

5 Ay
(Şubat-Haziran)

Çalışılıyor

4 Test

4.1 Alzier Tanı Testi Klinik
Deneyleri

2 Ay
(Haziran-Ağustos)

Çalışılıyor

4.2 Alzier Mobil Uygulama
Saha Araştırmaları

Sürekli
(Haziran - )

Çalışılıyor

Tablo 3: Proje Plan Çizelgesi
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8.) Projenin Kullanıcıları:

Alzier’in tanı süreci için sunduğu çözümler, birinci ve ikinci basamak sağlık merkezleri tarafından
kullanılabilmektedir. Rehabilitasyon için tasarlanan mobil uygulama ve içeriğindeki zihin
egzersizleri uygulama marketlerinde yer alacaktır. Orta-ileri yaşa ve demanslı bireylere hitap eden
egzersizlerin uygun kullanıcı skalası yine orta-ileri yaş vatandaşlar ve demans tanılı hastalardır.
Mental durum verisi analizi yapan söz konusu mobil uygulama, bakımveren kişileri de
ilgilendirmektedir. Bunların yanında kurumlara özel uygulama modeli sayesinde bu kurumların
fonksiyon ağını genişleten Alzier’in bir diğer kullanıcı profili ise bakımevleri ve huzurevleridir.

9.) Riskler:

Projeye ait fırsatlar, riskler, güçlü yönler ve zayıf yönler aşağıdaki “SWOT Analizi” tablosunda
gösterilmiştir.

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

● Kişiselleştirilmiş tıbba yönelik çalışma
prensibi

● Anketler sonucu probleme maruz kalan
kitlenin ihtiyacına cevap vermesi

● Yüzde yüz Türkiye üretimi olması
● Güncel teknolojik materyaller

kullanması
● Problemi tanıdan rehabilitasyona kadar

bütüncül şekilde ele alması
● Demans hastası da olsa sağlıklı da olsa

orta-ileri yaş bireyleri hedef alması

● Doğal dil işleme ve nesne algılama
algoritmalarının günümüz
teknolojisinde yetersiz kalması

Fırsatlar Riskler

● Artan dünya yaş ortalaması ve demans
vakalarında artış

● Hastalığın tedavisinin olmaması
● Artan teknoloji okuryazarlığı [12]
● Artan mobil cihaz kullanım oranları
● Bakımverene yönelik pazarda alternatif

ürünün bulunmaması
● Testlerin dijitalize edilebiliyor olması
● Bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmalarına

ayrılan bütçe miktarının artışı [13]

● Doğal dil işleme ve nesne algılama
algoritmalarında istenilen sonuca
ulaşılamaması

● Test için yeterli hasta sayısına
ulaşılamaması

● Orta-ileri yaş grubunda, ileri yaşa sahip
bireylerin teknoloji okuryazarlığının
düşük olması

● Tasarımların popülasyona yönelik
olmaması

Tablo 4: SWOT Analiz Tablosu

Yukarıdaki tabloda (Tablo 3) bahsedildiği üzere fırsatlar ve güçlü yönler öne çıkmakla birlikte,
birtakım riskler de bulunmaktadır. Riskler aşağıda listelenmiştir. Olasılık-Etki matrisinde söz
konusu riskler gerçekleşme ihtimalleri ve etkilerine göre yerleştirilmiştir.

Risk-1: Google Asistan’ın, Türkçe girdilerde istenilen sonuçlara ulaşamaması.

Çözüm-1: Alternatif ses algılama kütüphanelerinin test edilmesi. Eğer herhangi bir çözüm

Risk-2: Nesne algılama algoritmalarının yetersiz kalması.
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Çözüm-2: Yapay Zeka için en önemli unsurlardan biri veridir. Bu nedenle, doktor gözetiminde
kullanıcılardan toplanan veri miktarındaki artış, kullanılacak olan modeli besleyeceğinden daha
yüksek başarı oranlarına ulaşılacaktır.

Risk-3: Dijital testlerin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin
nöroloji ve aile hekimliği polikliniklerinde test edilecek olması nedeniyle belirlenen zaman
içerisinde bu birimlerde yeterli hasta sayısına ulaşılamaması.

Çözüm-3: Merkezdeki aile hekimliklerinde de dijital testlerin test edilerek testlerin uygulandığı
merkez sayısının arttırılması.

Risk-4: İleri yaşlı bireylerdeki teknoloji ürünleri kullanma becerisinin çok gelişmiş olmamasının
tasarlanan ürünün yaygın kullanımını negatif etkilemesi.

