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1. Giriş

RFID teknolojisi canlı ve cansızları radyo dal-
gaları ile tanımlayan bir teknolojidir [1]. RFID 
veri iletimini kablosuz olarak gerçekleştiren bir 
teknolojidir [2]. Bununla beraber RFID tek ve 
basit bir teknoloji değildir. RFID etiketlerden, 
okuyucu ve bilgisayar ağlarından, veritabanı 
ve özel yazılımlardan meydana gelmektedir. 
RFID teknolojisinin otomasyonda kullanılması 
büyük faydalar sağlayacaktır [3]. RFID tekno-
lojisinin kullanımı gittikçe lojistik, tedarik zin-
ciri yönetimi, taşımacılık, havacılık ve sağlık 

alanlarında artmaktadır. Kullanılan uygulama-
ların çeşitliliğinde dolayı RFID sistemler özel 
donanımlar ve tescilli protokoller kullanmak-
tadırlar [4-14].

1.1 RFID Teknolojisinin Tarihçesi
RFID yeni bir teknoloji olarak bilinmesine 
rağmen, gerçekten barkotlardan daha eski bir 
teknolojidir. RFID teknolojisinin ilk kullanı-
mı, uçakları tanımlamak için II. Dünya savaşı-
na dayanmaktadır. 1994 yılında ABD’deki bir 
çok araç RFID teknolojisini kullanmaktaydı. 
RFID uzun bir geçmişe sahip olmasına rağ-
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men endüstride yaygın olarak kullanılamadı 
[5]. Çünkü bu teknolojisi hem pahalı ve hem 
de üretici firmalar arasında bir standart mevcut 
değildi. Bu olumsuz durum bir firmanın üret-
tiği okuyucuyu bir başka firma kendi etiketle-
rini okutamıyordu. Böylece RFID teknoloji-
sinin endüstride yaygın olarak kullanımı bir 
hayli zaman aldı [6].

1.2 RFID Teknolojisinin Bileşenleri
RFID, bir okuyucu ve bir etiketten meydana 
gelen otomatik bir tanıma sistemidir. Etiketin 
içinde bir mikroçipi saran bir anten Okuyucu  
ile etiket arasında dalgalar  vasıtasıyla  ileti-
şim Okuyucunun yaydığı dalgalar bir enerji 
olarak mikroçiple buluşup onu harekete ge-
çirmekte ve etiketten okuyucuya veri transferi 
yapılmaktadır.

Tüm bunlar belli bir mesafede, herhangi bir 
temas olmadan ve kablosuz olarak gerçekleş-
mektedir. Okuyucu aldığı veri dalgasını sayısal 
dalga biçimine dönüştürerek bilgisayara aktar-
maktadır Bir RFID okuyucu radyo dalgaları 
vasıtasıyla aynı anda birden fazla etiketle ha-
berleşebilmektedir [7 13].

RFID etiketleri aktif ve pasif olmak üzere iki 
grupta incelemek mümkündür. Aktif etiket-
leri besleyen bir destek ünitesi mevcut olma-
sına rağmen pasif etiketler için bu durum söz 
konusu değildir. Pasif etiketler kendi ener-
jilerini menziline girdikleri okuyuculardan 
alırlar [8-9].

1.3 RFID Sistemi Nasıl Çalışır?
RFID okuyucu sinyalini bir açısal yada dai-
resel anten vasıtasıyla gönderir. Pasif etiket-
ler bu sinyali alırlar. Kendilerini çalıştırırlar. 
Kendi kimlik bilgilerini modüle ederek oku-
yucuya geri gönderirler. Okuyucu öncelikle 
gelen sinyali çözer ve etiketin kimlik bilgi-
sini bağlı bulunduğu bilgisayarın uygula-
masına gönderir [10]. Alınan bu bilgi birçok 
işlemde kullanılmak üzere veritabanında 
saklanır (Şekil 1).

Şekil 1. RFID sisteminin çalışma biçimi

1.4 RFID Teknolojisinin Sağlıkta Kullanımı
Sağlık hizmetleri, insanın sosyal yaşamındaki 
en tartışmasız bileşenlerden biridir. Sağlık hiz-
metlerini sunan organizasyonlar bu alandaki 
yeterlilikleri için büyük çabalar harcamakta-
dırlar. Teknoloji, sağlık hizmetlerinin iyileşti-
rilmesinde hayatı rol oynamaktadır [11] .

RFID teknolojisi sağlık alanında kişi ve nesne-
leri radyo dalgaları ile tanımlamak için geniş 
bir kullanım alanı sunmaktadır. RFID uyumlu 
bir sistem vasıtasıyla hastanedeki hastalar ve 
çalışanlar kolaylıkla izlenebilir.

