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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

   ŞifApp mobil uygulaması insanların evlerinden çıkmadan ihtiyaç duydukları reçeteli veya 

reçetesiz ilaçları, çeşitli güvenlik protokollerinden geçtikten sonra eczacı onayıyla beraber 

kuryeler tarafından talep edenlerin adreslerine ulaştırılmasını amaçlamıştır. Projemizin daha 

önce yapılmış herhangi bir benzeri olmadığı için kendi alanında öncü bir fikirdir. Günümüzde 

gelişen dijital çağ sayesinde mobil uygulamalar birçok kişisel ihtiyacımızı karşılamamızda 

kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca geçtiğimiz pandemi sürecinde de çok çeşitli kullanım alanına 

uygun uygulamaların aktif kullanımının arttığını ve pekiştiğini, dolayısıyla da bu kolaylığa 

toplum olarak kolayca alışıldığını görmekteyiz. Araştırmalarımız neticesinde insanlara yeterli 

güvenceyi sağladıktan sonra e-ticaret platformlarına güvenlerinin arttığı kanıtlanmıştır. 

Böylelikle doğru ve güvenilir teminat garantisi ile insanların zaman ve efor kaybetmeden, yer 

değiştirmeden işlerini uygulama üzerinden gerçekleştirebilme konforu mobil uygulamalara 

olumlu bakacağını göstermektedir. Yapmış olduğumuz proje öncelikli olarak yaşı, sağlığı 

gereği çeşitli nedenlerden evden çıkamayacak, acil durumlarda gece nöbetçi eczaneye 

gidemeyecek veya konumu buna uygun olamayacak insanlara hitap edip onlara ilaç ulaştırmak 

için geliştirilmiştir. Uygulamanın içinde kullanıcının bulunduğu bölgeye ait güncel nöbetçi 

eczane bilgilerine de yer verilecektir. ŞifApp son zamanların yenilikçi olan Google’ın 

desteklediği Flutter Frameworku ile yazılarak Android,IOS ve Web platformlarına cross 

platform olarak çıkması amaçlanmıştır. Tüm bunlar neticesinde ŞifApp, piyasadaki eksikliği 

görüp eczane sistemine yeni bir bakış kazandırmayı ve tüm kullanıcılara hızlı ve güvenli bir 

şekilde ulaşıp, sistemin eksikliklerini giderecek olup ihtiyaca yönelik bir uygulama olmayı 

hedeflemektedir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

   Yakın zamanda ülkemizde ve dünyada görüldüğü gibi salgın hastalıklar sebebiyle karantina 

süreçleri oluşmakta, bu süreçlerde insanların çeşitli tıbbi ve medikal ürünlere ulaşması 

zorlaşmaktadır. Aynı zamanda yaşlı ve engelli bireylerin yakınlarında eczane bulunmaması 

veya eczaneye gidebilecek durumlarının olmaması ilaç ihtiyaçlarını karşılamalarını 

güçleştirmektedir. Hafta sonu nöbetçi eczaneler dışındaki eczanelerin kapalı olması neticesinde 

de acil durumlarda eczaneye ulaşılması kolay olmayabilir. Yakın zamanda çeşitli kurye 

firmaları hiçbir sorumluluk kabulü yapmadan ilaç tedariği konusunda hizmet vermektedir. Bu 

firmalar telefon ile hizmet vermektedir. Fakat bu tedarik şekli ile piyasada oldukça fazla 

bulunan sahte ilaçlar kolayca yayılabilmekte ve bu güvensiz oluşum da insan ve toplum 

sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu ve bunun gibi nedenler sebebiyle hastalara ve ilaç ihtiyacı 

olan bireylere eczaneler vasıtasıyla daha hızlı ulaşabilmek için bu proje düşünülmüştür. 

