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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Diyabete bağlı sağlık problemlerinin tedavisi bireyler için hem yüksek maliyetlidir hem de 

üzücü sonuçlara sebep olabilmektedir. Aynı zamanda diyabet hastalığı veya komplikasyonları 

için yapılan harcamalar ülkelerin sağlık hizmetleri sistemleri üzerinde büyük bir yük 

oluşturmaktadır. Komplikasyonlara bakıldığında; diyabetli bireylerin böbrek hastalığı geçirme 

olasılıkları çok yüksektir. Diyabete bağlı olarak parmak veya bacak gibi organların 

ampütasyonları, kazalara bağlı olarak yapılanlardan daha fazladır. Uluslararası Diyabet 

Federasyonunun verilerine göre ülkelerin yaklaşık %25’i ulusal sağlık planlarında diyabet 

hakkında özel bir önlem almamaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı diyabet hastalarının 

belirlenmesi ve bu kişilere gerekli tedavi ve eğitim hizmetlerinin verilmesi önem arz 

etmektedir. Diyabet hastalığının teşhisi için yardım alınabilecek yardımcı disiplinlerin birisi 

bilişim teknolojileridir. Bu çalışmada diyabet hastalığı ile ilgili biyomedikal bir veri seti (Pima 

İndians Diyabet veri seti) Python programlama dili yardımıyla görselleştirilmiş, makine 

öğrenmesi algoritmalarından dört farklı sınıflandırma algoritmasının, karar destek sistemi 

olarak etkililikleri karşılaştırılmış, kişisel ve kurumsal olmak üzere iki çeşit senaryoda kullanım 

için grafik kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır (Resim 7). Araştırmanın sonucunda sıra ile Lojistik 

Regresyon algoritmasının %84,42, Random Forest algoritmasının %81,82, Naive Bayes 

algoritmasının %80,52 ve K-NN algoritmasının %74.03 oranında başarılı tahminlerde 

bulunduğu ortaya konmuştur (Resim 6). Bu çalışma sayesinde sağlık alanında çalışanların 

diyabeti teşhisinde kullanabilecekleri dört karar destek sistemi oluşturulmuş ve bunların 

uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bunun yanında el ile işlenmesi çok zor olan büyük boyutlu 

biyomedikal verilerin analizi konusunda makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanımı gibi bir 

bakış açısı sunulmuştur. 
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2. Problem/Sorun: 

Diyabet, pankreas salgı bezinin yeterince insülin hormonu üretememesi veya vücudun 

insülin hormonuna duyarsızlığı durumunda ortaya çıkan, kronik bir hastalıktır. Bu durumda kişi 

tükettiği besinlerden kana geçen şekeri kontrol altında tutamaz ve kan şekeri yükselir (Türkiye 

Diyabet Vakfı, a). Diyabetli bireylerde kan şekeri seviyesinin normal değer aralığında tutulması 

ve bunun için düzenli kontrol ve müdahaleler yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu birçok 

soruna neden olabilir (Türkiye Diyabet Vakfı, b). Tüketilen besinler (özellikle de karbonhidrat 

içerenler) vücutta enerji üretiminde kullanılmak üzere glikoza dönüştürülür. Midenin arka 

yüzeyine yerleşik olarak bulunan pankreas, hücrelerimizin kandan glikozu alıp enerji kaynağı 

olarak kullanmalarını sağlayan "insülin" adı verilen bir hormon üretir. Besinlerle kana geçen 

glikoz, insülin hormonu aracılığı ile hücrelere girer. Eğer kandaki glikoz miktarı vücudun 

ihtiyacından fazla ise bu fazlalık karaciğerde yağ dokusunda depolanır (Türkiye Diyabet Vakfı, 

a). Diyabet hayat boyu devam eden bir durumdur. İnsanlarda oldukça sık görülen bu hastalığın 

tedavi maliyeti çok yüksektir. Diyabetli bireylerde en önemli ölüm nedeni kalp-damar 

hastalıkları olup kalp krizi ve felç geçirme riskleri diyabetli olmayanlara göre 2 kat daha 

fazladır. Ayrıca böbrek yetmezliğinin ve buna bağlı büyük oranlardaki diyaliz harcamalarının 

en önemli nedeni diyabettir. Diyabetlilerin önemli bir bölümü böbrek yetmezliği sorunları ile 

karşı karşıya kalmaktadır (Tanrıverdi, 2010). Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun sağlamış 

olduğu verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 

saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar sebebiyle hayatını kaybetmektedir 

