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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Savaş ve mahrumiyet bölgelerinde sağlık imkânlarından yeteri kadar tıbbi destek 

alınamaması nedeniyle tedavilerde ölümcül vakalar oldukça fazla olmaktadır.(Social 

determinants of health, in countries in conflict, A perspective from the Eastern Mediterranean 

Region 2008:30). Sorunun temelinde bölgedeki hekimin temel tıbbi müdahaleleri bilmesine 

rağmen vaka karşısında deneyiminin olmayışı yatmaktadır. Bazen çözümü çok basit 

hastalıklarda bile mortalite oranı yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözüm olarak bu 

bölgelerde hizmet veren hekimlere uzaktan verilecek yapay zekâ temelli sanal tıbbi destekle 

hem hastaların yaşam kalitesini artıracak tedaviler uygulamayı hem de can kayıplarının önüne 

geçebilmeyi amaçlamaktadır. Hedefimiz, savaş ve mahrumiyet bölgelerindeki hekimlere 

vakalar karşısında çaresiz kaldıkları durumlarda farklı lokasyonlarda bulunan uzman 

hekimlerimiz tarafından acil tıbbi destek sağlayacak “Dijital Tıbbi Karar Destek Sistemini” 

üretmektir. Yereldeki hekimin karşılaştığı vakadaki fizik muayene, bulgu, belirti, tanı, tedavi, 

laboratuvar ve müdahale verileri bulut veri tabanına aktarılarak uzaktaki (sistemin diğer 

ucundaki) uzman hekimin desteği alınacaktır. Ayrıca iletişimde acil servis tedavileri ile ilgili 

terim ve ifadeler kodlanarak “Medikal Kod Sistemi” oluşturulacak, böylelikle hekimlerin dil 

farklılığından kaynaklanan sorunlar da ortadan kalkacaktır. Bu sayede pek çok ölümcül vakanın 

ortadan kaldırılacağını düşünmekteyiz. Sistemimiz yapay zekâ tıbbi desteği ile hekime 

yardımcı olacaktır. Çalışmamızın faydalanıcıları mahrumiyet bölgelerindeki hastaneler ve 

sahada çalışan gönüllü hekimlere yöneliktir. Projemizde yazılım olarak “Python” ve ara iletişim 

için “arduino” yazılımı kullanılacaktır. Yapay zekâ için ise “MATLAB programlama dili” ve 

“ThingSpeak” kullanılacaktır. Sistemimizde hastaların gizlilik verilerini korumak amacıyla 

‘Blockchain’ sistemini devreye sokmayı hedeflemekteyiz. Sistemi kullanacak olan hekimlerin 

karşılıklı üye girişi ve şifresi ile girmesine karar verilmiştir. Gerekli olan sistem koruma 

gereksinimleri projenin hayata geçirileceği zaman Sağlık Bakanlığı/İç işleri Bakanlığı’ndan 

veri tabanının korunması ile ilgili deneyim ve tecrübe desteği alınacaktır. 
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2. Problem/Sorun: 

   Savaş ve diğer mahrumiyet bölgelerinde en fazla ihtiyaç, acil servis vakaları, endemik 

hastalıklar ve su yetersizliğine bağlı enfeksiyonlar ve salgınlardır. Vaka şikâyetlerine göre 

bulgu, belirti, tanı, teşhis, fizik muayene, laboratuvar, tedavi ve müdahale süreçlerinde 

yereldeki hekime hızlı ve etkin desteğin verilememesi yahut doğru tanı koyacak uzmanlık 

alanında hekim olmaması nedeniyle onlarca hasta yeterli tedaviye ulaşamamaktadır. Bunun 

nedenlerinden biri savaş bölgelerinde uzman doktor yetersizliği, mevcutta bulunan hekimlerin 

birbirine bağlı olduğu ulaşılabilir bir network ve ağların bulunmaması, internet vasıtası ile 

danışacak bir uzman hekim bulunsa bile hekimler arası dil sorununun aşılamamasıdır. Mevcut 