 

3.  Çözüm  

 

   Mobil uygulama teknolojisinin dünyada her sektörde kullanılmaya başlandığı günümüzün bir 

gerçeğidir. Proje sayesinde bu teknolojinin insanların sağlığı için en önemli sektörlerden biri 

olan ilaç endüstrisinde de kullanılmaya başlanması amaçlanmıştır. Proje, sağlığı veya yaşı 

eczaneye ulaşmasına imkan vermeyen ya da mesai saatleri dışında yakınında nöbetçi eczane 

bulamayan hastalara ilaç ulaştırmak için geliştirildi. Hasta, reçetesini aldıktan sonra yakınında 
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eczane bulamadığı zamanlarda ilaçlarını ŞİF(A)PP ile alabilecek. Aynı zamanda uygulama 

üzerinden reçetesiz satılan lens solüsyonu, vitamin, ağrı kesici gibi diğer ürünler de satın 

alınabilecek. Bununla birlikte kullanıcı yakınında bulunan nöbetçi eczaneleri 

görüntüleyebilecek. Kullanıcı uygulamada seçtiği eczane üzerinden reçete numarasını girip 

ilaçlarının siparişini verecek ve oluşan ilaç fark ücretini de ödeme ekranında ödedikten sonra 

uygulamanın sunduğu ücretli kurye hizmeti ile ilaçlarına erişebilecektir. Kullanıcı ödeme 

işlemini dilerse kapıda nakit ödeme seçeneği ile de yapabilecek. Güvenli ödeme yöntemi ve 

kolay erişilebilir yapısı ile bu proje ülkemizde ve dünyada insanların ihtiyacı olan bir soruna 

çözüm olacaktır. 

 

 

 
 

 

4. Yöntem 

 

   Projenin mobil uygulama kısmı için Flutter framework’ü ve Dart Programlama dili 

kullanılmıştır. Google tarafından geliştirilen ve 2017 yılında yayınlanan Flutter, ücretsiz olarak 

kullanılan ve açık kaynak kodlu bir uygulama ara yüzü araç takımıdır. Flutter iki ana parçadan 

meydana gelmektedir. Bunlardan birincisi yazılım geliştirme kiti olan SDK, diğeri ise birçok 

UI ve kütüphane anlamına gelen Framework’tür [1]. 2011 yılında Google tarafından 

geliştirilmiş olan Dart ise, bir nesne programlama dili olarak tanımlanmaktadır. Bu dil ile 

Flutter üzerinden yazılan tek bir kod tabanı hem mobil hem web hem de masaüstü uyumlu bir 

uygulama şeklinde çalışmaktadır. Kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlamak adına bu projede 

Şekil 1’de örnek arayüzü gösterilen Flutter tercih edilmiştir. [2] 
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Şekil 1. Flutter arayüzü 

 

   Verilerin depolanması ve kaydedilmesi için bulut tabanlı bir veri tabanı olan Firebase 

platformu kullanılacaktır. Şekil 2’de örnek arayüzü gösterilen Firebase, Google tarafından 

mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Firebase; uygulama 

yönetimi, kullanım takibi, depolama, bildirim iletme gibi temel işlemleri sunucu taraflı kod 

yazmaya ihtiyaç duymadan halletmektedir. Realtime Database, Notification, Remote Config 

gibi özelliklerle birlikte her uygulama için ayrı ayrı ulaşım imkanı sağlamaktadır. Firebase’in 

uygun fiyatlandırılması, sade ve güvenli olması gibi özellikler bu platformların uygulama için 

tercih edilmesine sebep olan en büyük avantajlardır.[3] 

 

 
 

Şekil 2. Firebase arayüzü 

 

   Uygulamanın UI tasarımlarını yapmak için Şekil 3’de gösterilen Figma tasarım aracı 

kullanılacaktır. Figma, macOS ve Windows için masaüstü uygulamaları tarafından 

etkinleştirilen ek çevrimdışı özelliklerle, web tabanlı bir vektör grafik düzenleyici ve prototip 

oluşturma aracıdır. Figma herhangi bir indirme işlemi gerektirmeden sadece tarayıcı 
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üzerinden kullanım sağlayan bir platformdur. Uzaktan çalışma yapılması gerektiği 

durumlarda ekipler birlikte çalışma ortamı sağlamaktadır. Ayrıca sunduğu şablon, map ve 

daha birçok templete’lerden seçim yaparak direkt işe koyulma imkanı sunmaktadır. Figma 

tasarım aracı ile tasarlanan arayüzler Flutter ile kodlanmaya başlanacaktır. 

