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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yapılan incelemelerde yaşanan kaza ölümlerinin %10’unun ilk beş dakika içinde, %54’ünün 

ise ilk yarım saat içinde gerçekleşmekte olduğu belirlenmiştir. Her yıl binlerce insanın 

hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bu kazalarda doğru ilkyardım uygulamasının bu 

kayıpların büyük oranda azaltılmasını sağlayabileceği bilinmektedir. Diğer taraftan birçok 

kişi doğru ilkyardım tekniğini bilmesine ve hatta eğitimini almış olmasına rağmen kaza 

anındaki panik ortamında tüm bildiklerini unutabilmekte ve doğru müdahaleyi 

gerçekleştirememektedir.  

Gerçekleşen bu kazalarda hızlı, doğru ve güvenli ilkyardımın gerçekleştirilmesi için dijital 

teknolojilerden yararlanılarak geliştirmeyi hedeflediğimiz “Hayat Kurtarıcı” projemiz; her 

türlü kaza anında en kolay ve doğru yoldan ilkyardım uygulamasının 

gerçekleştirilebilmesini, acil müdahale ekiplerinden sesli ve görüntülü yardım alınabilmesini 

ve polis, ambulans, itfaiye gibi acil müdahale ekiplerine hızlıca ulaşılabilmesini sağlayacak 

bir ilkyardım uygulamasıdır. 

Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle kaza ortamlarında doğru ilkyardımın uygulanması, 

kazanın acil müdahale ekiplerine hızlı bir şekilde bildirilmesi ve birçok ölüm ya da kalıcı 

sakatlığın önüne geçilmesi sağlanabilecektir. 

Bu kapsamda geliştirdiğimiz projemiz temel olarak tasarım ve yazılım aşamalarından 

oluşmaktadır: 

Sistem Tasarımı: Projemizin sistem tasarımı ile ilgili gerekli algoritmik yapı oluşturularak 

projenin işlem basamakları belirlenmiştir. Buna göre projenin mobil uygulama ve yazılım 

altyapısı ile sunucu bağlantıları ve iletişim protokolleri bu aşamada hazırlanmıştır.  

Yazılım: Projemizin yazılımı App Inventor sistemi üzerinden hazırlanan bir mobil 

uygulamadır. Bu uygulama merkezi bir sunucu ile veri alışverişinde bulunarak merkezi 

kontrol birimine veri akışını sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil İlkyardım Uygulaması, Hızlı ve doğru ilkyardım, Acil Müdahale 

Çağrısı, Görüntülü ilkyardım desteği 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Trafikte, sokakta ya da ev ortamında çeşitli nedenlerle birçok kaza gerçekleşmektedir. Bu 

kazalar neticesinde binlerce insan hayatını kaybederken binlercesi de yaralanmaktadır. 

Meydana gelen bu kazalardaki ölüm ya da sakatlıkların en önemli sebepleri arasında ise 

bilinçsiz yapılan ilkyardım müdahaleleri sayılmaktadır(Bakınız1). Bu nedenle doğru ilk 

yardımın zamanında ve yetkin kişilerce yapılması çok önemlidir. Ancak bu kaza 

ortamlarında meydana gelen panik ve kriz ortamı doğru bilgiye sahip kişileri bile olumsuz 

etkileyebilmektedir. Kaza ortamlarında birçok kişinin ambulansı arayamaması ya da 

bulunduğu adresi doğru anlatamaması, acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşmasını 

geciktirebilmektedir. 

Bu konuda acil müdahale ekiplerinde yer alan kişilerle yapılan görüşmelerde, kaza ortamında 

yaşanan panik sebebiyle kazazedelere erişmekte zorlandıkları, kaza yerine ulaşana dek 

yaralıya yapılan bilinçsiz müdahale ve ilkyardım uygulamalarının bu kişilerin ölümüne ya 

da kalıcı sakatlarına neden olduklarını ifade etmektedir. Ülkemizde son yıllarda bu konuda 

hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezlerinde kaza ihbarında bulunan kişilere telefonla destek 

verilmeye ve bu kişiler yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak sadece telefonla yapılan bu 

destek ve yönlendirmelerde her zaman istenen başarı elde edilememektedir. 

https://www.mynet.com/yanlis-ilk-yardimin-acisini-30-yildir-yasiyor-180100415363
https://www.mynet.com/yanlis-ilk-yardimin-acisini-30-yildir-yasiyor-180100415363
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3. Çözüm  

Yaşanan bu kazalarda meydana gelen yaralanmalara hızlı ve doğru ilkyardımın yapılabilmesi 

ve kaza yerine hızla ulaşılabilmesi için gelişmiş dijital teknolojilerden yararlanılarak bir acil 

destek sistemi geliştirilmelidir. Bu sistem kaza ortamında bulunan kişilerin kazazedelere 

doğru ilkyardımda bulunmasını sağlayacak bir kütüphaneyi, kaza yerini doğrudan acil 

müdahale ekiplerine bildirebilecek bir çağrı sistemini, gerekmesi durumunda acil müdahale 

ekiplerinden görüntülü destek alınmasına imkan sağlayan çevrimiçi bağlantı sistemini 

içermelidir.  

