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1.Proje Özeti 

 

 Red Pill ilaç takip sistemi ile günlük ilaç takiplerinin aksatılmadan ve doktorların 

önerdiği ölçülerde kullanımının sağlanması ve yazdıkları ilaçların uygulamaya daha önceden 

kayıt ettiğimiz ilaçlardan evimizde olup olmadığı ve varsa ilaçların ne kadar gün daha 

kullanılacağını gösterilmesi. 

Ayrıca uygulamada birinci faz olarak şu içeriklere yer verilmeye çalışılacaktır. 

1. İlaç hatırlatma ve alarm sistemi 

2. İlaç arama ve karekod ile sorgulama 

3. İlaç kullanım talimatı 

4. İlaç geri dönüşüm iade merkezleri 

5. Yakınımdaki eczaneler 

6. Nöbetçi eczaneler 

7. Akıllı saat uygulaması 

8. Alarm sistemi 

9. Akıllı asistan (Doktor ve hastane randevuları) 

10. Yenidoğan takip çizelgesi (Amerikan Pediatri Akademisi) 

 

Şekil 1: Redpill Uygulama Arayüz Çalışması 

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Vaccine-Safety-The-Facts.aspx
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Şekil 2: Ön Tasarım Şablonu 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

       Ülkemizde ilaç israfı ile ilgili durum ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin yıllık ilaç 

harcaması 16 Milyar’ ı bulmaktadır. Bu tutar sağlığa ayrılan paranın %40 ‘nı oluşturmaktadır. 

Eczanelerden alınan ilaçların ise % 37 çöpe atıldığı yani israf edildiği düşünülmektedir. Buda 

ilaç maliyetinin %90 ‘ını karşılayan SGK’ dır.(Sosyal Güvenlik Kurumu-Devlet). 

Redpill projemizle hem devletin kaybını en aza indirmek, hem de bireylerin günlük hayatta 

kullandıkları ilaçları ilaçların çok yönlü takibini yapıp israfı (hem ilaç hem de kişinin maddi 

kaybı) ortadan kaldırmaktır. Ayrıca ilaçların imhasını tıbbi atık prosedürlerine uygun imhası 

için ilaç kabul merkezlerine ulaşmayı kolaylaştırmak. 

 Bu konu ile ilgili olarak İstanbul Eczacılar Odası ile ilaç kullanımı ve doğru ilaç 

kullanımı ile ilgili bir toplantı yaptık ve kendilerine projemizi, projemizin ülkemize getireceği 

olumlu yönlerinden bahsettik. Bu kapsamda ekip arkadaşlarımızla beraber yerlerinde ziyaret 

edip sorular sorduk. 

Buradaki amacımız ilaç sektörünün bir paydaşı olan odaların, ilaç ve geri dönüşüme ait 

düşüncelerini önerilerini almaktı. Kendileri bizleri hem bilgilendirdiler hem de projemizle 

ilgili yeni fikirler sundular. Ayrıca ilaçların kişiye özel olduğu için, kişiye özel ilaçların başka 

kişiye verilmesinin sakıncalı olacağı noktasında endişelerini de paylaştılar. Özellikle bireyin 

ilaçların takip etmesi ve bunu istatistik veriler olarak kullanıcıya veriyor olmasının da önemli 

olduğunu belirttiler. Bunun aksine kişilerin bilgilerini başka kişilerle paylaşılması durumu 

sakıncalı olacaktır diye de bizleri uyardırlar.  

Bizlerde Türkiye’de uygulanmakta olan Kişiler Verileri Koruma Konuna uygun hareket 

edileceğini, özellikle sağlık sistemindeki gizlilik ilkelerine riyat birinci öncelik olacağını 

kendilerine bildirirdik. 
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 Bizleri hem ağırladıkları hem de katkılarından dolayı Ecz. Fisun Tunaoğlu (İstanbul 

Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi-Sayman) ve Ecz. Emel Guruhan (Eczacılar Akademi 

Kurulu Üyesi) teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

 

Şekil 3: İstanbul Eczacılar Odası Ziyaret programından görüntüler 

 

Yaptığımız görüşme ile ilgili sorduğumuz sorular ve cevapları şu şekildedir, 

 Akılcı ilaç kullanımı nedir ve neden gereklidir ? 

Cevap: Kişinin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacın  uygun 

süre ve dozda en düşük fiyata temin edilebilmesidir. Akılcı ilaç kullanımı hastalık ve 

ölüm oranlarını azaltmakta kullanılan bir yöntemdir 

 İlaçlar hangi koşullarda ve nerelerde muhafaza edilmelidir? 