(www.medicalpark.com.tr /Medicalpark Hastanesi). Dünya nüfusu hızla artmakta ve buna bağlı 

olarak diyabet hastası bireylerin sayısı ciddi oranlarda artış göstermektedir. Bu artışın en önemli 

sebepleri; her şeyden önce dengesiz beslenme ve aşırı kilo, yaşlanma, bilgisayarın hayatın her 

alanına girmesi ve buna bağlı hareketsizlik, stres olarak sayılabilir (Türkiye Diyabet Vakfı, b; 

Mohamed, 2015). Dünyada 450 milyon kişi, Türkiye’de ise 10 milyonun üzerinde kişi diyabet 

hastalığına sahiptir. Türkiye diyabetli nüfusu açısından dünya ortalamasının hemen hemen 2 

katı kadar olmasının yanı sıra, Avrupa’da da diyabet oranında en hızlı artış Türkiye’de 

gözlenmektedir. Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre her 6 kişiden biri diyabetlidir (Mohamed, 

2015). 

Diyabet hastalığı dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda 

önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açan 

bir sorun haline gelmiştir. Böylesine önemli bir hastalığın çeşitli bilimsel yollarla araştırılması 

ve üzerinde farklı çalışmalar yapılması, toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin 

hafifletilmesi için son derece anlamlı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada da eldeki 

biyomedikal verilerin günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanan makine öğrenmesi yöntemleri 

ile ele alınarak incelemesi yapılmıştır. 

3. Çözüm 

Alanyazında yer alan sağlık alanındaki klinik çalışmalarda, özellikle son yıllarda artarak, 

karar destek sistemlerinin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların artması 

yeni karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ve var olanların daha iyi çalışması açısından 

anlamlı olacaktır. Bu çalışmada da University of California Irvin (UCI) makine öğrenmesi 

ambarında yer alan Pima Yerlileri Diyabet Veri Seti üzerinde çeşitli gözetimli makine 

öğrenmesi algoritmalarının tahmin başarılarının karşılaştırılmasının yapılması planlanmıştır. 

Bu veri tabanı hastaların diyabet olup olmama durumunun tahminin yapıldığı bir başka deyiş 
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ile iki farklı sınıfın tahmin edilmesi gereken bir sınıflandırma problemidir. Biyomedikal 

verilerin işlenmesi ve tahmininde makine öğrenmesi algoritmalarının kullanımının etkililiğinin 

ve başarısının araştırıldığı çalışmada; sağlık alanında çalışanların gelecekte kendi topladıkları 

veriler ile karar destek sistemleri geliştirmesine destek olacağı düşünülmektedir. Bunun 

yanında tasarlanacak kullanıcı arayüzleri ile de kullanıcıların bu karar destek sistemlerini 

kullanımının kolaylığı arttırılmış olmaktadır. 

4. Yöntem 

Bu araştırmada makine öğrenmesi için CRISP (Çapraz Endüstri Standart Süreç Modeli) 

metodolojisi uygulanmıştır. Sürecin güvenilir ve standart olabilmesi için CRISP metodolojisi 

adım adım prosedürler önermektedir. Bu metodoloji; işi anlama, veriyi anlama, veri hazırlığı, 

modelleme, uygulama, değerlendirme ve raporlama içeren döngüsel bir süreci izlemektedir 

(Demirkol vd., 2019). Proje sürecinde izlenen yol Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Proje Yürütme Süreci 

4.1. Kullanılan Yazılımlar/Teknolojiler 

Proje sürecinde gözetimli makine öğrenmesi algoritmaları arasında yer alan dört farklı 

sınıflandırma algoritmasının (Lojistik Regresyon, K En Yakın Komşular, Naive Bayes, 

