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Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Acil Sağlık Hizmetleri; herhangi bir acil hastalık ya da kaza sonrası ortaya çıkan ve zaman 

kaybetmeksizin müdahale gerektiren durumlarda, hastanın mümkün olan en hızlı şekilde acil servise 

ulaştırılması ve bu ulaşım sürecinde olay yerinden başlayarak acil servise kadar süren yaşam 

desteğinin sağlandığı önemli bir toplum sağlığı hizmetidir. (Eagle,1993.,Demiral, 2020) 

Bireyler yaşamı boyunca, ani sağlık sorunları veya kazalar ile karşılabilir. Zamanın ve hızın ön plana 

çıktığı bu durumlarda, hastaların sağlığına kavuşması için Acil Sağlık Hizmetleri Organizasyonu 

oldukça önemlidir.Acil yardım ambulanslarında en az üç personelden oluşan bir ekip görev yapar. 

Ekipte en az bir hekim veya bir paramedik veya Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş modül eğitimlerini 

tamamlamış bir acil tıp teknisyeni ile diğer bir sağlık personeli ve bir şoför bulunur. (Ambulanslar 

Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği,2006:madde 7) 

Projemizde ,hastayı alan bir ambulanstan hasta temel verilerinin toplanması ve acil servise 

iletilmesini sağlayan HAZIR ACİL adlı düşük maliyetli bir sistem tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu 

sistemin amacı kritik durumdaki hastaların acil serviste bekleme zamanlarını azaltmak aynı zamanda 

hasta acil servise varmadan doktoru gerekli tıbbi veriyle donatmaktır. Acil sağlık hizmetlerine her 

yaştaki insanın  ihtiyaç duyduğu düşünülürse bütün insanların yararlanacağı bir sistemdir HAZIR 

ACİL. 

 

Problem/Sorun: 

Günümüzde ciddi vakalarda ambulans hastaneye geldikten sonra bile hasta hakkında bildiğimiz tıbbi 

bilgiler çok kısıtlıdır dolayısıyla bunları öğrenmek için harcanılan zaman maalesef bazen hastaların 

hayatına mal olabiliyor.  

 

Çözüm  

Bu konu ile ilgili ürettiğimiz çözüm;112 ekiplerince hastaneye götürülmek için yola çıkan hastaların 

daha henüz ambulansa alınır alınmaz hastanedeki sağlık ekiplerine hastanın durumunu haber 

vermektir. Bu haber geliştirilecek bir kod sistemi ile ulaştırılacaktır. Bu sayede hastanedeki ekipler 

hastanın durumuna göre acil servisi hazırlayıp hem de gelen hastanın sistem üzerinden kronik 

rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığını kontrol eder.Böylelikle hasta daha hastaneye ulaşmadan 

ekipler hasta hakkında bütün donanıma sahip olmuş olur. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide 

saniyeler bile önemlidir. Dolayısıyla bu da hastanın hayatı için büyük bir önem taşıyor.Bu yüzden 

sistemimiz “Hazır Acil” parolasıyla Acil Servis’in ambulansla gelen hastaya hazır olmasını 

sağlayacak bilgileri ambulans gelmeden önce Acil Servise ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

 
Şekil 1: Proje Şeması 
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Yöntem 

Projenin ürettiği çözüm Ambulans ile Acil Servis arasında köprü olacak bir yazılımdır. Bu 

yazılım sayesinde ambulanstaki doktor veya sağlık görevlisinin telefonuna yükleyeceği yazılımımız 

sayesinde Acil Servis bulunan görevliye uyarı oluşacak ve Acil servis görevlisi yaklaşmakta olan 

ambulansın içinde bulunan hasta ile ilgili bilgilere ve hasta gelince ihtiyaç olacak malzemeyi, ortamı, 

işlemi kısmen de olsa öğrenmiş olacaktır. Bu sayede ambulansın hastaneye gelirken harcadığı 

zamanda acil servisin hasta için hazır hale gelmesi sağlanmış olacaktır. Projemizi appinventor 

denilen ortamda mobili uygulama geliştirme işlemi olarak görebiliriz.  

Mobil uygulama geliştirmek için çok çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Fakat bizler 

öğrenmekte olduğumuz sistemi kullanarak projemizi hazırladık. 

HAZIR ACİL üç bölümden oluşan çok katmanlı dağıtık bir uygulamadır: Ambulans Bileşeni 

hastanın temel tıbbi verilerini almak ve acil servise yollamak için kullanılır (verilerin yollanması 

kablosuz olarak GSM ağı vasıtasıyla sağlanır), Senkronizasyon Bileşeni (kısaca synch) gelen verinin 

veri tabanında saklanması ve nöbetçi doktorun uyarılması için kullanılır, Servis’in gelen hastaya 

hazır olmasını sağlayacak bilgileri ambulans varmadan önce Acil servise ulaştırmayı 

amaçlamaktadır. Acil Servis Bileşeni ambulans seferlerinin listelenmesi ve hastanın ihtiyaçlarına 

göre gerekli uzman doktor ve birimlerin(Ameliyathane,Yoğun bakım, Tıbbi donanım, Laboratuvar 

ve radyoloji hizmetleri vb.) tıbbi verilerinin incelenmesi  ve hazırlanması için kullanılır. Tüm 

yazılımlar Android tabanlı olarak Appinventor programı kullanılarak hazırlanmaktadır. 