 

 

 

Şekil 3. Figma Tasarım Aracı  

 

 

                           

 

Şekil 4. ŞifApp’in Figma tasarımı 
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Şekil 5. Uygulamanın Akış Diyagramı 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

   Ürünün araştırmaları gerçekleştirilmiş olup benzer bir ürün olmadığı gözlemlenmiştir. ŞifApp 

mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duyulan ilacı hızlı bir şekilde tedarik 

edebilirler.  Bu teknolojinin insanların sağlığı için en önemli sektörlerden biri olan ilaç 

endüstrisinde de kullanılmaya başlanması amaçlanmıştır.  Bu sayede kalabalık ve ulaşılması 

zor ortamlara girmelerine gerek kalmadan ilaçlarını sipariş edebilirler. Mobil uygulama 

teknolojisinin dünyada her sektörde kullanılmaya başlandığı günümüzün bir gerçeğidir. ŞifApp 

diğer online alışveriş uygulamalarının aksine T.C. Sağlık Bakanlığı güvencesiyle kullanıcıların 

güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını amaçlamaktadır. Proje de yazılımsal yöntem olarak 

provider state management algoritması yardımıyla daha yenilikçi ve yüksek performans alan 

bir uygulama tasarlanmıştır. Bu uygulamaya benzer bir mobil uygulama olmamasından dolayı 

ilerde gelişecek uygulamalara öncülük edebilecek nitelikte bir uygulamadır.  
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6. Uygulanabilirlik 

  

Yapılması planlanan projenin mobil uygulaması yapıldıktan,  çeşitli kurye firmaları ve T.C. 

Sağlık Bakanlığı’ndan da izin alındıktan sonra hayata geçirilebilecektir. Mobil uygulaması 

yapıldıktan sonra eczaneler ile anlaşılarak kullanıcılar reçeteli ve reçeteye gerek duyulmayan 

ürünleri alabilecekler. Kullanıcılar nöbetçi eczanelerin yerini uygulamadan öğrenebilecekler ve 

bu sayede ilaçları kendileri de temin edebileceklerdir.ŞifApp uygulaması ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir. Eczaneler belirli bir ücret karşılığında mobil uygulamaya üye olabilir ya da 

reklam verip kendilerini uygulamada ön plana çıkarabilirler. İstedikleri medikal ürünün sipariş 

ettikleri yere gelmesini tercih eden kullanıcılar belirli bir teslimat ücreti karşılığında bu hizmeti 

alabileceklerdir. Reçetesi olmayan kullanıcılar sipariş ettikleri ilacı ek komisyon karşılığında 

temin edebileceklerdir. Ürünlerin teslimi sırasında eczanelerin kuryeleri kapıda siparişi veren 

kullanıcıdan kapıda ödeme olarak ücreti alabilecekledir. 

 

Riskler; 

 

 Kullanıcıların uygulamayı tercih etmemesi. 

 Eczanelerin istenen ürünü yollamaması. 

 Kuryelerin ilacı kaybetmesi. 

 Kuryelerin ilacı başka bir kullanıcıya teslim etmesi. 

 T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınamaması. 

 Veri tabanında siparişin gözükmemesi. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

   Projede kullanılacak olan teknolojilerin çoğu ücretsiz olduğu için projenin tek maliyeti 

uygulamanın IOS ve Android marketlerine yüklenebilmesi için gerekli olan üyelik ücretleridir. 