Üretim ve perakende alış verişten sonra RFID 
teknolojinin en çok kullanılacağı alan sağlık 
hizmetleridir. Bu alanda henüz başlangıç seviye-
sinde olmasına rağmen hasta ve servislerin yö-
netiminde büyük getirileri olacaktır. Acil durum-
larda üç aşamalı olarak müdahale etmek işleri ve 
işlemleri büyük oranda kolaylaştıracaktır [12].

2. Sistemin Genel Yapısı

Bu çalışmada merkezi bir veritabanı kullanıla-
rak, kazalarda yaralanan kişilere yapılan mü-
dahalelerin neler olduğunu ve aşamalı olarak 
nerelere nakil edildiklerine dair bilgi bankası 
oluşturulmuştur. Uygulama genel olarak bilgi 
toplama katmanı, PC katmanı internet ve ve-
ritabanı katmanlarından meydana gelmektedir. 
Veri toplama katmanında RFID okuyucular, 
RFID pasif etiketler yer almaktadır. PC kat-
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manında ise mobil bilgisayarlar ve uygulama 
yazılımları yer almaktadır. İnternet alt yapısı 
üzerinde erişilecek olan veritabanı yönetim sis-
teminde ise veritabanı yazılımı ve ülke çapında 
tüm kaza ve müdahale bilgilerinin erişileceği 
KAZAZEDE veritabanı yer almaktadır. Uygu-
lamada bir yandan dananım kullanılırken diğer 
ayandan yazılım da kullanıldı. Donanım ola-
rak dizüstü bilgisayarlar ve bu bilgisayarlara 
kablolu yada kablosuz olarak haberleşebilecek 
mobil RFID okuyucular kullanıldı. RFID oku-
yuculardan alınan yaralı bilgileri önce mobil 
bilgisayardaki yerel veritabanına ardında inter-
net altyapısı üzerinden KAAZADE veritabanı-
na aktarıldı. Uygulama yazılım için de Micro-
soft C# 2008 programlama dili kullanıldı. Veri-
tabanı ise Microsoft SQL server 2005 Express 
Edition sürümü vasıtasıyla idare edildi.

3. Sistemin İşleyişi

Sistem kaza yerine gidecek olan ambülânsta 
yer alması gereken mobil bilgisayarlar, uygula-
ma yazılımı ve bilgisayara bağlı olarak kullanı-
lacak RFID mobil okuyucular ve RFID etiket-
lerin hazırlanması ile çalışmaya başlar. Öncel-
likle kaza yerinde her bir kazazedeye birer tane 
RFID etiket bileklerine takılır. Bu aşamada 
yaralının cinsiyeti, konuşabiliyorsa adı, soyadı, 
yaşı, kaza yeri, ilk etapta ve kimler tarafından 
yapıldığı müdahaleler kaydedilir (Şekil 2). Ta-
rih ve saat bilgileri otomatik olarak kaydedi-
lir. Uygulama yazılımı vasıtasıyla bu bilgiler 
RFID okuyucu üzerinden okunup yazılabilen 
RFID etiketlere kaydedilir. Bundan sonra eğer 
yaralı ilk yardımın yapılacağı bir sağlık ocağı 
yada bir hastaneye kaldırılırsa o zaman burada 
yapılan işlemler yine RFID okuyucu ile etiket-
lere bir kez daha yazılır. Son olarak yaralının 
kaldırılacağı tam teşekkülü hastane bilgileri 
ve nakil biçimi de kendisine at RFID etikete 
yazılır. Tam teşekkülü hastanede yaralıya ya-
pılan müdahaleler ve yaralının gerçek iletişim 
bilgileri de alınarak kendisine ait etikete kay-
dedilir. Etiketteki bilgiler okutularak uygulama 
yazımlı vasıtasıyla internet alt yapısı üzerinden 

erişilecek KAZAZADE veritabanına kaydedi-
lir. KAZAZEDE web sitesi ile bağlantı kurulan 
veritabanı üzerinde arama yapılarak istenen ki-
şinin hangi hastanede olduğu ve durumunun ne 
olduğu öğrenilebilir.

Şekil 2. Uygulamanın genel şeması

4. Sonuçlar

Böyle bir sistem, doğru zamanda ve doğru yer-
de yaralıya yapılacakları bir plan çerçevesinde 
sunacaktır. Bu vesileyle hangi yaralıya neler 
yapılacağı hususu daha da netlik kazanacak ve 
yaralılara yapılacak müdahalelerin karışma ih-
timali ortadan kalkacaktır. Özellikle çok yaralı-
nın bulunduğu durumlarda (Deprem ve yangın 
gibi) bu yöntem birçok karmaşıklığın önüne 
geçecektir. Yaralı yakınları hastane hastane do-
laşmak zorunda kalmayacak ve KAZAZEDE 
web sitesi vasıtasıyla kendi yakınlarını anında 
sorgulayabileceklerdir.
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