şartlarda bu bölgelerde ki insanlara hizmet veren sağlık destek kuruluşları bilindiği üzere 

merkez hastaneler ve gezici uluslararası gönüllü sağlık kuruluşlarıdır. Merkez hastaneler de 

çalışan hekimlerin birçoğunun pratisyen olması ya da kısıtlı alanda uzmanların olması vakaları 

değerlendirirken yetersizliğe sebebiyet vermekteyken sahada çalışan gönüllü sivil toplum 

doktorlarının birçok salgın ve spesifik tanı isteyecek vaka ile karşılaşması da başka bir sorun 

olarak önümüze çıkmaktadır. Kilis Afad Koordinasyon Merkezi ve Sağlık Bakanlığımıza bağlı 

SGG (Suriye Görev Gücü) sağlık hizmetleri başkanlığından aldığımız bilgiye göre 26.05.2021 

tarihinde Suriye Azez Iğde mülteci kampında gönüllü doktorlar tarafından yapılan sağlık 

taramasında yaklaşık 1000 kişilik mülteci kampında 850 kişinin uyuz olduğu tespit edilmiş 

fakat vakaların endemik özellik göstermesinden dolayı tanı koyarken zorluk çekmelerine 

binaen merkeze yakın hastaneye 100 km uzaklıktaki kamp bölgesine ancak dermatoloji doktoru 

götürülerek tam tanı ve tedaviye başlanabilmiştir. (26.05.2021 Iğde kampı Uyuz Tedavi ve 

Karantinası S.O.S Emergeny Aid Service Saha Raporu/ Suriye SGG- T.C Sağlık Bakanlığı). 

Projemizin çözüm bulduğu diğer bir sorun ise çalıştığı bölgelerden lokasyon alması gerekli 

kurum ve kuruluşlarla paylaşması (Afad, Dünya Sağlık Örgütü vb.) ve mevcut hastalıklarla 

ilgili veri tabanı tutmasıdır. Bu şekilde salgın hastalıkların önlenmesi ve yaygın hastalıkların 

tedavi edilmesinin daha efektif olacağı öngörülmektedir. Özellikle programın Afad ile lokasyon 

paylaşımı yapması sayesinde açlık ve susuzluk düzeyinin altında bulunan yerler tespit edilerek 

daha koordineli bir şekilde hızlı destek hizmeti verilecektir. 

 Yereldeki Hekime Uzman Hekim Desteği: Yaygın olarak karşılaşılan vakalar acil servis 

vakaları, endemik hastalıklar, su yetersizliğine bağlı enfeksiyonlar ve salgınlardır. Vaka 

şikâyetlerine göre bulgu, belirti, tanı, teşhis, fizik muayene, laboratuvar, tedavi ve müdahale 

süreçlerinde yereldeki hekime hızlı ve etkin bir şekilde uzman hekim desteği gerekmektedir. 

Bu konuda çok sayıda can kaybı olmaktadır (Sürekli Saldırı Tehdidi Altındaki Sağlık 

Tesislerinde Karşılaşılan Çıkmazlar ve Geliştirilen Uyum Çalışmaları 2017,22:7 Justin 

Armstrong). 

1) Dil sorunu: Sivil Toplum Kuruluşlar ve diğer kurumların bünyelerindeki uzman hekimler, 

gönüllü olarak güncel iletişim araçlarıyla destek verse bile konuşulan dillerin farklı olması 

nedeniyle danışılan konularda alınan talimatlar tedaviye yeterince yansımamaktadır. 

2) Laboratuvar Cihazlarının Çıktılarının Aktarımı: Laboratuvar cihazlarının çıktıları           

fotoğraflarla yapıldığı için kullanımda sorunlar bulunmaktadır. Daha teknolojik bir 

yönteme gereksinim bulunmaktadır.  