Kullanılan veritabanı makul bir seviyeye kadar ücretsiz bir hizmet sunmaktadır. Aylık belirli 

kullanıcı sayısından fazlası kullanıldığı zaman kullandıkça öde sistemine sahip olan veritabanı 

ay sonunda kullanımı faturalandırıyor ve bu miktar en fazla 700-800 TL seviyelerinde 

olabiliyor. Projeye benzer bir proje bulunmadığından maliyet karşılaştırması 

yapılamamaktadır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

    Günümüzde gittikçe yaygınlaşan mobil alışveriş sektöründe insanlar evden çıkmadan tek 

tıkla siparişlerini verebiliyorlar. Projenin hedef kitlesi de evden çıkmadan eczane ihtiyacını 

karşılamak isteyen veya evden çıkmaya durumu olmayan insanlar ve hastalardır. Hastaneden 

alınan reçetelerle birlikte insanların eczane sırası beklememesi için veya etrafta hastane 

bulamadıkları durumlarda mobil uygulama üzerinden reçeteleriyle birlikte ilaçlarını temin 

edebilmeleri amaçlanmıştır. Eczaneler kapandıktan sonra hastaneye giden insanlar hastane 

çıkışında nöbetçi eczane arama konusunda ve nöbetçi eczaneye ulaşımda ciddi sıkıntılar 

yaşıyorlar. Nöbetçi eczane bulamayan veya nöbetçi eczaneye gitmek istemeyen kullanıcılar 

uygulama üzerinden ilaç temini sağlayabilecektirler. Aynı zamanda eczanelerde reçetesiz 

olarak satılan sağlık ürünlerine de uygulama üzerinden ulaşılabilecek ve insanların krem, lens 

solüsyonu gibi ihtiyaçlarını da karşılayabilecektir. 

 

ÜRÜN ADI ADET KULLANIM AMACI FİYAT 

Apple Senelik 

Geliştirici Üyeliği 1 Kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesi 

için IOS markete sunulması 

1650 TL / YIL 

Firebase Kullanıma 

Bağlı Üyelik Ücreti 1 Aylık kullanıcı sayısına ve tutulan verilere 

göre veritabanı sistemine ödenebilecek tutar. 

0-800 TL 

Google Play 

Üyeliği 

1 Kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesi 

için Android markete sunulması 

375 TL 

 

TOPLAM Uygulamanın toplam maliyeti. (Firebase üyelik ücreti 

aylık kullanım oranına göre fiyatlandırılmaktadır.) 
2025-2825 TL 

Haziran

•Projenin tasarımının 
oluşturulması

•Detayların araştırılması

•Mobil uygulamanın 
tasarımlarına başlanması

Temmuz

• Uygulamanın algoritmasının 
çıkarılması

•Uygulamanın kodlanmaya 
başlanması

• Uygulamaya Firebase 
bağlanması

• Verilerin Firebase bulut 
servisine yüklenmesi

Ağustos

• Uygulamanın test 
aşamasının sürdürülmesi

•Tespit edilen hataların 
giderilmesi

•Projenin son aşamaya 
getirilmesi

•Uygulamanın mobil 
marketlere yüklenmesi
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9. Riskler 

 

Projemiz insanların eczane ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşması için bir mobil uygulama olarak 

düşünülmüş ve bu projeye benzer bir proje bulunmamaktadır. Bu durum projenin daha 

anlamklı ve daha verimli bir hal almasını sağlamaktadır. Projenin en büyük avantajlarından 

birisi rakipsiz bir proje olmasıdır. Çalışan kadrosu arttırılarak uygulama ülke çapında ve hatta 

dünya çapında da genişlemeye açık bir projedir. Projeye benzer bir proje bulunmadığından 

diğer projelerle risk karşılaştırması yapılamamıştır. 

Projeye ait Etki-Olasılık tablosu Tablo 1’de detaylandırılmıştır. Olası durumlara karşı 

düşünülmüş olan B-Planı tablosu da Tablo 2’de detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

 

Etki-Olasılık Tablosu 

 

 

                  Olasılık 

Etki 

DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

YÜKSEK 

Nöbetçi eczane 

API’sinde 

yaşanabilecek 
bağlantı problemleri 

Veritabanında 

yaşanacak bağlantı 

hatası 

Kurye ve eczane 

arasında yaşanacak 

iletişimsizlik 

sorunu 

ORTA 

Ekip üyelerinin 

ayrılması 

 

Uygulamada 

yaşanacak bağlantı 

hatası 

Zorlu hava 

şartlarında 

yaşanacak 

yoğunluklar 

DÜŞÜK 

Siparişlerin yanlış 

adreslere iletilmesi 

durumu 

Sipariş verilen 

eczanede 

yaşanabilecek ilaç 

temin sorunu 

Market ve 

veritabanı 

üyeliklerinin fiyat 

artışı 

 