Random Forest), karar destek sistemi olarak etkililikleri karşılaştırılmış ve kişisel ve kurumsal 

olmak üzere iki çeşit senaryoda kullanım için kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Dört farklı karar 

destek sistemi (algoritma) veri setinde yer alan diyabet olma durumunun tahmininin yapılması 

için kullanılmıştır. Analiz sürecinde önce veriler görsel olarak daha anlaşılır hale getirilmek 

için tablo ve grafiklere dönüştürülmüş daha sonra karar destek sistemi olarak kullanılacak 

algoritmaların tahmin başarıları hesaplanmış, grafik ile gösterilmiş ve hata matrisleri 

oluşturulmuştur. Geliştirilen karar destek sistemi Python programlama dili ile yazılmıştır. 

Yazılım geliştirme sürecinde NumPy, Pandas, MatPlotLib, Seaborn ve Scikit-Learn 

kütüphanelerinde yararlanılmıştır. Verilerin işlenmesi için Pandas; matematiksel işlemler ve 

görselleştirme için NumPy, MatPlotLib, Seaborn; algoritmaların kullanılabilmesi için Scikit-

Learn; arayüzün tasarımı için ise PyQt5 kütüphaneleri kullanılmıştır. Yazılım dili olarak Python 

dilinin seçilmesinde temel sebep makine öğrenmesi alanında R ve Java ile beraber en sık 

kullanılan dillerden bir tanesi olması ve çok sayıda kullanışlı kütüphanesinin olmasıdır. Ayrıca 

çok hızlı çalışabilen bir yazılım dilidir. Programlama dili web tabanlı ve etkileşimli bir ortam 

olan Jupyter Notebook üzerinde yazılarak çalıştırılmıştır. 

4.2. Araştırma Yapılan Veri Seti 

Üzerinde çalışılan veri seti Birleşik Devletler’in Maryland eyaletinde bulunan Ulusal 

Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) tarafından toplanmıştır 

(UCIML, 2016). Çalışmada veri kümesine dâhil edilen belirli tanı ölçümlerine dayanarak bir 

hastanın diyabet olup olmadığını teşhis amaçlı olarak tahmin etmektir. Veri setindeki tüm 

hastalar Pima yerlisi olup en az 21 yaşındaki kadınlardır. Veri seti 768 hastadan toplanan 9 

farklı niteliğin olduğu bir veri setidir. Nitelikler sürekli verilerden oluşmaktadır. Tahmini 

yapılacak nitelik ilgili verileri elde edilen kişilerin diyabet hastası olup olmama durumudur. Bu 
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durum bir sınıflandırma sorunudur, veri setindeki diğer 8 nitelikten yola çıkılarak diyabet olup 

olmama durumunun tahmin edileceği bir problem durumudur. 

4.3. Bulgular 

Araştırmada öncelikle eldeki veriler tablolar ve grafikler ile görselleştirilerek daha anlaşılır 

hale getirilmeye çalışılmış daha sonra karar destek sistemi olarak kullanılan sınıflandırma 

algoritmalarının tahmin başarıları karşılaştırılmıştır. Veri görselleştirilmesinde XY, sütun 

grafikleri ve hata matrisinin oluşturulması için ısı grafiği kullanılmıştır. Diyabet hastalığı ile 

ilgili yapılan çalışmalar yaş ve kilo arttıkça hatalığa yakalanma riskinin arttığını göstermektedir 

(Güler vd., 2009). Diyabet hastası olup olmama durumuna göre çizilen grafiklere ait örnekler 

Resim (1-2-3-4-5)’de verilmiştir. Grafikler incelendiğinde veri setinde diyabet hastası olanlara 

ilişkin değerlerin ortalamaları olmayan oranlarına göre daha yüksektir. 