Cevap: Rutubetsiz, çok ışık almayan, sıcaklığı 25 derecenin altında olan bir ortamda 

kutularda yazılan şekilde muhafaza edilmelidir. 

 İlaçların reçeteye uygun kullanılmasının faydaları nelerdir? 

Cevap: Reçeteler kişiye özgürdür. Kronik duruma, laboratuvar değerlerine, hastalık 

seviyelerine göre hastaya özel reçetelenir. Fazla dozda kullanıldığında zehirlenme 

görülür; az kullanıldığında etki azalır, hastalık ilerler. Eczacıların ilaç kullanımındaki 

önemi nelerdir 

 Eczacıların ilaç sektöründeki rolü nedir? 

Cevap: Eczacı, tedavi ile hasta arasındaki son basamağı oluşturmaktadır. Bu nedenle 

ilacın temininden sonra hastanın durumu ve tedavisin- deki ilaçlar konusunda 

bilgilendirilmesi, hastanın tedaviye oyuncu, ilacın doğru şekilde kullanımı, saklanması 

açısından eczacının rolü önemlidir 
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 İlaç israfının önüne geçmek için neler yapılmalıdır. 

Cevap: Eczacılar, ilacın etken maddesini bilir, yanlış kullanımında zararını bilir;halk 

sahlığı üzerine çalışır,amacı ürün satmak değildir.Hastalara doğrudan ilaç vermektense 

en doğru tedaviyi seçer,yönlendirme yapar.Hastaları tanıdığından onların 

yaşlarına,kilolarına göre doğru ilacı uygun dozda,ilacı anlatarak verir. En doğru ilaç 

imha yöntemleri nelerdir 

 En doğru ilaç imha yöntemleri nelerdir 

Cevap:Özel ruhsatlar alınarak açılan fabrikalarda, alınmış eğitimin doğrultusunda 

özenle imha edilmektedir. 

 Bireysel ilaç kullanıcıları evlerindeki kullanmadıkları ilaçları nerelere ve hangi 

koşullarda imha etmelidirler. 

Cevap: Evlerde bulunan kullanım dışı kalmış veya son kullanım tarihi geçmiş ilaçlar 

gün geçtikçe çevre ve insan sağlığı açısından büyüyen bir tehdit oluşturmaktadır. Bu 

konuda devletinde tıbbi atık geri dönüşümü ve  toplatılması ile ilgili yönetmelikleri 

var. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın belediye ve eczanelerle yapılan protokelleri mevcut. 

Buna rağmen maalesef istenilen seviyelerde değil. 

 Kullanılmayan ilaçların ülke ekonomisine nasıl bir yük getirmektedir. 

Cevap: 2006’da evlerdeki ilaçların %60’ının kullanılmadan çöpe atıldığı verilere 

geçmiştir. bu sayı 2015’de 2/3’üne yükselir ve kullanılmayan ilaçlar ülke ekonomisini 

kötü etkiler. 

 Türkiye’de ve dünyada ilaç tüketimi ile ilgili güncel istatistikler nedir. 

 

Şekil 4: Yıllara Göre İlaç İmha Değişimleri 

3. Çözüm 

 

Sağlıklı bir toplum yaratılması ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesinde en önemli 

faktörlerden biri olan ilacın kurallara bağlı olarak üretilip ve ihtiyacı olan herkese ihtiyaç 

duyulduğu anda ulaştırılabilmesi, günümüzde devletin en önde gelen sosyal sorumluluğudur.  

Sağlıklı bir toplumun en değerli gücü  ekonomik güç olduğu gerçeği, günümüzde tüm 

devletler tarafından kabul edilmiştir. 
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Gelişmiş ülkeler rasyonel ilaç politikaları ile en ekonomik şartlarla hastaya ulaşımını 

sağlamaktadırlar. İlaçların bedellerinin genellikle devlet kurumları tarafından ödeniyor olması 

devlet bütçesine çok ağır yükler getirmektedir. Bu yükü en aza indirebilmek için ise 

ilaçlarımızı doğru kullanmaktan geçmektedir. 

Şekil 5: Dünyada Reçeteli Satılan İlaçların     Şekil 6: Türkiye’de İlaçların Dağılımı ve Satışı (Miyar TL) 

Dağılımı ve Tahminler (Milyar Dolar)  

 

Ayrıca ilaçlar ancak gerekli olduğunda, uygun doz ve sürede kullanıldığında güzeldir, 

vücut için iyidir. Ancak uygun olmayan dozlarda, sürede ve gereksiz kullanılan ilaçlar ise 

kişilerde düşme, bunama, idrar kaçırma gibi sık görülen yan etkilere neden olmaktadır. İşte bu 

noktada da çok sayıda ve yanlış ilaç kullanımları toplum tüm yaş grupları için önemli bir konu 

olan bilinçli ilaç kullanımı ile ilgili çözümler üretilmesi yolları aranmakta ve çalışmalar 

yürütülmektedir. 

