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1.
Proje Özeti (Proje Tanımı)
Amerikan Kalp Vakfı yönergelerine göre; özellikle kalp krizlerinde ilk müdahalenin hızlı
yapılması, hayatta kalma şansını artırmaktadır (Travers vd., 2015:132). Davis ve arkadaşlarının
çalışmasında, yaralanmaların %20'sinden fazlasının potansiyel olarak sağ kalabileceği
belirtilmiş ve özellikle travma hastalarının hemen hastaneye ulaştırılmasının önemi
vurgulanmıştır (Davis vd., 2014:213). Başka bir çalışmada; ilk yardımcının uyguladığı ilk
yardımın hayatta kalma olasılığını % 1,8-5 arasında artırdığını ortaya koymuştur (Tannvik vd.,
2012: 1225). Bilinçsizce ya da yanlış uygulamalara dayalı yapılan ilk yardım, ne yazık ki
kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, kişinin kendisine,
ailesine, topluma, sağlıkla ilgili kurumlara maddi ve manevi yük bindirmektedir. İnsan
hayatında ilk yardımın ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Projemizde ilk yardım uygulama hızını artırmak için bir mobil uygulama gerçekleştirdik. Mobil
uygulamamız proje sürecinde açacak olduğumuz www.ilkyardimbirtikuzakta.org sitesinde
oluşturacağımız veri tabanlarına bağlanacaktır. Veri tabanlarına sağlık çalışanları ve ilk yardım
uzmanlarından gönüllü olanlar sisteme kayıt edilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu
gereğince kişisel veriler 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Uygulama sağlık uzmanları olarak
belirlediğimiz ilk yardım uzmanları ve sağlık çalışanlarının mevcut konumlarını her 30 sn de
bir veri tabanına aktaracaktır. Mobil uygulamamızın acil durumlarda nasıl kullanacağı ile ilgili
bilgiler sitemizde yer alacaktır. Bu sayede ülke genelinde birçok kişinin uygulamamızı ücretsiz
bir şekilde kurması beklenmektedir. Herhangi bir ilk yardım ihtiyacı ortaya çıktığında olay
yerinde olan herhangi bir kişi uygulamamızı açıp haritadan mevcut konumu merkez noktası
alacak şekilde bir tarama yapacaktır. Tarama sonucunda kendisine en yakın gönüllü sağlık
uzmanlarını işaret şeklinde haritada görebilecektir. Sağlık uzmanlarının kişisel verileri hiç
kimse tarafından bilinmeyecektir. İşaret üzerine tıklandığında sağlık uzamanın telefonuna
“Acil” kodu ile SMS ve bildirim gönderilecektir. SMS i alan uzman linke tıkladığında ilk
yardım ihtiyacı olan kişinin konumunu görüp anında olay yerine gelebilecektir. Projemiz
sayesinde ambulans gelene kadar hastaya/yaralıya en kısa sürede uzman bir kişi tarafından
müdahale edilebilecektir.
2.
Problem/Sorun:
1 dk sonramızın garanti olmadığı bir dünyada yaşamaktayız. Yolda yürürken, evde otururken
veya işyerinde ne gibi sağlık sorunları yaşayacağımızı bilemeyiz. Kalp rahatsızlıkları,
zehirlenme, tansiyon, iş veya trafik kazası vb. birçok etken sağlığımızı tehdit eder. Bu riskler
hayatımızın her dakikasında karşımıza çıkabilir. Bunula yaşamayı öğrenmeli tedbirleri
almalıyız. Kişi rahatsızlandığında kendine müdahale etmesi imkansızdır. Bu sebeple çevredeki
kişilerin ilk yardımına ihtiyaç duyar. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir
durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun
kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut
araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım denir. (Akman 2010). İlkyardım
öğrenilmesi gereken değil, öğrenilmesi zorunlu olan bir eylemdir. Ambulanstaki sağlık
görevlisinin yaralıya veya hastaya ulaşıncaya kadar yapılan müdahaleye ilk yardım diyoruz ve
bu oldukça önemli bir eylemdir. İlkyardımda zaman çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda
kazalardan sonra ölümlerin %10’unun ilk 3 ile 5 dakikada %54,66’sının ise ilk 30 dakika
içerisinde meydana geldiği saptanmıştır. (Uşaklı, Cengiz 2001). Kalp krizi, yaralanmalar,
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boğulmalar, hava yolu tıkanmalarına zamanında müdahale, kazaya bağlı yaralanmaların
önlenmesi ve müdahalesi, doğal afet ya da diğer felaket durumlarında neyin nasıl ve ne zaman
yapılması gerektiğini bilinmesi için ilk yardım eğitimi şarttır. Bu gibi durumlarla
karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın
sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında
belirleyici rol oynayacaktır. (Kuş , 2018) Bu sebeple ilk yardımı olay yerinde bulunan işinde
uzman sağlık görevlileri yapmalıdır. Eğer yoksa ilk yardım sertifikası olan bireyler tarafından
yapılması beklenir. Ülkemizde ilk yardım bilen kişi sayısı…. Durum böyle iken yaşanabilecek
ilk yardım gereken bir vakada uzaman kişilerin olay yerinde olma ihtimali zordur. Ülke
genelinde yapılan ilk yardım ile ilgili sosyal içerikli mesajlar, kamu spotları vb. veya AFAD ve
Sağlık Bakanlığının ücretsiz olarak sürekli vermeye çalıştığı eğitimler, kişiler tarafından tekrar
edilmemesi, ciddiye alınmaması gibi nedenlerden ötürü nitelikli ilk yardım bilen kişi sayısının
yetersiz olmasına ve bulunabilirliklerinin az olmasına neden olmaktadır.