 
Resim 1. Kandaki Glukoz Miktarı – Yaş 

 
Resim 2. Triceps Kalınlığı – Yaş 

 
Resim 3. Vücut Kitle Endeksi – Yaş  

 
Resim 4. Vücut Kitle Endeksi – Triceps Kalınlığı 

 
Resim 5. Veri Setindeki Girdi Değişkenlerinin Ortalama Değerleri 

4.4. Geliştirilen Karar Destek Sistemleri 

Karar destek sistemini test etmek için eldeki veri seti train (öğretme) ve test (deneme) 

verileri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Test verisi, bütün veri setinin %10’u kadardır ve rastgele 

seçilmiştir. Train verisi ise veri setinin geriye kalan %90’ı kadardır. Test ve train verileri 

ayrıldıktan sonra Sci-Kit Learn Kütüphanesinden karar destek sistemi için kullanılacak 

algoritmalar çağrılarak train verisiyle eğitilmiş test verisiyle başarıları hesaplanmıştır; Lojistik 

Regresyon algoritmasının %84,42, Random Forest algoritmasının %81,82, Naive Bayes 

algoritmasının %80,52 ve K-NN algoritmasının %74,03 doğruluk oranı ile tahmin yaptığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Hata matrisleri çizildiğinde Logistik Regresyon algoritmasının 26 

diyabet hastasından 18’ini doğru tahmin ettiği, 51 hasta olmayandan 47’sini doğru tahmin ettiği, 

K-NN algoritmasının hasta olma durumunda 26’da 14, olmama durumunda 51’de 41, Naive 

Bayes algoritmasının hasta olma durumunda 26’da 19, olmama durumunda 51’de 43, Random 

Forest algoritmasının hasta olma durumunda 26’da 19, hasta olmama durumunda 51’de 44 

oranında tahmin ettiği görülmüştür. Genel olarak en başarılı algoritma Lojistik Regresyon 
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algoritmasıdır. Resim 6’da algoritmaların başarı oranlarının grafikle gösterimi ve hata 

matrisleri verilmiştir. 

 
Resim 6. Algoritmaların Başarı Oranları ve Hata Matrisleri 

4.5. Geliştirilen Uygulamanın Kullanıcı Arayüzü 

Uygulama ilk açıldığında kullanıcıyı kişisel kullanım ekranı (Resim 7) karşılamaktadır. Bu 

kısım kullanıcı bireyin biyomedikal verilerini girdiği ve ilgili butona basarak girilen verilere 

göre tahmin sonuçlarını öğrendiği kısımdır. Uygulama menüsünde yer alan “Kurumsal” başlığı 

altında “Excel dosyası yükle” ve “Nasıl kullanılır” seçenekleri bulunur. Bunlardan ilki 

kullanıcıya verilenlerin uygun formatta dizildiği excel tablosu seçmesi için bir pencere (Resim 

8) oluşturur. İsteğe bağlı olarak tablodaki eksik değerler özelliğin ortalamasıyla yerleştirilir 

(Resim 9) veya işlemden çıkılır. Son aşamada tahmin değerleri tabloya işlenir ve doktorun 

kararını vermesinde yardımcı olmak amacıyla kaydedilir ve işlemden çıkılır (Resim 10). İkinci 

seçenek ise verilerin hangi formatta olması gerektiği ve nasıl kullanılması gerektiği gibi 

kullanım kılavuzları bulunmaktadır. Aynı şekilde “Kişisel” başlığının altında uygulamanın 

nasıl kullanılacağına dair bilgilerin yer aldığı “Nasıl kullanılır” seçeneği bulunur. 

 
Resim 7. Kişisel Kullanım Ekranı 

 
Resim 8. Excel Tablosu Seçimi 

 
Resim 9. Eksik Verilerin Tamamlanması 

 
Resim 10. Tablonun Kaydedilmesi 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Araştırma sonuçları sağlık alanında toplanan biyomedikal veriler üzerinde makine 

öğrenmesi yöntemlerinin kullanılabilirliğini göstermektedir. Günümüzde biyomedikal verilerle 

yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır ancak bu çalışmalar genelde farklı makine öğrenmesi 

algoritmalarının tahmin başarılarının karşılaştırılmasıyla ilgilidir. Bu çalışmada ise bir adım 

daha ileri gidilerek geliştirilen matematiksel modellerin vatandaşlarca veya sağlık kurumlarınca 

daha kolay kullanılabilmesi için bir uygulama da geliştirilmiştir. Tablo 1’de daha önce yapılmış 

çalışmalarda benzer biyomedikal verisetleri üzerinde yapılmış çalışmalar listelenmiştir. 
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Araştırmacı Veri Seti Sınıflandırma Algoritması 

