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1. Proje Özeti  

 

Ülkemizde ve dünyada doğru ilkyardım eksikliğinden kaynaklanan sağlık sorunları 

artmaktadır. Temel ilkyardım ve acil müdahale konusu, kaza ve yaralanmalarda önemli rol 

oynamaktadır. Projemizin amacı ilk yardım sertifikası almış eğitimli bireylerin, ilk yardım ve 

acil müdahale ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde ulaşabilmesidir. Projemiz, mobil bir 

uygulama üzerinden sağlanan arayüz ile, eğitimli bireylerin ve gönüllü kişilerin sisteme 

tanımlanması, herhangi bir kaza durumunda konum özelliğine göre ilkyardım talebi 

oluşturulması ve talebe yönlendirilmesi üzerinedir. Projemiz sayesinde; hem ilkyardım ve acil 

müdahalenin önemini gönüllülük hareketiyle arttıracağız, hem de olumsuz durumların 

azaltılmasını sağlayacağız. Ayrıca uygulamayı ilkyardım ihtiyacı olan kişiler de “Yardım Et” 

özelliği sayesinde kullanabilir.  

 

2. Problem/Sorun 
 

İnsanların ilk yardım gerektiren kaza ve yaralanma anlarında doğru ilkyardımın 

uygulanamaması önemli bir sorundur. Ülkemizde ve dünyada ilkyardım yetersizliğinden 

telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmaktadır. Bir kaza anında yaralının başına üşüşen 

onlarca insan, belki de kazazedenin hayati tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Toplumda 

temel ilkyardım ve müdahale konusunda bilinçli bir eğitim gerekmektedir. Sadece kazaya 

uğrayanlar için değil ailemiz ve kendimiz için de doğru ilkyardım bilgilerine sahip olmamız 

oldukça önem taşıyor. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; az tehlikeli işyerlerinde, her 20 

çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, çok 

tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması gerekir. Ama çoğu iş 

yerlerinde ya da başka yerlerde durum bu şekilde değildir. Ülkemizde ciddi bir ilkyardım 

seferberliği ihtiyacı bulunmaktadır.  
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Şekil 1. Hatalı ilkyardım ve doğru ilkyardım örneği 

 

3. Çözüm  
 

Projemiz, temel ilkyardım ve acil müdahalenin ülkemizde yeterli seviyede olmayışı sorununa 

yönelik geliştirilmiştir. Genç nüfusta önemli bir yer tutan üniversite öğrencilerinin, temel 

ilkyardım bilgilerinin zayıf olduğu yapılan araştırmalarda belirtilmiştir. İlk yardım eğitimi 

almamış kişilerin, ilk yardım uygulamaya çalışması ölümcül kazalara sebebiyet verebilir ve 

hasta zarar görebilir. Bu nedenle, hayati öneme sahip bu ihtiyaca yönelik proje fikrimiz 

olgunlaşmıştır.  

.  

Şekil 2. Hayat kurtarmada 2. halka olan ilkyardımın önemi 

 

Projemizde; eğitimli sağlık çalışanları başta olmak üzere, ilkyardım eğitimi alacak ve 

sertifikalandırılacak kişilerin mobil uygulamada yetkilendirilmesi sağlanacaktır. Özellikle 

kırsal yerlerde ve dezavantajlı bölgelerde projemizin yaygın etkisi daha fazla olacaktır. 

Uygulama android tabanlı telefonlara göre tasarlanmaktadır. 
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Şekil 3. Uygulamaya başlangıç tasarım çizimleri 

4. Yöntem 
 

Sağlığım Güvende uygulamamızda iki farklı ekran arayüzü tasarlıyoruz. Öncelikle sağlık 

çalışanları ve ilkyardım eğitimi alarak sertifikalandırılmış kişilerin sisteme tanımlama ekranı 

olan ilkyardım gönüllüsü ekranıdır. Bu ekrana giriş yetkisi sadece belirtilen bireylerde 

olacaktır. Diğer ekran arayüzü ise tanık diyebileceğimiz, kazaya tanık olan veya kazayı yaşayan 

bireylerin “Yardım Et” çağrısı ile sisteme yardım mesajı gönderdiği ekrandır. Bu bireylerin de 

sisteme kayıt olarak kullanabilmesi sağlanacaktır. Uygulama tasarımında ücretsiz olan MIT 

App Inventor aracı kullanılmaktadır.  

 

 
Şekil 4. MIT App Inventor’da konum özelliğine yönelik oluşturduğumuz bazı kodlar 

 

Uygulama test imkânı için yine MIT tarafından geliştirilen MIT AI2 Companion aracı 

kullanılmaktadır. Bu araç Android telefonlara kurulabilir olarak Google Play Store’da ücretsiz 

olarak bulunmaktadır. Ayrıca bu araçta QR code desteği ile taratılan kodun direkt olarak 

telefonda test edilebilir uygulamayı açma imkânı bulunmaktadır.  
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Şekil 5. Yetkili kişi kayıt ekran arayüzü  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizde ücretsiz bir şekilde geliştirdiğimiz “Sağlığım Güvende” uygulamasına benzer 

herhangi bir ilkyardım uygulamasına rastlanmamıştır. Afet durumlarına yönelik AKUT 

tarafından geliştirilen “Güvendeyim” mobil uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamada acil 

durum ve afet durumları göz önüne alınmıştır. Bizim uygulamamız için temel ilkyardım ve acil 

müdahale durumları göz önüne alınmıştır. Ayrıca gönüllülük hareketi prensibine dayanması, 

temel ilkyardım eğitimini yaygınlaştırması  da uygulamamızın yenilikçi yönünü ve yaygın 

etkisini arttırmaktadır. Projemiz sayesinde ülkemizde bir ilkyardım seferberliği ve bilinci 

sağlanacaktır. Bu seferberliğe yönelik bazı broşürler, eğitimler ve çalışmalar olmasına rağmen 

mobil bir uygulama bulunmamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren kullanılan akıllı telefon 

kullanım oranları düşünüldüğünde uygulamamız büyük kitlelere ulaşma hedefine sahiptir. 