 Bu sorunu çözebilmek aslında hiçte zor değildir. Özetle bu uygulamadaki amacımız 

gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının önene geçmek, çoklu ilaç kullanımının takibi, doğru ilacı 

nasıl kullanırız, ilaç israfının önüne nasıl geçeriz ve en önemlisi kullanmadığımız ilaçları 

ekonomiye veya geri dönüşüme nasıl sağlarız noktasında kullanıcılara teknolojik alt yapı 

oluşturacaktır. 

 

4.  Kullanılacak Yöntemler 

 

Uygulama kodlaması olarak App Inventor blok tabanlı bir mobil uygulama programlama 

aracı ile çalışıyoruz. Bu uygulama yap boz birleştirir gibi kod bloklarını birleştiriyor, oyunlar, 

uygulamalar yapabiliyor. Her gün daha da gelişen App Inventor ile son derece gelişmiş mobil 

uygulamalar yapabiliyorlar. Bizde bu sayade basit ve kullanıcı dostu ara yüzlerler 

kullanıcıların uygulamayı basit bir şekilde kullanmalarını sağlayacağız. Kullanıcı kitlesinin 

yaş gruplarını da dikkate alarak sade bir ara yüz tanımlaması yapmayı planlıyoruz. Özellikle 

elimizdeki ilaçların iadesi ile süreçlerin birkaç adımda çözecek şekilde planlayıp hedefimiz 

olan tıbbı dönüşüme gitmesi gereken ilaçların doğru noktalara ulaşmasını sağlamayı 

hedefliyoruz. Yapacağımız raporlama ekranları ile kişilerin yıllık istatiklerini ve diğer 

isteklerini raporlamayı hedefliyoruz. 
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Şekil 7: App Inventor Kod Çalışmasından Ekran Görüntüleri 

5.   Projenin Özgün ve Yaratıcı Yönü(İnovatif): 

        Projemizi app uygulaması şeklinde hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. İlaçların üzerinde 

bulunan karekodları(QR) okutarak uygulamamıza ilaçlarımızı kaydedip uygulamamızda 

arşivleyeceğiz.  

Bununla birlikte ileriki fazlarda Sağlık Bakanlığının e-uygulamaları ile entegrasyon sağlanıp, 

daha geniş kitlenin yararına sunmayı planlıyoruz. Ayrıca konumlardan yararlanarak ve Sağlık 

Bakanlığı ile yapılacak protokollerle elimizdeki fazla ilaçları ilaç toplama merkezleri veya 

sağlık kuruluşlarının görme imkanı olacak. Kişiler uygulama sayesinde kendisine en yakın bu 

merkezleri görebilecek ve ilaç toplama günlerini takip edebilecek. 

Şekil 8: Sağlık Bakanlığı İlaç Geri Dönüş Alanları ve Toplama Süreçlerine Ait Görüntüler 



 

9 
 

 

  
Şekil 9: İlaçların üzerindeki QR kod ve QR İçindeki bilgiler                  Şekil 10: Sağlık Bakanlığı e-nabız Uygulaması 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Projemizin fikri, afet yönetimi üzerine olduğundan, ticari bir kaygı gütmemekte, ayrıca 

App Inventor gibi ücretsiz blok tabanlı yazılımlar kullanıldığından dolayı projenin maliyeti şu 

anda tasarlanan prototip fazında bulunmamaktadır.  

 Redpill projemizin hayata geçirilme süreci, geliştirilen fazda takımın proje takvimi ve 

organizasyonu ile eş zamanlı olarak devam etmekte, teknik ve görsel anlamda üzerine 

konarak ilerletilmektedir.  

 Uygulamada yer verilmeye çalışılacak içerikler ve çözümler, hedef kullanıcı ve 

İstanbul Eczacılar Odası gibi kurumlarla yapılan toplantılar göz önünde bulundurularak 

geliştirilmeye devam edecek ve hayata geçirilmeye çalışılacaktır. 

7.  Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

      Proje yazılım sürecinde kullandığımız bazı arayüz programları ve yazılım geliştirme 

programların maliyetleri karşımıza çıkabilmektedir. Şuan kullandığımız tüm programlar ve 

indirdiğimiz resimler ücretsiz olup, her hangi bir maliyet karşımıza çıkmamaktadır. 