 Bu amaçla geliştirmeyi hedeflediğimiz “Hayat Kurtarıcı” projemiz kişilerin yaşanan 

kazalarda acil servise doğrudan ulaşmasını, konum bilgisini paylaşmasını, ilkyardım ve acil 

müdahale konusunda canlı destek alabilmesini sağlayacak bir uygulamadır. Mobil cihaz veya 

araçların mobil sistemlerine entegre edilebilecek bu uygulama ile gerekli acil müdahale 

desteği kolaylıkla kazazedeye sunulabilecektir. Kazanın yaşandığı ortamın konum bilgisinin 

acil müdahale ekiplerine bildirilmesi ile kaza ortamına daha hızlı şekilde ulaşılabilecek ve 

bu sayede birçok kişinin hayatı kurtarılabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.Her yıl bilinçsiz ve hatalı yapılan ilkyardımlar nedeniyle birçok kişi sakat kalmaktadır. 

Resim 2: Proje uygulama tasarımı 
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4. Yöntem 

Proje kapsamında app inventor platformu üzerinden geliştireceğimiz bir mobil uygulama ile 

kaza anında kişinin etkin yönlendirmelerle doğru ilkyardımı gerçekleştirebilmesi 

sağlanacaktır. Ayrıca gerekli olması halinde uygulama içerisinden kurulacak bağlantı ile acil 

müdahale ekiplerinden sesli ve görüntülü yönlendirme desteği alınabilecektir. Sistem 

üzerinde yer alan acil müdahale çağrısı ile kaza konumu ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine 

bildirilebilecektir. Böylece doğru ilkyardımın gerçekleştirilmesiyle birçok insanın hayatı 

kurtarılabilecektir. 

Hayat Kurtarıcı projemizde öncelikle bir mobil uygulama geliştirilecek ve uygulama 

içerisine ilkyardım teknikleri kütüphanesi, acil çağrı canlı destek ekranı ve acil çağrı butonu 

yerleştirilecektir. Ayrıca acil çağrı merkezine bir kontrol ekranı kurularak gelen acil 

çağrıların takip edilmesi sağlanacaktır. 

Geliştirilecek Hayat Kurtarıcı uygulaması, mobil cihazlara yüklenebilecek ve ihtiyaç halinde 

bu cihazlar üzerinden kişilere gerekli teknik desteği verecek şekilde tasarlanacaktır. Sistem 

doğrudan acil çağrı merkezi ile entegre şekilde çalışacak biçimde dizayn edildi. Buna göre 

cihaz üzerinden yapılacak acil destek çağrıları merkeze kazanın yaşandığı konum bilgisi ile 

ulaşacak. Acil çağrı merkezine gelen bu bildirim yine kontrol ekranı üzerinden doğrudan 

ilgili müdahale ekibine yönlendirilecek. Çevrimiçi bağlantı özelliği ile kaza ortamına acil 

çağrı merkezinden ve acil müdahale ekiplerinden destek verilebilecek. Tüm bu özelliklerin 

devreye girmesi ile hastaya en hızlı, en güvenli ve en doğru yoldan ilkyardım imkanı 

sağlanmış olacak. Bu sayede birçok insanın hayatı kurtarılabilecek.  

.   

 

Resim 2. Proje iletişim ve ağ bağlantısı tasarımı 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hayat Kurtarıcı uygulaması; bu alanda geliştirilen uygulamalardan farklı olarak acil 

müdahale ekiplerinin kaza ortamına doğrudan canlı bağlantı kurabilme imkanını sağlaması 

ve kaza yerinin konumunu doğrudan acil müdahale ekiplerine bildirmesi yönünden yenilikçi 

ve özgün bir projedir. 
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Proje kapsamında geliştirilecek bir mobil uygulama ile ülkemizde sıklıkla yaşanan, çoğu 

zaman ölüm ve sakatlıklara neden olan yanlış müdahalelerin önüne geçilebilecek ve birçok 

insanın hayatı kurtarılabilecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Hayat Kurtarıcı projemiz sağlık ve ilkyardım alanında kaza ortamında yaşanan panik, 

izdiham ve bilinçsizlikler sebebiyle hastaların karşı karşıya kaldıkları riskleri ortadan 

kaldırması ve bu kişilere en hızlı, en doğru yoldan ilkyardım hizmetinin ulaşmasını sağlaması 

yönünden hayati öneme sahip bir projedir. Bu proje ile kurulacak sistem doğrudan 

uygulamaya geçebilecek ve mevcut sağlık sistemine entegre edilebilecek bir sistemdir. 