3) Sorunların İleriye Dönük Analizinde Yapay Zekâ Desteği Kullanımı: Tedavi sürecinde 

danışılan sorunlar ve alınan öneriler bir kayıt sisteminde olmadığı için tanı, tedavi ve 

hastalıklarla ilgili analiz yapılamamaktadır. Bu nedenle ileriye dönük planlama da 
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yapılamamaktadır. Halbuki günümüz teknolojisinde veriler kaydedilerek yapay zekâ 

desteği ile analiz yapılabilir ve ileriye dönük planlamalar yapılabilir. (Information 

Technology and Emergency Management: Preparedness and Planning in US States 

January 2011Disasters 35(1):45-61) 

 

3. Çözüm  

    Projemizin en özgün yönü olan dil problemine çözüm olarak bulgu, belirti, tanı, teşhis, fizik 

muayene, laboratuvar, tedavi ve müdahale süreçleri için dil farkını önemsiz kılan bir iletişim 

modelini üretmesidir. Bu konuda duyulan ihtiyaç SOS MED sayesinde büyük ölçüde çözüme 

ulaşacaktır. Telemetri ve elektronik tıbbi sistemlerin kombinasyonu, mevcut sağlık hizmeti 

sunumunu artırdığı, hastalarla ve merkezi bir konumda çalışan, uzaktan konumlanmış sağlık 

uzmanları arasında konsültasyon bağlantıları sağladığı kanıtlanmıştır. (Applications of space 

communications technology to critical human needs: rescue, disaster relief, and remote 

medical assistance, Collaborators, Affiliations expand PMID: 11540154.)                            

3.1 Medikal Dil Kodlamasıyla Dil Sorununun Çözümü (Dil Bağımsız Sistem): 

Yenilikçi çözümlerimizden biri olan medikal dil kodlamasıyla iletişim sağlanarak hekimler 

farklı dillerde olsalar bile çözüme yönelik iletişim başarıyla gerçekleşmektedir. Bu sisteme göre 

fizik muayene, belirti, bulgu, kritik laboratuvar bilgileri, tanı yereldeki hekim tarafından 

bilgisayara işlenirken kodlara dönüştürülmektedir. Bulut veri tabanında kodlar bulunmaktadır. 

Herhangi bir ülkeden uzman hekim bilgisayarını açıp dil seçimi yaptığında verileri kendi 

dilinde görmektedir. Aynı şekilde medikal önerileri kendisi bilgisayara girdiğinde yereldeki 

hekim öneriyi kendi dilinde almaktadır.                               

3.2 Laboratuvar Cihazlarından Veri Aktarılması: Yereldeki laboratuvar çıktıları için 

fotoğraf kullanılmayacaktır. Bu noktada wifi internet bağlantısı üzerinden laboratuvar cihazının 

rs485 portundan veriyi doğrudan ThingSpeak bulut veri tabanına aktaran bir adaptör cihazla bu 

verilerin uzman hekime aktarımı düşünülmüştür. Bu sayede özellikle acil vakalarda uzman 

hekimin uzaktan izlemesine imkan tanınmıştır.  

3.3 Vaka Analizlerinin Yapay Zekâ Desteği ile Yapılması: Verilerin ThingSpeak’e 

kaydedilmesiyle önemli bir veri tabanı oluşmaktadır. Thing-Speak, Matlab yapay zekâ 

analizine imkan tanımaktadır. Buradan vaka analizleri yapay zekâ desteğinde yapılarak 

tedavilerde ileriye dönük doğru planlamaların yapılması sağlanmaktadır. (Family Med Prim 

Care. 2019 Jul; 8(7): 2328–2331.doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_440:19). 
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Bunun yanı sıra hekimlerin danışma bilgileri ve vakalar sayesinde kullanılan bölgelerde yaygın 

görülen hastalıklar hakkında yeni bir veri tabanı oluşacaktır. Bu veri tabanı sayesinde uzak 

mülteci kamplarında hangi hastalıkların görüldüğü ve salgın hastalıklarla ilgili daha efektif ve 

hızlı çözümler bulunacaktır. Savaş ve mahrumiyet bölgelerindeki diğer bir soruna ürettiğimiz 

çözüm ise Afad gibi kurumlara susuzluk, açlık sınırı, salgın hastalık gibi hususlarda lokasyon 

atması ve acil destek ihtiyacı olan bölgelerin koordinasyonuna destek sağlamasıdır. 

