
Developing a Prototype of an Expert System in The Field of Pediatric Oral Health, Using Fuzzy Logic and Its Application to a
Mobile App for Commercial Purposes 
In the report presented in the 2018 Health Statistics Yearbook [1], it was stated that oral and dental health problems
came first among the health problems suffered by children between the ages of 7 and 14 in the last 6 months in 2016.
Another study [2] showed that the prevalence of 5-year-olds with cavities was 70%. Considering that oral and dental
health problems that start at an early age cause many systemic disorders such as digestive and circulatory system
diseases in the future, it is of great importance for public health and health expenses to increase the awareness of
children and especially parents in this regard. Studies inked parents' lack of knowledge about their children's oral health
to an increased risk of developing oral diseases. In other words, the more unaware parents, the more likely children are
to experience tooth decay and other accompanying problems in the future. It is stated that the rate of parents who take
their children to the dentist only when they have a problem in Turkey is 90% [3]. With the mobile application My.Kid, whose
prototype will be developed at the end of the project, it will raise awareness by providing guidance to parents to
examine their children's mouths; facilitate access to scientific and reliable information and promote preventive dentistry
by encouraging early intervention with the right guidance. With our My.kid product; • The problems caused by COVID
conditions will be alleviated by providing guidance to parents to examine their children's mouths at home; • It will be
easier for parents to access scientific and reliable information about oral health; • Preventive dentistry will be supported
by increasing the chance of early diagnosis and intervention and children's brushing habits will be improved; • Data will
be created for future diagnosis and treatment plans by keeping dental records of children; • Parents will be directed
correctly, reducing the time spent in clinics and the risk of cross-infection; • By ensuring the spread of preventive
dentistry, the number of patient rounds in clinics and hospitals will be reduced and the burden on health expenses will
be eased.

My.Kid 
My.Kid has 7 features: 1. Symptom Assessment System Algorithm that evaluates symptoms and shows possible results 2.
Emergency Guide for parents in emergencies such as trauma 3. Dental Record System 4. Oral Examination Guide, which
introduces children's oral and dental structures, explains which teeth last and when they fall 5. Oral Hygiene Tracking
System that keeps a record of children's brushing habits and explains brushing methods with animations 6. Information
platform about oral and dental health products for children 7. System showing the nearest dentist and specialty
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About Company

My.Mouth ağız ve diş sağlığı alanında yapay zeka
destekli dijital ürünler tasarlayan bir girişimdir.
Girişimimiz 1 Nisan 2020 tarihinde Dr. Deniz Göçhan
tarafından kurulmuştur. Eylül 2020'de Acıbadem Kuluçka
Merkezi bünyesine katılmış, verilen Bigg Health Programı
Eğitimi sonrasında Acıbadem Yönetim Kurulu tarafından
yapılan elemede 25 girişim arasından ilk 8'e kalarak
TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı'na
başvurmaya hak kazanmıştır. Temmuz 2021'de TÜBİTAK
başvurusu onaylanan girişimimiz, Pamukkale Teknokent
bünyesinde My.Mouth Dijital Sağlık Teknolojileri LTD. ŞTİ.
olarak çalışmalarına devam etmektedir. Diş hekimliği
alanında uzman sistemler geliştirmek için yola koyulan
My.Mouth, ağız ve diş sağlığı alanında güncel bilimsel
bilginin hem genel kullanıcı hem de sağlık
profesyonelleri için erişimini kolaylaştırmayı, kişiye göre
biçimlendirilmiş sağlık bilgisini sunarak kullanıcıları
bilgilendirmeyi ve ağız sağlığı bilgisinin
dijitalleştirilmesiyle taşınabilirliğini sağlamayı
amaçlamaktadır. Dijital sağlık ürünleri alanında Ar-Ge
dışındaki faaliyetlerimiz arasında, kullanılabilirliği ölçmek
ve geliştirmek için kullanıcı araştırmaları yapmak,
araştırma sonuçları ve hasta odaklı tasarım ilkelerini
temel alarak kullanıcı deneyimi (User Experience - UX)
ve kullanıcı arayüzlerini (User Interface - UI) tasarlamak
ve bu konuda danışmanlık hizmeti sağlamak
bulunmaktadır.

