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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İlkyardım herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık 

görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye 

gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç 

ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar şeklinde tanımlanmaktadır.  Acil durumlara bağlı 

ölümlerin yüzde ellisinin, olay anından sonraki ilk 30 dakika içerisinde olduğu 

bilinmektedir. Bir kaza veya acil durum anında ilk yardım uygulayabilecek bilgi birikimine 

sahip olmak hem kazazede/yaralının durumunun daha da kötüye gitmesini önleyebilir, hem 

de sağlık çalışanlarının müdahale etmesini kolaylaştırabilir. Bu bağlamda her yaş gurubuna 

hitap edecek bir şekilde ilk yardım bilinci kazandırmak çok önemli bir gerekliliktir. Takım 

olarak projemizde ilkyardım bilincini kazandırmaya yardımcı olan bir mobil uygulama 

yapmayı amaçladık.  

 

Akıllı telefonların neredeyse her yaş gurubu tarafından kullanılıyor olması ve kolayca 

erişilebilir olmasından dolayı ilk yardım bilincini kendi tasarlamış olduğumuz bir mobil 

uygulama aracılığıyla yaymak istiyoruz. Mobil uygulama için çapraz platformları 

destekleyen ve tasarım ara yüzü kolay öğrenilebilir olduğu için GameMaker Stüdyo 2 

uygulamasını tercih ettik. Yapacağımız uygulama ile gerçekleşme sıklığına göre sıralanmış 

birçok acil durum senaryosu için görsellerle desteklenmiş kolay yardım talimatlarına 

hızlıca ulaşılabilinecektir. Bu sıklık verileri düzenli olarak güncellenecektir.  Fiziksel 

hasarlar için arayüzde bulunan bir vücut şeması kullanılacaktır. Hasar almış bölge vücut 

şeması üzerinden seçilecek ve ardından da hasarın türü seçilerek hızlı bir şekilde ilk yardım 

talimatlarına ulaşılabilinecektir. 
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2. Problem/Sorun: 

Günümüzde ilk yardım bilen birey sayısı her geçen gün azalmaktadır? İngiliz Kızıl 

Haçı’nın yaptığı bir araştırmaya göre her 20 kişiden sadece 1’i (%5) ilk yardım konusunda 

kendisinden emin ve istekli olduğunu belirtmiştir. İnsanların %95’i ise acil bir müdahale 

durumunda yardım edebileceğini düşünmemektedir (İngiliz Kızıl Haçı). Günümüzde çoğu 

kaynakta bulunan ilk yardım talimatları her yaş kesimine hitap etmemekte ve yeterince 

anlaşılabilir olmamaktadır. Sağlık kurumlarında, okullarda ve diğer ilgili yerlerde bulunan 

ilk yardım talimat şablonları belirli acil durum müdahale durumlarını kapsamakta ve her 

türlü senaryoya ait bilgi içermemektedir. Bu bağlamda var olan ilk yardım yöntemlerine 

her yaş kesiminin hızlı ve anlaşılabilir bir şekilde erişebileceği bir mobil uygulama 

geliştiriyoruz. 

 

3. Çözüm  

Toplumumuzda ilk yardım bilincinin gelişmesini engelleyen en büyük sorunlardan 

birisinin bilgiyi iletme şeklinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Genç nüfusun fazla olduğu 

ve bilgi iletiminin kolaylaştığı bir zamanda ilk yardım gibi temel konuların topluma kolay 

bir şekilde öğretilememesi için önümüzde hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu bağlamda ilk 

yardım yöntemlerini her yaş kesimine hızlı ve anlaşılır bir dilde iletebilecek bir mobil 

uygulama geliştirmeyi düşündük. 

 

Mobil uygulamamızın en can alıcı özelliği bilgi iletimini hızlı, ilgi çekici ve eğlenceli 

kılmaya çalışmasıdır. Acil durum anında onlarca sayfadan doğru talimatı bulmaya 

çalışmaktansa, hızlı ve anlaşılabilir bir uygulamanın ihtiyacınız olanı ihtiyacınız olduğu 

anda vermesi hem insan sağlığını korumak açısından hem de ilk yardım bilincinin önemini 

topluma kazandırmak açısından oldukça etkili olacaktır. 

 

Uygulamamız temelde iki farklı kullanım seçeneğine sahiptir; afet anları, fiziksel 

yaralanmalar ve acil durum anları için hız ve sadelik göz önünde bulundurularak 

tasarlanmış ACİL seçeneği ve tercihe bağlı ekstra bilgiler içeren Normal seçeneği. 