Ancak projenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi amacıyla gerekli tanıtım ve yaygınlaştırma 

faaliyetlerinin yürütülmesi gereklidir. Uygulama kamu spotları vb. görsel tanıtımlarla 

topluma duyurulabilir ve böylece yaygınlaştırılması sağlanabilir. Gerekli tanıtım ve 

yaygınlaştırmanın sağlanamaması durumunda projenin daha önce denenmiş farklı 

uygulamalar gibi başarısızlığa uğrama ihtimali de bulunmaktadır. 

Projemiz doğrudan sağlık sistemine entegre edilebilecek ve kaza ortamında insanlara 

ilkyardım desteği imkanını sağlayan ücretsiz bir proje olması bakımından doğrudan ticari bir 

ürüne dönüştürülemeyecektir. Bu uygulama ücretsiz bir şekilde resmi makamlarca 

kullanılabilir.  

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizi geliştirmek için herhangi bir fiziksel malzeme ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu 

nedenle araç gerek açısından projemizin bir maliyeti bulunmamaktadır. Sadece verilerin 

merkezi sunucu üzerinde saklanması amacıyla bir sunucu alanı ve adresine ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

 

MALZEME LİSTESİ 

Malzemeler Tahmini Fiyat 

1 1 Adet Sunucu Alanı Kiralama 240 ₺ 

2 1 Adet Alan Adı Kiralama 114 ₺ 

TOPLAM 354 ₺ 

Tablo 1: Proje Tahmini Maliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN  MAYIS             HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Kaynak ve 

literatür 

taraması 

Proje Tasarımının 

geliştirilmesi 

Algoritma ve 

İşlem 

Basamaklarının 

Belirlenmesi 

Sistem ve yazılım 

geliştirme 

Sistem ve 

yazılımın test 

aşaması 

Proje 

sunumu 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hayat Kurtarıcı uygulaması, her türlü kaza anında kullanılabilecek ve insanlara acil 

müdahale desteği sağlayacak bir proje olması bakımından toplumun geneline yönelik 

geliştirilmiş bir ilkyardım uygulamasıdır. 

 

9. Riskler 

Projemiz tek bir mobil uygulama yerine tam bir sistem olarak tasarlandı. Bu nedenle 

projemizin en büyük riski bu sistemin yetkili makamlarca kullanılmaması ve projenin 

başarıya ulaşamamasıdır. Ayrıca geliştirilen mobil uygulama ve kontrol sistemi üzerinden 

yazılımsal hatalar veya öngörülemeyen sistem sorunları da projemizi olumsuz 

etkileyebilecek riskler arasındadır. Belirlenen bu risklerin ortadan kaldırılması amacıyla 

hazırlanan risk analiz tablosu aşağıda yer almaktadır: 

 

Risk 
Oluşma 

İhtimali 

Etki 

Seviyesi 
Tedbir/Çözüm 

Sistemin 

yaygınlaştırılamaması 

Orta Yüksek Hayat Kurtarıcı projesiyle geliştirmiş 

olduğumuz sistemin başarıyla 

uygulanabilmesi amacıyla projenin kamu 

spotu veya görsel reklam araçlarıyla 

duyurulması sağlanabilir. Böylece 

uygulamanın gerekli tanıtımı ve 

yaygınlaştırılması sağlanabilir.  

Mobil uygulama 

üzerinden gelen acil 

çağrılara gerekli 

desteğin 

sağlanamaması 

Orta Düşük Sisteme gelen çağrılara gerekli desteğin 

verilebilmesi için yeteri miktarda acil çağrı 

destek personeli görevlendirilmelidir.  

Sistemin yazılım 

altyapısı ve sunucu 

erişiminde birtakım 

hatalar ortaya 

çıkabilir. 

Düşük Orta Yazılım ve sunucu bağlantı hatalarının ortadan 

kaldırılabilmesi için sistem bir takım test 

aşamalarından geçirilecektir. 

Tablo 2: Proje Risk Analiz Tablosu 
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EK-1. Uygulama Görselleri 

 

 

  

Resim 3. Mobil Uygulama Tasarımı 
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Resim 5: Kontrol Ekranı Tasarımı 