Başarıları 

Karakoyun ve 

Hacıbeyoğlu 

(2014) 

Dermatology Veri Seti, Ekokardiyo 

Veri Seti, Wisconsin Göğüs Kanseri, 

Kalp Hastalıkları Veri Seti, 

Parkinson Veri seti, Pima Yerlileri 

Diyabet Veri Seti, Tiroit Hastalığı 

Veri Seti, Pima Yerlileri Diyabet 

Veri Tabanı, Bupa Karaciğer 

Hastalıkları Veri Seti 

Yapay Sinir Ağları (%83,88) 

Bektaş ve Babur 

(2016) 

Wisconsin Göğüs Kanseri Destek Vektör Makineleri 

(SVM) (%90,72) 

Poyraz (2012) Wisconsin Göğüs Kanseri Yapay Sinir Ağları (%90) 

Ünal (2015) Bel Bölgesi Rahatsızlıkları Vertebral 

Column Veri Seti 

Karar Ağaçları C4.5 

Algoritması (%97,09) 

Çakmak (2017) Radyasyon Onkolojisi Hastaları Veri 

Seti 

Destek Vektör Makineleri 

(%90) 

Cihan (2018) Koroner Arter Hastalığı Random Forest (%86,13) 

Oğuztürk (2018) Diyabet Hastalığı Veri Seti Yapay Sinir Ağları (%97,2) 

Meral (2019) Göğüs Kanseri Veri Seti Destek Vektör Makineleri 

(%98,4) 

Atiktürk Taşdelen 

(2019) 

 

Wisconsin Göğüs Kanseri 

Pima Yerlileri Diyabet Veri Tabanı 

Bupa Karaciğer Hastalıkları Veri Seti 

Mamografik Kitle Verileri 

Yapay Sinir Ağları 

%98 

%80 

%66 

%80 

Yıldız (2019) Tiroit Hastalığı Veri Seti Yapay Sinir Ağları (%95,34) 

BU ARAŞTIRMA Pima Yerlileri Diyabet Veri Tabanı Lojistik Regresyon %84,42 

Random Forest %81,82 

Naive Bayes %80,52 

K-NN (K= 5) %74,03 

Tablo 1. Ülkemizde Biyomedikal Veriler ile Yapılan Sınıflandırma Algoritmaları 

Karşılaştırmalarına Ait Çalışmalar 

6. Uygulanabilirlik 

Hastaneler ve üniversitelerle yapılacak anlaşmalarla bu çalışma ile geliştirilen uygulamanın 

kullanılması sağlanabilir. Böylece doktorların karar vermelerinde yardımcı olunabilir, diyabet 

hastaları veya diyabet risk grubunda olanlar erkenden belirlenebilir. Bu projede kullanılan veri 

seti, Türkiye’deki insanlardan farklı bir gruptan elde edildiği için oradan toplanan verilerle 

eğitilen matematiksel modellerin ülkemizde doğrudan kullanılamayacağı düşünülmektedir. 

Bunun için üniversiteler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşlarıyla iş birlikleri yapılarak 

paylaşılma yönünden hassas bir veri türü olan biyomedikal verilerin işlenmesi konusunda izin 

alınarak ülkemizin demografik yapısını daha iyi temsil edecek veri tabanları oluşturulabilir. 

Ayrıca bu veri tabanları daha dar bölgelerden toplanarak eğitilen modeller daha da 
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yerelleştirilebilir böylece daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bununla birlikte sağlık alanının 

farklı dallarında çalışanlar diğer disiplinlerde çalışanlar ile (bilgisayar müh., istatistikçiler, 

matematikçiler vb.) yeni ve kendi hastalarına özgün karar destek sistemleri geliştirebilirler ve 

diğer kurumların hizmetine sunabilirler. Hekim danışmanlığında belirlenen ve bireylerin 

kendileri ile ilgili belirli verileri girdiği eğitilmiş modeller kullanılarak geliştirilen mobil 

uygulamalar ile muhtemel hasta bireylerin hastaneye yönlendirilmesi sağlanabilir. Bunun 

yanında bu sistemden elde edilen verileri bir bulutta depolayarak farklı hastanelerdeki 