Uygulamamızın yaş aralığını olabildiğince geniş tuttuğumuz için ana menümüzde 112 acil 

çağrı merkezinin telefon numarasını da belirtmenin yardımcı olacağını düşünüyoruz. 
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ACİL seçeneğini seçmeniz sizi ihtiyacınız olan talimata daha hızlı ulaştırabilmek için iki 

seçenek sunar; açıktaki fiziksel yaralanmalara karşı kullanılabilecek olan bir vücut şeması 

ve acil durum senaryoları arasında seçim yapabileceğiniz bir acil durum tablosu.  

 

Vücut şeması üzerinden herhangi bir bölgeyi seçtiğinizde karşınıza olası hasar çeşitlerini 

içeren küçük bir tablo çıkacaktır, hasarın türünü de seçtikten sonra ekranda belirecek olan, 

görsellere sahip talimatları kullanarak hızlı müdahalede bulunabileceksiniz. 

 

Acil durum tablosu üzerinden herhangi bir acil durum senaryosunu seçtiğiniz zaman 

karşınıza ilgili senaryoya uygun, görsellere sahip talimatlar çıkacaktır. Bu sayede ambulans 

müdahalesinden önce kazazede veya yaralının durumunun daha da kötüye gitmesinin 

önüne hızlı bir şekilde geçebileceksiniz. 

 

4. Yöntem 

Önerilen HApp uygulamasını geliştirmeye başlarken hedefimize en uygun yapıyı 

oluşturabileceğimiz birçok oyun motoru ve geliştirme ortamını gözden geçirdik. GML 

(GameMaker Language) programlama dilinin sözdizimi yapısı C türevi dillere benzediği 

ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu için takımımızın programa hızlı bir şekilde 

adapte olabileceği unsurunu da göz önünde bulundurarak bunun için en uygun ortamın 

GameMaker Studio 2 olduğuna karar verdik. GameMaker Studio 2 programının farklı dışa 

aktarma seçenekleriyle birlikte farklı versiyonları bulunmaktadır. Uygulamamızı mobil 

cihazlarda çalışabilecek bir şekilde tasarladığımız için GameMaker Studio 2 Mobile 

versiyonunu tercih ettik. Piksel sanatını kullanacağımız için görselleri Aseprite programını 

kullanarak tasarladık.  
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GameMaker Studio 2 programlanan objelerin ve diğer unsurların bir arada tutulduğu 

odalara sahiptir. Uygulama bu odalar içerisinde çalışmaktadır. Uygulamamızı geliştirirken 

oda değiştirme komutlarından sıkça faydalandık. Her hazırladığımız talimat kendine ait bir 

odada bulunmaktadır. 

GameMaker Studio 2, kendi içerisinde “event” 

olarak adlandırdığı programlama ortamlarına 

sahip objeleri kullanarak çalıştığınız bir araçtır. 

Bir objenin yapmasını beklediğiniz işi yapması 

için o işe uygun event’ı kullanmalısınız. Uygulamamız temel olarak butonlar kullanılarak 

çalıştığı için yapmamız gereken işlemlerde en çok kullandığımız event’lardan biri gesture 

event’ıdır. Gesture event’ı girdileri kontrol etmeye yarayan bir programlama ortamıdır.  

 

Objemizde “Tap” yazan event, gesture event’ının bir türüdür. Objenin temas alanında bir 

tıklama işlemi yapılırsa içerisindeki kodlar bir kez çalışacaktır. ACİL seçeneğine ait olan 

bu butona tıkladığınız anda içerisindeki kod, 3 frame sonra çalışmak üzere bir alarm event’ı 

kurar. Alarm event’ları kendi belirlediğiniz zaman aralıklarında sürekli ya da tek bir kez 

çalışmasını sağlayabileceğiniz oldukça işlevsel programlama ortamlarıdır. Bu durumda 
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bizim alarm event’ını kullanmamızın tek sebebi çok kısa sürecek olan bir bekleme süresine 

ihtiyaç duymamızdır. Alarm çalışana kadar geçen kısa süre zarfında butona bastığınızı fark 

etmenizi sağlayan küçük bir parlama efektini aktive etmiş oluyoruz. Ayrıca odalar arası 

geri dönme işlemi yapmak için kullanacağımız geri dönme butonunun çalışabilmesi için 

bir global değişkeni de şu anki bulunduğumuz odanın adına ayarlıyoruz. Alarm çalıştığı 

anda oda değişecek ve acil menüsüne geçmiş olacağız. Burada kullandığımız mantığı 

programda bulunan her bir buton ve odada uygulayarak mobil uygulamamızın temel 

çalışma şeklini hazır hale getirmiş olduk.  