My.Mouth is a start-up that designs artificial intelligence-
powered digital products in the field of oral health. It was
founded on April 1, 2020, by Dr. Deniz Göçhan. In
September 2020, we joined Acibadem Incubation Center
and after the Bigg Health Program Training, we were
deemed worthy of applying to TUBITAK 1512 Technology
Capital Support Program by being in the top 8 of the 25
start-ups in the elimination made by Acıbadem Board of
Directors. Our start-up, whose TUBITAK application was
approved in July 2021, continues to work as My.Mouth
Digital Health Technologies LTD in Pamukkale Teknokent.
My.Mouth, which sets out to develop expert systems in
the field of dentistry, aims to facilitate the access of
current scientific knowledge in the field of oral health for
both general users and health professionals, to inform
users by providing tailored health information and to
ensure its portability through digitization of oral health
information. Our non-R&D activities in the field of digital
healthcare products include conducting user research
to measure and improve usability, designing the user
experience (UX) and user interfaces (UI) based on
research results and patient-centered design principles,
and providing consultancy services on this subject.
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Çocuk Ağız Ve Diş Sağlığ Alanında Bulanık Mantık
Yönteminin Kullanılmasıyla Uzman Sistemin Ön
Prototipinin Geliştirilmesi ve Ticarileşme Amacıyla Mobil
Uygulamaya Uyarlanması 
2018 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda sunulan raporda, 2016
yılında 7 - 14 yaşları arasındaki çocukların son 6 ay içinde
geçirdiği sağlık sorunlarının arasında %23 oranla en
başta ağız ve diş sağlığı sorunlarının geldiği belirtilmiştir.
Başka bir araştırma çürüğü olan 5 yaşındaki çocukların
oranının %70 olduğunu göstermiştir. Erken yaşta başlayan
ağız ve diş sağlığı problemlerinin gelecekte sindirim ve
dolaşım sistemi hastalıkları gibi birçok sistemik rahatsızlıklara sebep olduğu göz önüne alınırsa, çocukların ve özellikle
ebeveynlerin bu konudaki farkındalıklarını artırmak toplum sağlığı ve sağlık giderleri açısından büyük önem
taşımaktadır. Yapılan çalışmalar ebeveynlerin çocuklarının ağız sağlığı hakkında bilgi sahibi olmamasını, çocukların
ağız hastalıklarına yakalanma riskindeki artışla ilişkilendirmiştir. Yani ebeveynler bu konuda ne kadar bilgisizse,
çocukların gelecekte çürük ve beraberindeki diğer sorunları yaşama olasılığı o kadar artmaktadır. Türkiye’de
çocuklarını ancak bir sorunu olduğunda diş hekimine götüren ebeveynlerin oranının %90 olduğu belirtilmiştir. Proje
sonunda ortaya çıkacak mobil uygulama My.Kid ile ebeveynlere çocuklarının ağzını muayene etmesinde rehberlik
sağlayarak farkındalık kazandıracak; bilimsel ve güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştıracak ve doğru yönlendirmeyle
erken müdahaleyi teşvik ederek koruyucu diş hekimliğini yaygınlaştıracağız. My.kid ürünümüzle; • Ebeveynlere
çocuklarının ağızlarını evde muayene etmelerinde rehberlik sağlayarak COVİD koşullarının yarattığı sorunlar
hafifletilecek; • Ebeveynlerin ağız sağlığıyla ilgili bilimsel ve güvenilir bilgiye erişimi kolaylaşacak; • Erken tanı ve
müdahale şansını artırarak koruyucu diş hekimliği desteklenecek ve çocukların fırçalama alışkanlıkları iyileştirilecek; •
Çocukların dental kayıtları tutularak gelecekteki tanı ve tedavi planları için veri oluşturulacak; • Ebeveynler doğru
yönlendirilerek, kliniklerde geçirilen süreler ve çapraz enfeksiyon riski azaltılacak; • Koruyucu diş hekimliğinin
yaygınlaşması sağlanarak, klinik ve hastanelerde hasta vizite sayısı azaltılacak ve sağlık giderlerindeki yük
hafifletilecektir.
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My.Kid 
My.Kid'de 7 özellik bulunmaktadır: 1. Semptomları
değerlendirerek olası sonuçları gösteren Semptom
Değerlendirme Sistemi Algoritması 2. Travma gibi acil
durumlarda ebeveynleri yönlendiren Acil Durum Rehberi
3. Dental Kayıt Sistemi 4. Çocukların ağız ve diş yapılarını
tanıtıcı, hangi dişin ne zaman sürdüğünü ve düştüğünü
basitçe anlatan Oral Muayene Rehberi 5. Çocukların
fırçalama alışkanlıklarının kaydını tutan, fırçalama
yöntemlerinin animasyonlarla anlatıldığı Oral Hijyen
Takip Sistemi 6. Çocuklar için ağız ve diş sağlığı ürünleri
hakkında bilgi platformu 7. En yakındaki diş hekimini ve uzmanlık alanlarını gösteren sistem
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