İŞİN TANIMI 
AYLAR 

MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Proje ile ilgili araştırmalar             

Projenin yazılımı için çalışmalar             

Programın kodlamasının başlaması             

Projenin test sürecine girmesi ve 

kontroller 

        

    

Projenin tamamlanması ve sunumu             

 

8.  Hedef Kitle 

        Projemizin hedef kitlesi başta evinde ilaçları olan ve ilaç kullanacak tüm kişilerdir. 

Ayrıca ilaçları tıbbi atık yönetmeliğine uygun olarak imhaya önem veren devlet kurumları 

(hastane, sağlık ocağı vb.) ile özel teşebbüs ilaç kabul merkezleridir. 
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9. Riskler 

Günümüzde giderek yaygınlaşan yazılım projelerinde çok önemli hatalar meydana 

gelmektedir. Sözkonusu hatalar, geliştirilen yazılımları olumsuz yönde etkilemektedir. 

Dolayısıyla, bu durumu önlemek veya en aza indirmek için iyi kodlama yapmanın ötesinde 

“Yazılım Risk Yönetimi” süreçlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir 

 

 

 

                                                           

 

 

       

Şekil 11: Yazılım Risk Faktörleri 

 
                                     

                             Şekil 12: Yazlım Risk Türleri     

Şekil 13: Yazlım Hata Formu 
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 9.1 Risklere Karşı Alınacak Önlemler 

 

Riskleri en aza indirmek için, riskleri önceden belirleyip yazılım aşamalarında 

kontrollerini yapmak ve kullanıcıların beğenisine sunulmadan geniş tabanlı uygulama 

eğitimleri ve kullanım prosedürlerini uygulayıp süreci tamamlamak. Ayrıca  Yazılım 

Güvenlik Testi/Analizi testi yaptırması. Yazılımınızın saldırılar karşısında aldığı hasarı en iyi 

ve doğru şekilde bu analizlerle öğrenerek doğru önlemler alınabilir. Güvenlik açıklarını 

keşfetmek ve gerekli tedbirleri almak için analizlerin yapılması ve analiz sonucunda bir yol 

haritası çıkarılması gerekmektedir. Çıkarılan yol haritası ile gerekli işlemler yapılarak Yazılım 

Güvenlik İyileştirmesi yapılmalıdır. 

Bir yazılımda performans ve esneklik gibi konular dışında güvenlik de çok önemli bir 

konudur. Özellikle kişisel ve/veya kurumsal verilerinizin olduğu yazılımların güvenliği 

için Barındırma, Güncelleme, Yedekleme Hizmeti almalısınız. Aksi takdirde yukarıda 

belirtildiği gibi kötü niyetli kişiler ve/veya bu kişiler tarafından oluşturulmuş botlar yüzünden 

verilerinizin kaybolması gibi önemli sorunlarla karşılaşabilirsiniz.  

 Bizlerde riskleri en aza indirmek için kendi aramızda proje ile ilgili düzenli olarak 

fiziki ve zoom toplantıları ile yaptığımız çalışmaların analizini ve kontrollerini sağladık. Proje 

bitene kadar devam edecektir. 

 

 

 
        Şekil 14: Risk Değerlendirme ve Proje Süreç Toplantıları  

 

 

 

 

https://binbiriz.com/yazilim-guvenlik-testi-analizi-raporu
https://binbiriz.com/yazilim-guvenlik-testi-analizi-raporu
https://binbiriz.com/yazilim-guvenlik-iyilestirme
https://binbiriz.com/yazilim-guvenlik-iyilestirme
https://binbiriz.com/yazilim-performans-arttirma
https://binbiriz.com/blog/yazilimda-esneklik-nedir
https://binbiriz.com/yazilim-barindirma-hosting-guncelleme-yedekleme


 

12 
 

10.   Kaynaklar 

1. Op. Dr. Muzaffer Yurttaş : http://muzafferyurttas.com/yazi/ilac-israfinin-

onlenmesi-projesi 

2. Öğretim Görevlisi: Aysun YILMAZTÜRK, Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek 

Yüksekokulu, aysunyilmazturk@hotmail.com Dergipark 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/303122 

3. Şekil1: Dünyada Reçeteli Satılan İlaçların Dağılımı ve Tahminler , KPMG, 2020: 

5; Evaluate Pharma, 2019: 8 

4. Şekil2: Türkiye’de İlaçların Dağılımı ve Satışı, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz 

Kurumu, Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu-8, Sayfa 1 

5. Şekil: 8-9https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/165606 

6. https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr 
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