Grafik -1 (Kalp durması sonrası süre başarı Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu 2019
şansı. Afyonkarahisar AFAD, İlkyardım yılı istatistik verilerine göre Türkiye’de 1
Eğitimleri-1)
ambulans başına düşen yıllık vaka sayısı her
geçen yıl artmaktadır. (1)
3.
Çözüm
İlkyardım gereken durumlarda, sağlık çalışanını veya ilk yardım sertifikası olan birini olay
yerinde bulmanın zor olduğunu belirtmiştik. Projemizde yapmış olduğumuz mobil uygulama
ile olay yerinde bulunan herhangi biri uygulamamızı açarak çevresinde bulunan sağlık
çalışanlarını veya ilk yardım sertifikası olan kişi veya kişileri haritadan görebilecektir. Mobil
uygulamamızdaki haritada hastanın veya kazazedenin bulunduğu konuma en yakın ilk yardım
yapabilecek yetkinliğe sahip kişinin üzerine tıklayarak olay yerine çağırabilecektir.
Yazılımımız ilk yardım bilen kişinin telefonuna SMS yoluyla ve uygulama ile bildirim
gönderecektir. Acil durum olduğunu anlayarak telefonundaki uygulamamızı açıp ilk yardım
ihtiyacı olan kişinin bulunduğu konumu harita üzerinden tarif edecektir. Bu sayede olay yerine
hızlı bir şekilde gelerek sağlık ekiplerinin gelene kadar yapılması gereken müdahaleyi sağlıklı
bir şekilde gerçekleştirerek hasta veya kazazedenin hayatta tutunma şansını artıracaktır.
Toplum olarak yardımlaşmayı seven bir milletiz. Bu gibi durumlarda insanlar daha hassas
davrandıkları için birliktelik duygularını ve kişinin hayata tutunabilmesinde rol
oynayabildikleri için toplumsal haz duyguları artacaktır.
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3.1.Çözüm Algoritması