 

 
Şekil 2:  Proje yazılım ekran görüntüleri 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin yenilikçi yönü bu konuda araştırmalarımız dahilinde herhangi bir çalışma olmamasıdır. Bu 

çalışma sayesinde acil servise gelen hasta için çok değerli olan ilk dakikaları hasta hakkında bilgi 

alınarak değil hastaya müdahale edilerek geçirilmiş olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin vitrini konumunda olan ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında fikir veren 

acil sağlık hizmetlerinde doğrudan ve zamanında yapılan müdahalelerin hayat kurtardığı, hataların 

ise dönüşü olmayan sorunlara neden olduğu aşikârdır. Sağlık Bakanlığı ve ulusal-uluslararası sağlık 

kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinde kalite konusuna verdiği önem ortadadır. (A. Kurtuluş &Söyük, 

2017) 

Türkiye’de henüz böyle bir sistemin olmaması milletimiz için büyük kayıplara neden oluyor. Acil 

durumdaki hastanın bütün verileri sunucuya gönderilerek acil serviste bulunan sağlık görevlilerinin 

hasta hakkında bilgi edinmesi sağlanabilir ve hasta henüz acil servise gelmeden gerekli hazırlıklar 

yapılmış olunur. Ayrıca hastanenin veri tabanında hastanın ihtiyaçları sorgulanarak, bu ihtiyaçlar 

hastane tarafından karşılanamayacak ise farklı bir hastaneye yönlendirme yapılabilir.  

Literatürde ve piyasa ürünlerinde benzer çalışmalar olmasına rağmen sistem, avantajları ve 

kullanılan teknolojiler göze alındığında probleme etkili bir yaklaşım ortaya koymaktadır.Proje fikri 

bize aittir.Çalışma ürün haline dönüştürülüp piyasaya girebilirse milli sermaye açısından ülkemize 

büyük katkı sağlayacaktır. Proje fikri ,tasarımı ve  yazılımı tarafımızdan yapılacaktır. 
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Uygulanabilirlik  

Projemiz ticari bir ürün olabilecek kadar değerlidir.  Projedeki veritabanı merkezileştirilerek tüm 

hastaneleri içine alacak şekle dönüştürülebilir. Sadece yazılımdan oluşan bir proje olması sebebiyle 

de projemiz tasarım maliyetleri dışında maliyet içermemektedir.  

 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje bütçemizde iki adet ücret kalemi vardır. Bunlardan ilki yazılım tasarım maliyeti olacaktır. 

Ticari bir ürün olması düşünülmediğinden kamuya ait bir yazılım olması düşünüldüğünden proje 

yazılımı ücretsiz yapılacaktır. Projedeki tek maliyet kalemi veritabanı barındırma kirasıdır. Bu da 

hosting hizmeti veren şirketlerden yıllık olarak satın alınabilen bir maliyet kalemidir. Projedeki 

hastane ve ambulans sayısıyla doğru orantılı olarak artacak olan bu hizmet bizim projemizde tahmini 

100 Ambulans ve 1 hastane için ortalama proje bütçesi yıllık 100 TL olacaktır. 

 

Tablo 1. Proje Takvimi 

 

Planlanan proje takvimi  Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi kamu hastaneleri, özel hastaneler, 112 acil servisleri vb. bağlı 

ambulanslardır.  Hedef kitlemizi, her yaştan ve her cinsiyetten insanlar oluşturmaktadır. Kaza 

sonrası her insanın başına olumsuz durumlar gelebilir. Bu yüzden hedef kitlemizde bütün insanlara 

ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

 

Riskler 

Projedeki en büyük risk Veritabanı bağlantısının kopmasıdır. Bu durumda iletişimi onarmak 

için yazılıma alarm eklenecektir. Veritabanı kopması yazılımın yüklü olduğu cihazda sesli ve 

görüntülü ikaz şeklinde uyarı olarak gerçekleşecektir.  

Proje sürecinde meydana gelebilecek olumsuz durumlar risk analizi yapılarak B planı 

oluşturulmuştur. 

  Tablo 2.  Projede karşılaşılabilecek muhtemel riskler, çözüm önerileri ve risk matrisi  

Olası Riskler Risk Yönetimi(B Planı) Risk Matrisi 

Tasarım ve üretimde istenilen hedeflere 

ulaşamama 

Tasarım ve üretimde meydana gelen sorunların 

giderilerek yeni çözümlerle ilerleme 

          2 

Yazılımsal hatalar, verilerde uyumsuzluk 

veya yanlışlık olması 

Oluşabilecek yazılımsal hatalarda uzman 

kişilerden destek alma 

          2 

Veritabanı bağlantısının kopmasıdır Bu durumda iletişimi onarmak için yazılıma alarm 

eklenecektir 

           2 

Projenin zamanında yetiştirilememesi Projenin proje takviminden önce bitirilerek olası 

sorunlar için zaman ayarlanması. 

1 

*Risk Matrisi: 1-Az, 2-Normal, 3-Çok. 

 

Bu risklerin çözümü için ise proje takviminden önce projenin tamamlanıp ortaya çıkabilecek 

sorunların çözümü için yeterli zaman oluşturularak çözülmesi amaçlanmaktadır.  

 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması X X X X X   

Tasarımın Yapılması   X X X   

Proje Detay Raporunun Yazımı     X   

Proje Malzemelerinin Temini      X X 

Üretim ve Veri Analizi      X X 
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