4. Yöntem 

4.1 İletişimin Sağlanması ve Dil Kodlaması - Medical Cod Language (MCL): Python 

programlama dili kullanılarak bir arayüz oluşturulmuştur. Arayüz temelinde opsiyonel veri 

girişleri yapılmaktadır. Yereldeki hekim arayüz üzerinden seçimlerle verileri girmektedir. 

Veriler Python’la ilgili kodlara çevrilerek ThingSpeak’e gönderilmektedir. Karşı taraftaki 

hekimin bilgisayarında da Python’la yazılmış yazılımımız bulunmaktadır. Karşı taraftaki hekim 

ilgili veriyi kendi bilgisayarına getirdiğinde aktif dil karşılığını görmekte ve bu sayede hekimler 

arasında dil bağımsız bir iletişim sistemi oluşturulmuş olmaktadır. Benzer yöntemlerde 

Telemetri ve elektronik tıbbi sistemlerin kombinasyonu, mevcut sağlık hizmeti sunumunu 

artırdığı, hastalarla ve merkezi bir konumda çalışan, uzaktan konumlanmış sağlık uzmanları 

arasında konsültasyon bağlantıları sağladığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle geliştirdiğimiz iletişim 

yönteminin sahada yaygın ve etkili biçimde uygulacağını öngörmekteyiz. (Clinical management 

of sepsis can be improved by artificial intelligence: Matthieu Komorowski Intensive care 

medicine 46 (2), 375-377, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4.2 Dil kodlaması şu şekilde yer almaktadır: Projemiz kapsamında olduğu gibi dünyanın 

birçok yerinde uygulanabilirlik kazanıp ve doğruluk oranını artırıp hata payını en düşük 

seviyeye ulaştırmak için dil farkını devre dışı bırakmayı planladık. Bu doğrultuda belirli ve 

kısıtlı vakaları göz önünde bulundurarak tıbbi terimler ve iletişim terimleri için kodlar üreterek 

"ICD-10 CM ve ICD-10 PCS gibi diğer uluslararası kodları sistemimizde kullanmaktayız. 

Kodlarımız lokalasyon ve vaka oranlarına göre hekimlerimize öğretilip yapay zekâ tarafından 

önerilecektir. Bu şekilde en az miktarda zaman kaybı yaşayıp sağlayabilecek en doğru destek 

sağlayacaktır. 

   4.3 Adaptör Montajı: Laboratuvar cihazlarının rs485 portundan verilerin alınıp 

ThingSpeak veri tabanına verilerin gönderilmesi için bir adaptör geliştirilmiştir. Adaptörde 

denetleyici kart olarak Arduino Nano kullanıldı. İlave olarak denetleyici kartın topladığı veriyi 

bir bulut veri tabanı olan ThingSpeak’e aktarmak için Nodemcu lolin esp8266 kartı kullanıldı. 

Laboratuvar cihazının çıkış portundan veriyi denetleyici karta aktarmak için RS-485 Bağlantı 

(Max485) modülü kullanıldı. Adaptörün enerji gereksinimi için 7.4v 850mAH lipo şarjlı 
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batarya yerleştirildi. Bu sayede rs485 iletişim protokolü bulunan laboratuvar cihazlarından veri 

tabanına veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir.           

4.4 Matlab Yapay Zekâ Analizi: Projemizin en özgün yönü olan dil problemine çözüm 

olarak bulgu, belirti, tanı, teşhis, fizik muayene, laboratuvar, tedavi ve müdahale süreçleri için 

dil farkını önemsiz kılan bir iletişim modelini üretmesidir. Acil servis tıbbi terminolojisi ve 

prototip için belirlenen yaygın hastalık türlerini ortak yeni ifadeler aracılığı ile yeni bir 

kodlamaya dönüştürülerek dil sorunu ortadan kaldırılacaktır. Matlab teknolojisi ile veriler bu 