4.
Yöntem
Mobil uygulamamız blok tabanlı kodlar ile mobil uygulamalar yapılabilen Kodular(2) sitesi
üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılmıştır. Mobil uygulamamız iki farklı kullanım içermektedir.
Birinci kullanım sağlık çalışanları ve ilk yardım sertifikası olanlar içindir. İkici kullanım
herkese açık olup ilk yardım bilen kişileri çağırabilmek için kullanılmaktadır. Mobil
uygulamamızı indiren kullanıcı ilk olarak üye olmalıdır. Eğer sağlık çalışanı (doktor, uzman
veya hemşire) ise sağlık çalışanıyım kısmını işaretlemelidir. İlkyardım sertifikası varsa ilk
yardım sertifikam var alanını işaretlemelidir. Projemizde insan hayatı söz konusu olmasından
dolayı üye olan kişi sağlık çalışanı olduğunu görev belgesi ile, ilk yardım sertifikası varsa da
sertifikasını sisteme yüklemelidir. Gerekli incelemeler sonrası ilk yardım müdahalesinde
bulunabilme yetkinliğine sahip kullanıcı özelliği aktif edilecektir. Bu alanları işaretlemeyenler
normal kullanıcılar olacaktır. Üye işlemleri gerçekleştirildikten sonra veriler JSON dili
kullanılarak proje için açacak olduğumuz web sitemizin mysql veri tabanına aktarılacaktır. Bu
veriler Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun şekilde saklanacak olup 3. kişiler ile
paylaşılmayacaktır. Uygulamamıza üye olan sağlık çalışanı ve ilk yardım uzmanlarının
konumları her 1 dakikada alınarak veri tabanına gönderilecektir. Bu sebeple ilk yardım
uzmanlarının konumlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır. Uygulamamızda normal
kullanıcı pozisyonunda olan kişiler üyelik işlerinin tamamlanmasından sonra program
kullanıma hazır hale gelecektir. Bu kişi veya kişiler çevrelerinde bulunan herhangi bir bireyin
olası bir ilk yardıma ihtiyacı olması durumunda uygulamamızı açtıktan sonra mevcut
konumunun merkez nokta alan bir harita açılacaktır. Harita açıldıktan 5 saniye sonra
çevrelerinde bulunan sağlık çalışanları veya ilk yardım uzmanlarının yerleri işaret ile
belirecektir. Daha fazla sağlık çalışanı veya uzman bulabilmek için sliderdan tarama alanı
artırılabilmektedir. İlkyardım uzmanlarının güvenliği için hiçbirinin isimleri veya numaraları
harita üzerinde paylaşılmamaktadır. Kendisine yakın olan ilk yardım uzmanının harita
üzerindeki işaretine tıklayınca “Kişiye mesaj atmak istiyor musunuz?” sorusuna “Evet”
denildiğinde sistem otomatik olarak kullanıcının konumunu içeren “Acil İlkyardım İhtiyacı”
şeklinde mesaj ve uygulama üzerinden bildirim gönderilecektir. Mesajı alan uzman konuma
tıklayarak olay yerine giden yolu gösteren navigasyon çalışacaktır. Bu sayede hastaya kısa
sürede ulaşılarak gerekli müdahale yapılabilecektir. Veri tabanlarımız projemiz için açacağımız
www.ilkyardımbirtikuzakta.org sitesinde barındırılacaktır. Ayrıca anlaşılmayan konular,
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projemizin mobil uygulama kurulum dosyaları ve proje tanıtım bilgileri sitemizde yer alacaktır.
Projemizde yapmış olduğumuz testlerde veri tabanları şimdilik şahsi sitelerimizde
saklanmaktadır. Yapmış olduğumuz testlerde sistemimizin düzgün bir şekilde çalıştığı
gözlemlenmiştir. Senaryo olarak canlandırdığımız bir vakada bir arkadaşımız uygulamamızı
kullanarak çevresindeki en yakın ilk yardım uzmanını çağırmış, uzman arkadaşımızın olay
yerine gelmesi sadece 2 dk sürmüştür. İlk dört dakika içinde genellikle herhangi bir beyin hasarı
oluşmamaktadır. Bu sürede CPR(Yaşam Desteği) uygulamasına başlanırsa kalıcı bir hasar
olmadan hastayı kurtarma şansı yüksektir. (CPR (Yaşam Desteği) Nedir?, 2018) Bu veriler
ışığında testlerimizde hastanın yaşama şansının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sizin Konumunuz

Sağlık
çalışanlarının ve
ilkyardım belgesi
olanların
işaretlemesi
gereken alan.

Sağlık Uzmanlarının
konumları

Çember
içinde yer
alan
sağlık
uzman
sayısını
belirtir.