Tablo 1. ETKİ-OLASILIK TABLOSU 
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B-PLANI TABLOSU 

 

PROJE İÇİN 

OLUŞTURDUĞU RİSK 

YAŞANABİLECEK 

SENARYO 

B PLANI 

DÜŞÜK Ekip üyelerinin ayrılması 

 

Ayrılan üyelerin 

görevlerinin diğer üyelere 

paylaştırılabilir 

DÜŞÜK Sipariş verilen eczanede 

yaşanabilecek ilaç temin 

sorunu 

Kullanıcı isteğine göre 

siparişin farklı eczaneye 

aktarılabilir veya sipariş 

iptal edilebilir 

DÜŞÜK Siparişlerin yanlış 

adreslere iletilmesi 

durumu 

Kuryelere doğru adresleri 

ileterek siparişleri teslim 

etmeleri sağlanabilir 

ORTA Nöbetçi eczane API’sinde 

yaşanabilecek bağlantı 

problemleri 

Kullanıcılara nöbetçi 

eczaneye ulaşabilecekleri 

bir bağlantı verilebilir 

ORTA Uygulamada yaşanacak 

bağlantı hatası 

Hata durumunda kullanıcı 

bilgilendirilecek ve hata 

çözümüne en kısa sürede 

ulaşılacaktır 

ORTA Market ve veritabanı 

üyeliklerinin fiyat artışı 

Muadil veritabanı 

seçimine gidilebilir 

YÜKSEK Zorlu hava şartlarında 

yaşanacak yoğunluklar 

Kuryelerin zorlu hava 

şartlarında tehlikeye 

girmesini önlemek 

amacıyla siparişler 

durdurulabilir ve 

kullanıcılar bu konuda 

bilgilendirilebilir 

YÜKSEK Kurye ve eczane arasında 

yaşanacak iletişimsizlik 

sorunu 

Siparişin gecikme 

durumunda kurye 

kontrolü sağlanır ve olası 

durumda siparişe yeni 

kurye atanabilir 

YÜKSEK Veritabanında yaşanacak 

bağlantı hatası 

Kullanıcılara durumla 

ilgili bilgilendirme yapılır 

ve en kısa sürede hatanın 

çözümüne ulaşılabilir 

 

Tablo 2. B-PLANI TABLOSU 
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10. Kaynaklar  

 

Ata Yayıncılık ve Bilişim Teknolojileri Web Sitesi (2022, Haziran 1) [1] 

Erişim: https://ata.com.tr/blog-detay/dart-programlama-dili-ve-flutter-nedir-244 

 

Pomelo Soft Yazılım Web Sitesi (2022, Mayıs 29) [2] 

Erişim: https://www.pomelosoft.com/blog/flutter-dart-dili-nedir 

 

DNOMIA Bilgi Teknolojileri Web Sitesi (2022, Haziran 4) [3] 

Erişim: https://ceaksan.com/tr/firebase-nedir-nasil-kullanilir  

 

Dart Programlama Dili ve Flutter Web Sitesi(2019,Mart 2) 

Erişim:https://medium.com/@berkekurnaz/dart-programlama-dili-ve-flutter-

a982a7f5281e 

 

Flutter Web Service (2022, Şubat 20)  

Erişim: https://flutter.dev/ Google Pub.dev  

 

Google Pub.dev Web Service (2022, Şubat 20)  

Erişim: https://pub.dev/  

 

Google Firebase Web Service (2022, Şubat 22)  

Erişim: https://firebase.google.com/docs 

 

Flask Documentation Web Service (2022, Şubat 25)  

Erişim: https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/ 

https://ata.com.tr/blog-detay/dart-programlama-dili-ve-flutter-nedir-244
https://www.pomelosoft.com/blog/flutter-dart-dili-nedir
https://ceaksan.com/tr/firebase-nedir-nasil-kullanilir
https://pub.dev/
https://firebase.google.com/docs
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