kodlamayla bulut veri tabanına atılarak uzman hekimin telefon ya da bilgisayarıyla verilere 

ulaşması sağlanacak olup böylelikle dil sorunu ortadan kalkacak ve hekimler tıbbi kodlar 

aracılığıyla hızlı bir şekilde destek alabileceklerdir. Bunun yanı sıra hekimlerin danışma 

bilgileri ve vakalar sayesinde kullanılan bölgelerde yaygın görülen hastalıklar hakkında yeni 

bir veri tabanı oluşacaktır. Bu veri tabanı sayesinde uzak mülteci kamplarında hangi 

hastalıkların görüldüğü ve salgın hastalıklarla ilgili daha efektif ve hızlı çözümler bulunacaktır. 

(Use of Image Processing and Analysis in Medicine and an Matlab Application Osmangazi 

Journal of Medicine 11:7). 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

         Projemizdeki ürettiğimiz iletişim ve tıbbi amaçlı özel kodlarla tamamen yeni bir dijital ortam 

yaratmaktayız. Bu şekilde bölge ve dil farkını ortadan kaldırarak herkes için destek 

sağlanmaktadır. Ayrıca insanı durumları düşünerek yapay zekâyı projemize ekleyip bölgedeki 

stresli durumun hekimlere yaşatabilecek kötü etkisini yapay zekâ tarafından verilen önerilerle 

en iyi şekilde tolere edip en kısa zamanda doğru desteği sağlamaktayız. 

Aynı zamanda sınırsız bir şekilde öğrenebilme yeteneğine sahip olmasından dolayı zamanla 

büyük veri (Big Data) oluşturup bu verileri sonraki desteklerde en iyi desteği sağlamak için 

kullanmaktayız. Oluşan veri tabanı ile fakültelerde deneyimli bir eğitim için örnek olarak tıp 

fakültelerindeki PDÖ (Probleme dayalı öğrenim) dersinde yararlanabiliriz. Yazılım olarak 

projemizi farklı bölgelerde yaşanabilen iletişim sorunlarına karşı hazırlanmıştır. Bu şekilde 

güvenli uydu interneti veya nesnelerin interneti (IOT) normal telekominasyonlara ek her türlü 

internet sisteminden yararlanabileceğiz. Yerli piyasada muadili bulunmayan ürünün yabancı 

piyasada benzer özellikler taşıyanları bulunmaktadır. Projemizle bazı ortak noktalar içeren yurt 

dışı ürünleri; Healty Care System, Healty Data Archiver, İ-Care Clinic, Telemedicine, Hospital 

Manecmant. Telemedicine ve diğer uygulamalararasında ki farklar şu şekildedir; 

    1) SOS MED uygulamasında hasta-hekim arası iletişim olmayıp hekim-hekim arası olduğu 

için bir karar doğrultusunda daha üst bir seviyede olan hekim tarafından dil farkını 

kodlamalarile devre dışı bırakarak yerel hekime destek sunulmaktadır. 

    2) Hekim ve yapay zeka tarafından incelendiği için en az riskle kontrollü karar 

verilmektedir. 

    3) Ürettiğimiz adaptör sayesinde portable veya sabit şekilde yapılacak olan tahlil ve grafiler 

için tüm cihazlar ve otomasyon sistemlerile iletişim sağlanıp laboratuvar verileri gibi 

veriler anında aktarılmaktadır. 

    4) İletişim için ise projemizde yer verilen kızılötesi veya uydu İnternet'i gibi alternatif 

bağlantı araçlarile herhangi bir noktada hizmet sağlanabilmektedir. 
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    5) Uygulanabilirlikte ise farklı aciliyetler tanıyarak en az hata ile doğru destek 

sağlanmaktadır. Aynı doğrultuda acil vaka için de uygulanacağından 7/24 gönüllü şekilde 

görevlendiren gönüllü hekimler hazırda beklemektedirler. 

    6) Hedef kitle farkına bakıldığında ise telemedicine kitlesini tamamen kapsayıp aynı 

zamanda savaş ve mahrum bölgelerde de hizmet vermek amaçlanmıştır. 