Yapmış olduğumuz mobil uygulamaya üye Sisteme giriş yaptığınızda mavi marker sizin
olma ve üye giriş ekranı. Burada eğer ilk konumunuzu diğer markerlar ise sağlık
yardım sertifikanız var ise veya sağlık uzmanlarının konumunu belirtmektedir.
çalışanı iseniz belirtmelisiniz. Böylece
gerekli kontrollerden sonra uygulamamız sizi
sağlık uzmanı olarak tanımlayacaktır.

Sadece
çember
içinde yer
alan sağlık
uzmanları
gösterilir.

Çemberi
genişleten
daraltan slider

Haritanın zoom
yapılan slideri

Çemberin çapı metre
cinsinden belirtilir.

Arama alanını büyütmek için sliderdan Haritayı 1. slideri kullanarak yakınlaştırabilir
kırmızı dairenin çapını büyültebilir, bu veya uzaklaştırabilirsiniz.
sayede kırmızı alan içerisinde yer alan daha
fazla sağlık uzmanı ekranda görünecektir.
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Marker üzerlerinde kişisel
bilgiler yer almaz. Uzmanda
kayıtlı sistem numarası yazar

Sağlık uzmanlarını temsil eden markerlara Her bir sağlık uzmanı farklı bir sistem
tıkladığınızda sağlık uzmanlarının kişisel numarasına sahiptir.
verileri görünmez sadece o kişiye sistem
tarafından verilen numara görünür.

Markera tıkladığınızda ilgili sağlık uzmanını Sağlık Uzmanına olay yerinin konumunu
çağırmak isteyip istemediğinizi sorar. Evet içeren bu şekilde mesaj gelecektir.
dediğinizde ilgili kişiye SMS ve bildirim
uygulamamız tarafından gönderilir.
5.
Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Proje fikrini bulduktan sonra yapmış olduğumuz araştırmalarda benzer bir uygulama
bulamadık. İlkyardıma müdahale etmede olay yerine yakın uygun yetkin kişiyi bulmak
projemizin yenilikçi özelliklerinden birisidir. Mobil uygulamamızda kişilerin konum bilgileri
JSON yazılım dili ile veri tabanlarımıza kayıt edilmekte olup bu veriler uygulamamız tarafından
tekrar istenecek olduğunda yine JSON dili kullanılarak çağırılmaktadır. JSON dili
kullanmamızın iki artı yönü bulunmaktadır. İlki veri saklama güvenliğini artırmak diğeri ise
uygulamanın geliştirilmesi durumunda JSON dilinin tüm yazılım dilleri ile rahat bir şekilde
kullanılabilmesidir. Bu sayede projemiz geliştirildiğinde akıllı saatlere kadar birçok cihazlara
entegre edilebilmesi projemizin başka bir yenilikçi ve özgün kısımlarındandır. Projemizin
istatistiklerinin yer alacağı www.ilkyardimbirtikuzakta.org isimli açacağımız sitede istatistiksel
veriler yer alacaktır. Sitemizde veri tabanında saklanan veriler kullanılarak ilk yardım
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müdahalesi yapılan konumlardan bir harita paylaşılacaktır. İlerleyen zamanlarda farklı
çalışmalara ışık tutabilecektir. Bu özellik projemizin özgün kısımlarından başka bir tanesidir.
6.
Uygulanabilirlik
Ülkemiz ve dünyada insan sağlığı her şeyden önemli bir noktadadır. Devletler insan
sağlıklarının artırılması için çok büyük harcamalar yapmaktadır. Ülkeler ulaşım imkanlarını
ambulanslara göre düzenlenmektedir. Bunun amacı hasta veya yaralıya daha çabuk ulaşarak
gerekli müdahaleyi yapabilmektir. Projemiz ilk yardım müdahale hızını artırmayı
hedeflemektedir. Bu yüzden projemizin günlük hayatta kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Gerekli tüm altyapılarının hazır durumda olması ilk yardım sorununun çözümüne önemli bir
katkı sağlayacaktır. Projemiz için açacağımız www.ilkyardimbirtikuzakta.org sitesinde
projemiz için çalışacak olan gönüllü sağlık çalışanları ve ilk yardım uzmanlarının sayıları
uygulamamız sayesinde müdahale edilen vaka sayılarının bilgileri yer alacaktır. Bu bilgiler
projemizin uygulanabilir olduğunun göstergesi olacaktır. Sitemizde hiçbir kişisel veri
paylaşılmayacak olup sadece istatistikler için gerekli sayılar paylaşılacaktır.
7.