Çözüm-4: Bireylerde teknoloji okuryazarlığının artışı, uygulamanın sahip olduğu yalın arayüz,
dijital zihinsel egzersizlerin orta-yaşlı bireylerin kültürüne uygun ve ilgisini çekebilecek şekilde
tasarlanması, kullanım rehberleri ile bu risk en aza indirilebilir.[14]

Risk-5: Tasarımın, orta ve ileri yaşın getirdiği görme, işitme bozukluğu gibi sağlık problemleri
sebebiyle bazı kullanıcı profillerine uygun olmaması ve buna bağlı olarak kullanıcı deneyiminin
olumsuz etkilenmesi.

Çözüm-5: Gerek kullanıcı geri dönüşleri gerekse daha geniş literatür taramaları kapsamında,
büyük ikon seçimi, kolay anlaşılabilir komutlar, sesli okuma desteği gibi seçeneklerle  tasarımın
revizelere uğraması, en uygun biçimde ürüne entegresi.

Risk-6: Çeşitli verilerin toplanmasında etik problemlerle karşılaşılması.

Çözüm-6: Gerekli kurumlara danışılarak izin istenilmesi. Olası bir ret durumunda gerekli verilerin
gözden geçirilip, istenilen sonuca varma adına daha farklı veri türlerinin saptanması.

Olasılık

Etki

Şekil 6: Olasılık - Etki Matrisi



13

11. Kaynaklar

[1] WHO, Dementia Facts, 2 Eylül 2021, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

[2] P.P.V., M.K.M.,C.C.,S.C.,A.C.,S.H.,G.T.,A.W.,Joseph L Dieleman, 13 Mart 2022 <<Global
and regional spending on dementia care from 2000–2019 and expected future health
spending scenarios from 2020–2050: An economic modelling exercise>> EClinicalMedicine,
13;45.

[3] CARNERO-PARDO, C., Ekim 2014<<Should the Mini-Mental State Examination be
retired?>>Neurología (English Edition), 29(8), 473-481.

[4]Türkiye İstatistik Kurumu, «Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ,»
Tüik, Ankara, 2021.

[5] G.G., K.T., J Artur Serrano, 31Mayıs, 2020 <<The use of technology in creating
individualized, meaningful activities for people living with dementia: A systematic review>>
Sage Journals, 1442-1469.
[6] CHENG,Sheung-Tak.,  1 Ağustos 2016<<Cognitive Reserve and the Prevention of
Dementia: the Role of Physical and Cognitive Activities>> Current Psychiatry Reports,
18(9):85

[7]KARAASLAN, Yeşim Sert., 26 Ekim 2021 <<2023 yılı sonuna kadar 2 bin 320 kapasiteli
23 huzurevi hizmete açılacak>> Anadolu Haber Ajansı, Ankara,
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/2023-yili-sonuna-kadar-2-bin-320-kapasiteli-23-huzurevi-h
izmete-acilacak/2403145

[8] ÖZBABALIK, Demet., HUSSEIN, Shereen., 2017 << Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Demans Bakım Modeli Raporu>> Ankara, Türkiye.

[9]L.L,X.J.,S.L.,J.L.,L.T.,H.L.,M.P.,Young Xu , 3 Şubat 2020 <<Mobile device use and the
cognitive function and depressive symptoms of older adults living in residential care
homes>>BMC Geriatrics, 20;41.

[10] ÖZTÜRK B.G., KARAN A.M., 2009 Alzheimer Hastalığının Fizyopatolojisi, Sayı:22,
36-45

[11]J.L.O.,P.G.,B.H.,L.J.,S.M.,J.V.,Johanna Nordheim., Şubat 2018<< Exploring attitudes of
healthcare professionals towards ICT-based interventions for nursing home residents with
dementia: a mixed-methods approach >>  Contemporary Nurse, 54(1),13;25

[12]D.M.J.,G.M.P.,S.J.B.,C.G.,E.A.L.,David P. Salmon, 19 Mayıs 2021,<<A survey of
smartphone and interactive video technology use by participants in Alzheimer's disease
research: Implications for remote cognitive assessment>> Alzheimers Dement(Amst), v.13(1)

[13] VURAL, Güher Can, ÖZGÖBEK, Hatice Reyhan., 2017 <<Sectoral Development of
ICT for Care>>2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship,
İstanbul, Türkiye.

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/2023-yili-sonuna-kadar-2-bin-320-kapasiteli-23-huzurevi-hizmete-acilacak/2403145
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/2023-yili-sonuna-kadar-2-bin-320-kapasiteli-23-huzurevi-hizmete-acilacak/2403145


14

[14] DEANGELIS, Tori.,<<Optimizing Tech For Older Adults>> 1 Temmuz 2021, American
Psychological Association, Vol.52, No.5,
https://www.apa.org/monitor/2021/07/tech-older-adults