    7) Fiyat olarak kıyaslanamayacak kadar uygun bir şekilde tasarlanmıştır. 

       Ürünümüzün özgün donanımsal ve yazılımsal parçaları; Arduino Nano LM2596-ADJ 

LED, Göstergeli DC-DC Voltaj Düşürücü Step Down Modül, Plc case, 3 vida, NodeMCU 

V3 LoLin ESP8266, 7.4v 850 mAH lipo batarya, Jumper kablo dişi-dişi 20cm 40pin, 

TTL-RS485 Seri Dönüştürücü Kartı, ThingSpeak Student License (year) dır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Proje fikrimizin hayata geçmesi için iki tane planımız var: Birincisi Tübitak Genç Big 

projesi ile yolculuğumuza devam etmek, ikincisi ise üniversitemizin Teknokenti aracılığı ile 

buluş bildirim, özgün değer ve patent aşamalarını tamamlayarak üniversitemiz üzerinden 

ürünümüzü ticarileştirmek ve geliştirmektir. İkinci planımız hakkında üniversitemiz 

Teknokenti ile biraraya gelmiş ve prototipimizi sunmuş durumdayız şu anda buluş bildirim ve 

patent hakem aşamasında ürünümüzün ticarileşebilirliğini Selçuk Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Birimi(TTO) ile değerlendirmekteyiz. Projemizi inerdisipliner olarak Selçuk 

Üniversitesi Mühendislik ve teknoloji fakülteleri ile beraber hazırlandığı için uygulanabilirliği 

konusu prototip ve yazılım geliştirme aşamasından sonra risk yok denecek kadar azdır. 

Projemiz insanlık yararına olduğu için şimdiden ticarileşme süreci için gönüllü yatırımcıları ve 

kullanıcıları bulunmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Zaman Planlaması 

  Şubat Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  

TASARIM                                         

Literatür Tarama                                          

İş akış tasarımı                                         

Adapter  tasarımı                                         

ÜRETİM                                         

Malzemelerin listesi ve 

temin edilmesi 
                                        

Thinkspeak Üyeliği                                         

Arduino Yazılım 

(Adaptör) ve 

Python 

                                        

Adapter Prototip 

Üretimi 
                                        

TEST                                         

fonksiyon testleri                                         

İletişim testleri                                          
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Yaklaşık Maliyet ve Tahmini Bütçe 

Projemizin bütçesi bir yıllık ThingSpeak aboneliğiyle birlikte 920 TL’dir. Hastanelerin ilgi 

göstermesi durumunda seri imalat olacağından maliyetin 850 TL’ye düşebileceği ön 

görülmektedir. Çalışmamıza benzer bir ürün olmadığı için maliyet karşılaştırması 

yapılamamıştır.  Ortak özellik gösteren diğer ürünlerin piyasa fiyatları ise şu şekildedir: Healty 

Care System: 50.000.00 dolar, Healty Data Archiver: 15.000.00 dolar, İ-Care Clinic: 10.000.00 

dolar. Kullanılacak malzeme listesi ve fiyatları şu şekildedir: 

 Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı 

(TL) 

Tutarı 

(TL) 

1 Arduino Nano 1 47,50 47,50 
2 LM2596-ADJ LED Göstergeli DC-DC Voltaj 

Düşürücü Step Down Modül 

 

1 22,50 22,50 

3 Plc case 1 30 30 
4 M3 vida 6 0,25 1,50 
5 NodeMCU V3 LoLin ESP8266 

 

1 38 38 

6 7.4v 850 mAH lipo batarya 

 

1 84 84 
     

8 TTL-RS485 Seri Dönüştürücü Kartı 

 

1 5 5 
9 ThingSpeak Student License (year) 

 

1 687 687 

Toplam 920 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İlk olarak savaş bölgelerinde yer alan kliniklerde veya savaş alanında acil müdahale esnasında 

hekimler modelimizi yaygın bir şekilde kullanarak hastalar ve yaralıların tanı ve tedavi 

sürecinde etkin destek alacaklardır. 