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemizin yazılım temelli olması ve uygulamamızı yaptığımız programın açık kaynak kodlu
olması sebebi ile herhangi bir donanım ihtiyacı bulunmamaktadır. Projemizde veri
tabanlarımızı saklayabilmek için internet sitesi açılacaktır.
İhtiyaç adı

Maliyet

İnternet sitesi domain
(www.ilkyardimbirtikuzakta.org)

90 TL

İnternet sitesi hosting
www.ilkyardimbirtikuzakta.org)

180 TL

Toplam

270 TL

7.1.Zaman Planlamamız

Belirtildiği gibi açılacak olan web sitemiz temmuz ayı içerisinde açılacaktır. Dolayısı ile site
için gerekli harcama temmuz ayında yapılacaktır.
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7.2.Proje Takvimi

8.
Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz insan sağlığına verdiği destekten dolayı herkese hitap etmektedir. Yolda sokakta
yürüyen, evinde oturan, herhangi bir iş ile uğraşan herkes rahatsızlanabilir veya kaza geçirebilir.
Böyle bir durumda projemiz, ilk yardımda uzman en yakın kişiye veya sağlık çalışanlarına
ulaşarak hastaya müdahale edilmesini sağlamaktadır.
Projenin kimler tarafından kullanılacağı ve kimlere hitap edeceği burada belirtilmelidir.
Problemi yaşayanların kimler olduğu hakkında kısaca bilgi verilmelidir.
9.
Riskler
Projemizde sağlık çalışanlarının ve ilk yardım uzmanlarının kişisel verilerinin veri
tabanlarımızda saklanacaktır. Bu kişisel verilerin saklanmak risk olarak görülebilir. Bu riski en
aza indirmek için sitemizde üst düzey güvenlik önlemleri alınacaktır. Sağlık çalışanlarını
uygulamamız üzerinden çağıran kullanıcılar sağlık çalışanlarının isimlerini ve kişisel bilgilerini
kesinlikle göremeyeceklerdir.
9.1.İş Paketleri ve Görev Dağılımı
İş Paketi
Görevli Kişi
Takım içi Zaman
Rolü
1
Proje fikri
1-İrem CILBAYIR
1-Kaptan
Şubat
Ayı
2-Birsen Sena KOÇ
2-Üye
içerisinde
2
Mobil uygulama tasarım
1-Birsen Sena KOÇ
1-Üye
Nisan
3
4

5-

Mobil uygulama kodlama
1-İrem CILBAYIR
İnternet sitesinin aktif edilip 1-Birsen Sena KOÇ
veri
tabanlarının
oluşturulması
Projenin prototip testi
1-İrem CILBAYIR
2-Birsen Sena KOÇ

1-Kaptan
Üye

Mayıs
Nisan- Mayıs

1-Kaptan
2-Üye

Haziran
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9.2.Olasılık-Etki Matrisi
Risk
Uygulamayı
kullanarak sağlık
çalışanını
çağıracak
kişinin
internetinin olmaması
Kullanıcının çevresinde ilk yardım
uzamanı olmayabilir.
Verilerin saklandığı internet sitesi
herhangi bir sorundan dolayı hizmet
veremeyebilir.
İlkyardım için çağırılan sağlık
uzmanının olay yerine gelmemesi

Eylem Planı
Böyle bir durumda çevrede
bulunan herhangi bir kişiden
internet paylaşması istenebilir.
Olasılık 2, Etki 4
Uygulamada tarama alanı artırılaDerece 8
bilir.
Olasılık 1, Etki 5
Projemizin yaygınlaşması ile daha
Derece 5
iyi hizmet sunabilen internet servis
sağlayıcılarına geçilebilir.
Olasılık 1 Etki 5
Gönüllü olarak belirlenen uzmanDerece 5
lar bu tür davranış içerisinde
bulunmayacaklardır.
Olasılık 1-5, Etki 1-5 , Derece olası ve etkinin çarpımı ile bulunur.
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•

•

•

•
•
•
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•

Derecesi
Olasılık 1, Etki 2
Derece 2
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