Projemizin test ve uygulama süreçlerinin başarısı ile Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı başta 

olmak üzere kamu kurumları tarafından sahiplenilebilir ve isim hakları alınabilir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz android tabanlı telefonlara yönelik geliştirildiği için kolaylıkla kullanılabilir ve 

uygulanabilir. Projemizde yaygınlaştırma konusunda herhangi bir olumsuz durum 

yaşanmayacağını düşünüyoruz. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının hızlı bir şekilde 

yaygınlaştığı düşünüldüğünde çok sayıda kişinin uygulamayı kullanacağına inanıyoruz. 

İlerleyen zamanlarda e-devlet girişi şeklinde daha resmi ve kontrol edilebilir bir geliştirme 

sürecine girebileceğini düşünüyoruz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde bütçe olarak uygulamayı tanıtmaya imkan sağlayan alan adı (web adresi) alınması 

planlanmaktadır. Böylelikle uygulama her yerden ve herkes tarafından erişilebilir bir ortam olan 

web ortamında yayınlanacaktır.  

Tablo 1. Proje tahmini bütçesi 

Ürün adı Fiyat 

www.sagligimguvende.org alan adı alınması (1 yıllık) 87 TL  

Aylık web barındırma hizmeti (1 yıllık) 180 TL 

Toplam Bütçe : 267 TL 

Proje bütçemiz tüm bileşenleriyle tahmini olarak 267 TL tutmaktadır. Bu bütçe, uygulamanın 

hakkında bilgi verecek olan ve .apk uzantılı uygulamanın indirilmesine imkan veren web sitesi 

içindir. Uygulama geliştirme ve yazılım ücreti bulunmamaktadır. Uygulamanın Google Play 

Store’da yayınlanması için geliştirici hesabı gerekmektedir. Projenin yaygınlaşması durumunda 

bu plan gerçekleştirilecektir. Ancak bu üyelik ücreti bütçeye dahil edilmemiştir. Uygulamamız 

ücretsiz MIT APP Inventor aracılığıyla geliştirilmektedir. Web sitesi geliştirme için de açık 

kaynak ücretsiz araçlar tercih edilecektir.  

Tablo 2. Proje zaman planlaması 

Adımlar /Zaman 

O
ca

k
 2

0
2

1
 

Ş
u

b
a

t 
2
0

2
1
 

M
a

rt
 2

0
2
1
 

N
is

a
n

 2
0

2
1
 

M
a

y
ıs

 2
0
2

1
 

H
a

zi
ra

n
 2

0
2
1
 

T
em

m
u

z 
2
0

2
1
 

A
ğ

u
st

o
s 

2
0

2
1
 

E
y

lü
l 

2
0
2

1
 

E
k

im
 2

0
2

1
 

“Avicenna” takımının kurulması           

Yarışma fikirlerinin olgunlaşması, projenin 

belirlenmesi 
          

Yarışma başvurusu için kaynak taraması           

Proje fikrinin ve taslağının oluşturulması           

Proje geliştirme araçlarının incelenmesi           

Proje geliştirme araçlarının seçimi           

Proje yazımı           

Mobil uygulama geliştirme aracına yönelik 

eğitimlerin internet ortamında alınması 
          

Uygulamada yer alacak bileşenlerin seçimi           

Sağlığım Güvende uygulamasının ve web sitesinin 

geliştirilmesi ve mobil telefonlarda test edilmesi 
          

 

http://www.sagligimguvende.org/
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 

Projenin hedef kitlesi genel olarak tüm vatandaşlardır. Özel olarak baktığımızda ise iki grupta 

hedef kitle bulunmaktadır.  

1.  grup yetkili kişiler açısından; sağlık çalışanları, üniversite öğrencileri, öğretmenler, 

fabrika/işyeri güvenlik uzmanları, kurum yöneticileridir.  

2. grup normal kullanıcılar açısından; lise öğrenimi gören öğrenciler ve üzeri yaştaki tüm 

vatandaşlar proje uygulamamızın hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 
 

Risklerin başında gereksiz ve art niyetli yardım çağrıları gelmektedir. 112 acil numarayı kasıtlı 

şekilde meşgul eden çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bu riskin önüne geçmek için kayıt bilgileri 

sonrası aktivasyon T.C. Kimlik No ile sağlanarak gereksiz ve art niyetli yardım çağrılarının 

tespiti, gerekli engellemelerin yapılması sağlanacaktır. 

Diğer bir risk faktörü olarak konum (gps) özelliğinin ve internetin bazı bölgelere göre zayıf 

çalışması veya çalışmamasıdır. Bu duruma yönelik sistem yönetim birimine kısa mesaj (SMS) 

gönderilmesine yönelik araştırmalar yapılacaktır. 

 

10. Proje Ekibi 

 

Avicenna takımına ait proje ekibi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Avicenna takım bilgileri 

Adı Soyadı Görevi Bilgi 

Mehmet Emin HANGÜN Takım Danışmanı Deneyap Eğitmeni 

Beyza Betül SARICIK Takım Kaptanı Deneyap Öğrencisi 

Beril ÇELİKTEN Takım Üyesi Deneyap Öğrencisi 

Takımdaki öğrenciler görev dağılımında eşit düzeyde rol almıştır.  
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