Ayrıca farklı nedenlerden dolayı sağlık hizmetleri açısından mahrum kalan İdlip ve Suriye’nin 

iç bölgeleri gibi yerlerde veya Somali ve Afganistan gibi ülkelerde de bu platformun yardımıyla 

hastalar daha güvenilir ve güncel hizmet alabileceklerdir. 

Modelimiz tek yönlü olmayıp, savaş ve mahrum bölgelerden, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları 

ve enfeksiyon hastalıklarının güncel yaygınlığı ve lokasyonu gibi verileri toplayarak sahalarda 

daha iyi bir hizmet sunmak için sağlık yönetimi için de faydalı olacaktır. Böylece modelimiz 

vasıtasıyla oluşturduğumuz veri tabanında hastalıklar ve tedavisi ile ilgili sahadan çok değerli 

bilgiler elde edilecek ki bu bilgiler tıp eğitim merkezlerinde hekimler, öğrenciler ve 

araştırmacılar tarafından erişilebilinecektir. Sonuç olarak bu model tıbbı karar desteğinin ve 

sahada ki çalışmaların yanı sıra sağlık yönetimi ve kriz bölgelerinde big data oluşumu için 

kullanılabilecek niteliğe sahiptir. 

 

9. Riskler 

Risk 
Olasılık, Etki 

Risk Derecesi 
B Planı 

Programın savaş bölgeleri 

özellikle Suriye’de 

kullanılacak olması sebebi ile 

terör örgütleri tarafından da 

illegal olarak kullanılması. 

Olasılık 1 

Etki 5 

Risk Derecesi 5 

Doktor ve sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan örgütlerin 

kullanabileceği bir teknoloji olması sebebi ile bu riske karşın 

uygulamayı bireysel şifreleme yöntemi ve Blockchain ile 

korumayı ve bu şekilde tedbir almayı hedeflemekteyiz. 
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Telemedicine gibi 

uygulamalarla muadil 

görülmesi. 

Olasılık 1 

Etki 5 

Risk Derecesi 5 

 Bu ihtimali karşın ise projemizin yapay zekâ aracılığı ile tanı 

desteği vermesi ve ortak dil kodlaması ve maliyet uygunluğu ile 

bertaraf etmekteyiz. 

Projemizin uygulanması 

esnasında karşımıza 

çıkabilecek özellikle mülteci 

kampları gibi uzak 

noktalarda internet sorunu 

yaşamaktır. 

Olasılık 2 

Etki 4 

Risk Derecesi 8 

 Bu problemlere karşın B planımız ise IOT(nesnesel internet) , 

kızıl ötesi veya  uydu interneti teknolojisini devreye sokmaktır. 

 Hastalıkların alt kodları ve 

yazılım sürecinin zor ve 

detaylı olaması sebebiyle 

zaman yönetiminde sorun 

yaşanması. 

Olasılık 2 

Etki 3 

Risk Derecesi 6 

Bunun için ise ekip arkadaşlarımız ile birlikte mutat toplantılar ve 

sistemli çalışma ile final aşamasına kadar daha da yetkin bir 

prototip ile yetişmeyi hedefliyoruz 

Kaynaklar  
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Intensive care medicine 46 (2), 375-377, 2020). 

7) (Use of Image Processing and Analysis in Medicine and an Matlab Application Osmangazi Journal of 
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8) Information Technology and Emergency Management: Preparedness and Planning in US States 
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OLASILIKxETKİ 

(Risk Derecesi) 

ETKİ 

Çok 

düşük 
Düşük Orta Yüksek 

Çok 

yüksek 

1 2 3 4 5 

OLASILIK 

Çok düşük 1 1 2 3 4 5 

Düşük 2 2 4 6 8 10 

Orta 3 3 6 9 12 15 

Yüksek 4 4 8 12 16 20 

Çok Yüksek 5 5 10 15 20 25 

 Tablo 3. Olasılık ve Etki matrisi (5*5) 