verilerden bir veri tabanı oluşturulabilir ve tahmin başarısının artması sağlanabilir 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Uygulamanın geliştirilmesi sürecinde (veri toplama, analiz, model eğitimi, arayüz tasarımı) 

tamamen açık kaynak veri seti, programlama dili ve kütüphanelerden yararlanılmıştır. Bunun 

yanında ekstra bir materyal kullanılmamıştır. Bu sebeplerle çalışma sonunda elde edilen 

uygulamanın bir maliyeti bulunmamaktadır. Sağlık kuruluşlarıyla yapılacak anlaşmalar sonucu 

varılacak karara göre kuruluşlarda halihazırda bulunan verilerin kullanılması veya sıfırdan bir 

veri tabanı oluşturulmasına hatta veri tabanı oluşturulurken kullanılacak yöntem ve 

materyallerin çeşitliliğine bağlı olarak proje maliyeti değişkenlik gösterebilir. 

İş tanımı / Aylar Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Problemin ve proje fikrinin belirlenmesi X X     

Literatür taraması X X X X X X 

Veri seti üzerinde analizler yapılması  X X X   

Karar destek sisteminin geliştirilmesi    X X X 

Proje raporunun yazılması  X X X X  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Proje başta doktorlar olmak üzere diyabet teşhisinde bulunma görevi bulunan sağlık 

çalışanlarını hedeflemektedir. Uygulama, doktorlar tarafından verilen kararlarda false negative 

gibi durumları azaltmak ve diyabet hastası olması muhtemel kişilerin sağlık kuruluşlarına 

erkenden yönlendirebilmek için geliştirilmiştir. Diyabetin erken tespitiyle diyabet hastaları ve 

ülkenin sağlık harcamalarının düşmesiyle toplumun genelinin yapılan çalışmadan olumlu 

etkileneceği düşünülmektedir. 

9. Riskler 

Projeyi etkileyebilecek beş temel risk belirlenmiştir. Bunlardan ilki yapay zekaya ve bu 

yöntemle geliştirilen modellere toplum tarafından bir ön yargıyla yaklaşılması ve çıkan 

sonuçlara güvenilmemesidir, geliştirilen modellerin karar vermeye değil sağlık kuruluşuna 

yönlendirmeye ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmaya yönelik olması yönü vurgulanarak bu 

durumun önüne geçilebilir. Uygulamanın kendisi veya kullanılan kütüphanelerde bir güvenlik 

açığı belirlenmesi ve buna bağlı olarak sistemlere sızılması büyük bir problem olacaktır, 

geliştirilen uygulamanın internetle herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymaması sayesinde ağ 

bağlantısı olmayan bir makinede çalıştırılarak bu durum önlenebilir. Modellerin eğitilmesinde 

kullanılacak veri setinin elde edilişi ve toplanan değişkenler uygulamanın gerçek hayat 

başarısında çok önemli bir faktördür ancak alanında uzman sağlık çalışanlarının gözetiminde 

gerçekleştirilecek çalışmalarda bu durumla karşılaşılma olasılığı çok düşük olacaktır. 

Tasarlanan arayüze adapte olunamaması durumunda uygulamanın sağlık çalışanları ve bireyler 

tarafında hatalı kullanımı mümkündür böyle bir durum gerçekleşirse halihazırda uygulamada 
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bulunan kullanım kılavuzunda son kullanıcıya yönelik değişiklikler yapılabilir. Bu çalışmada 

kullanılan algoritmalara ek olarak daha gelişmiş yöntemler (örneğin yapay sinir ağları) 

kullanılarak tahmin başarısı çok daha yüksek matematiksel modeller geliştirilebilir. 

Risk Olasılık 

Puanı 

Etki 

Puanı 

Risk Puanı 

(Olasılık*Risk) 

Hastanın yapay zekâ sonucuna güvenmemesi 1 2 2 

Uygulamaya ve bağımlılıklarına yönelik siber saldırılar 1 3 3 

Veri setinin yanlış toplanması 1 3 3 

Uygulamanın hatalı kullanımı 2 2 4 

Yanlış tahminler 2 3 6 

1: Düşük – 2: Orta – 3: Yüksek 
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