 

 
 

HApp uygulamasını tasarlarken ki amaçlarımız arasında uygulamamızı ilgi çekici ve uzun 

ömürlü kılmak da vardı. İlgi çekiciliği kullanım açısından sağlamanın yanında aynı 

zamanda görsellerle de bunu geliştirebileceğimizi düşündük. Bu sebepten ötürü piksel 

sanatını Aseprite programıyla uygulamamızda kullanmaya başladık. Çeşitli sağlık 

kuruluşları tarafından onaylanmış ilk yardım talimatlarını piksel sanatını uygulayarak 

yeniden oluşturduk ve bu görselleri de ilkyardım talimatlarımızda kullandık. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirmekte olduğumuz mobil uygulamamızı diğer mobil ilk yardım uygulamalarından 

ayıran en önemli özellik bir acil durum anında durumun ciddiyetinden ve kullanıcının yaş 

aralığından bağımsız olarak, sade ve basit bir dilde hızlı talimatlar sunmayı amaçlamasıdır. 

Kullanıcılarımızın uygulamamızdaki acil yardım talimatlarını kullanmaya ihtiyaçlarının 

olmadığı durumlarda da vakit geçirebileceği bir ortamın gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

Bu yüzden ilk yardım talimatlarının yanında ilgi çekici sağlık bilgilerine ve detaylı yardım 

talimatlarına da ulaşabilecekleri bir seçenek te sunuyoruz. Bu sayede hem uygulamamızın 

ömrünü hem de kullanıcılarımızın sağlıklı yaşamlarını olumlu etkileyebileceğimize 

inanıyoruz. Uygulamamızı tasarlarken piksel sanatı kullanmayı tercih ettik, böylece Retro 

video oyunlarına ve günümüzde popüler olan bağımsız video oyunlarına da gönderme 

yaparak uygulamanın arayüzünü eğlenceli kılmayı amaçladık. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz sonunda ortaya çıkacak olan ürün bir mobil uygulamadır. Zaman planlamasında 

belirttiğimiz üzere projemizin büyük bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız.  Bu 

bağlamda projemizin geliştirme süreci sonunda ortaya çıkacak olan ürünün hızlı bir şekilde 

hayata geçirilebileceği söylenebilir.  HApp isimli uygulamamız fikir aşamasında ticari bir 

kaygı güdülmeden tasarlanmış ve insanlık yararına, ücretsiz bir şekilde, herkesin 

faydalanabileceği bir şekilde hazırlanmıştır. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılması Planlana Faaliyet 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 

Literatür Taraması X     

Uygulama Motorunun Satın Alınması X     

Mobil Uygulama Tasarımının Yapılması  X X   

Mobil Uygulama Yazılımının Yapılması   X X  

Değerlendirme ve Test Aşaması    X X 

Raporlama     X 

Proje ürünü olarak yaptığımız Happ isimli uygulama için GameMaker Studio 2 Mobil 

uygulaması satın alınmış ve uygulama bu platformda yapılmıştır. Proje maliyeti olarak 

uygulama ücreti olan 270 TL gider kalemi bulunmaktadır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Proje ürünü tüm toplumun kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.  İlk yardım konusunda 

bilgi birikimini arttırmak isteyen ya da acil bir müdahale durumunda yönergelere ihtiyaç 

duyan her birey kullanabilecektir. 
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9. Riskler 

Uygulamamız içerisinde bulunan yönergelerin güvenilir bir sağlık kuruluşu tarafından 

onaylanmış olması proje dönütleri açısından çok önemlidir. Güvenilirliği kanıtlanmamış 

yönergelerin kullanılması projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan biridir. 

 

Kullanıcıların uygulama içerisindeki yönergelere ait görselleri yanlış anlama ihtimali 

bulunmaktadır. Bu riskin önüne geçebilmek için her talimat yazılı ifadeler ile 

desteklenecektir. Uygulama yönergelerinde kullandığımız referans görseller her ne kadar 

proje ekibi tarafından çizilse de telif hakkı riski bulunmaktadır. 
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