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1.PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI)  

1.1. Projenin Amacı 

Projemizin amacı sosyal hizmetlere çeşitli nedenlerle ulaşamayan, yaşlılığın getirdiği zor 

süreçlerle kendisi baş etmeye çalışan yaşlılarımızın sosyal destek ihtiyaçlarını karşılayarak onları 

mutlu bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Buna ek olarak projemiz ile gönüllü destek vermek 

isteyen gençlerin toplumsal sorumluluklarını yerine getiren, yaşadığı topluma duyarlı,empati 

duyguları gelişmiş,milli ve kültürel değerlerini benimseyen bireyler olma fırsatı sunulmuş 

olacaktır. 

1.2. Projenin İçeriği Ve Çalışma Sistemi 

1.2.1 Projenin Çalışma Sistemi 

Projemiz mobil bir uygulama olarak tasarlanmış olup uygulama marketlerinden akıllı 

telefonlara ücret ödemeden indirilerek kullanılabilecektir. Uygulamamızın sunduğu hizmet 

kategorilerinden faydalanmak  isteyen yaşlılarımız yada ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza yardım etmek 

isteyen gönüllülerimiz ilk olarak kayıt olup hesap açmalıdırlar. Hizmet almak isteyen kullanıcılar 

çeşitli hizmet kategorilerinden kendilerine uygun olan alanı tıkladıklarında karşılarına çıkan 

gönüllü listesinden bir gönüllü seçer ve hizmet randevu talebi oluştururlar. Hizmet veren 

gönüllünün hesabına randevu bildirimi gider ve randevusunu onayladığında sistem işlemeye 

başlar.Her bir kullanıcı uygulamayı kullanarak karşılıklı yorum ve değerlendirme 

yapabilir.Etkinliğini canlı olarak yakınları ile paylaşabilir,randevusunu herhangi bir sebeple iptal 

edebilir herhangi bir sorun anında yine uygulamamızdaki hesabım bölümünden 155 polis hattına  

direkt çağrıda bulunabilir. 

         1.2.2 Projenin İçeriği , Tasarımı ve Yazılımı 

Projemizin tasarımını yaşlılarımızın anlayacağı kolaylıkla kullanabileceği ve sıkılmayacağı 

basitlikte yaptık. Adobe XD ve App Inventor programlarını kullanarak tasarım ve kodlama 

işlemlerimizi tamamladık. Ana sayfa,beş farklı hizmet kategorisinin olduğu sayfa,her bir hizmet 

kategorisinin alt kategorilerini içeren sayfalar için arayüzler tasarladık  Her bir arayüze ana 

sayfaya hesap bilgilerine ve hizmet kategorilerine ulaşmak için bir alt bileşen ekledik.Hesap 

bilgileri,kullanıcı değerlendirmeleri vb. işleyişler için arayüzler tasarladık ve kodlamasını 

gerçekleştirerek uygulamamızın prototipini tamamladık. Firebase gerçek zamanlı veri tabanı ile 

uygulamamızı entegre ederek kullanıcı veri tabanını oluşturduk ve anlık olarak yapılan her bir 

değişikliğin kullanıcılar tarafından görülmesini sağladık.Önyüz olarak kullandığımız Vefa Benden 

Sefa Senden mobil uygulamamız ve arka yüzde  istek ve talep döngüsünü sağlayan veri tabanı 

sunucusunun senkronlu çalışması ile projemizin prototipini oluşturduk.Tasarım ve yazılım konusu  

hem çözüm hem de yöntem başlıkları altında detaylandırılmıştır. 

 

 
 

Şekil 1:Vefa Benden Sefa Senden uygulaması ara yüzler arasındaki bağlantılar-prototip oluşturma 

aşaması- 

 

 

1.3 Projenin Öngördüğü Sonuçlar 
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Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile sosyal imkanlara kolay ulaşamayan yaşlılarımızın 

ihtiyaçlarının gönüllü katılımcıların desteği ile karşılanması sonucu katılımcı tarafların sosyal 

anlamda sağladıkları kazanımlarla daha sağlıklı bir toplum yapısı oluşacaktır. Toplumsal 

dayanışmanın artması, kuşaklar arası entegrasyonun sağlanması , milli ve ahlaki değerlerimizin 

yeniden hatırlanması,toplumsal kaynaşmanın oluşması beklentilerimiz arasındadır. 

 

2.PROBLEM/SORUN: 

 

Toplumumuzun %10’unu oluşturan yaşlılarımızın mutsuzluk oranı TÜİK 2020 istastistik 

sonuçlarına göre %12’si çok mutsuz, %30,4’ü orta derecede mutlu olarak ölçülmüştür. 

Yaşlılarımızın mutsuzluk sebepleri çok çeşitli olmakla beraber çoğunda ortak olan alanlar 

mevcuttur. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmekte zorlanma, yaşlılığın getirdiği sağlık 

sorunları, duygusal, sözlü veya fiziksel istismara ve ihmale uğramaya açık olma, yanlızlıktan 

kaynaklı depresyona eğilim, yaşlılığa yönelik olumsuz tutumlar, yaş ayrımcılığı, düşük gelir ve 

yoksullukla mücadele, kuşak sorunları ve yaşlının toplumsal hizmetlerden yararlanmakta güçlük 

yaşaması ve benzeri pek çok sorunlarla karşı karşıyadırlar. Bu nedenle yaşlılık sürecinde yoğun 

şekilde sosyal ve psikolojik zorluklar içinde bulundukları anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra genç 

neslin kendine odaklı toplumsal değerlerinden uzaklaşmış olduğu daha çok sanal yaşam tarzı 

geliştirdiği basın ve medyada izlenmektedir. 

    Huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yerel yönetimlerce verilen hizmetler,        

yaşlı hizmet merkezleri, evde bakım hizmetleri ve yaşlılık aylığı devlet eliyle sosyal hizmet 

anlamında verilen hizmetlerdir. (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ulusal Eylem Planı, 2013) 

Ancak, çoğunlukla ağır vakalara hitap ettiği ve belli bir bütçe ayrılmasına rağmen tüm yaşlı 

kesime yetememesi ve kanunlarla kısıtlanması sebepleriyle ulaşılabilirlik açısından yetersiz 

kalmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları ve telefon destek hatları da diğer bir destek yolu olmakla birlikte hizmet 

sağlamakta ancak belli bir bütçe ve hizmet kapasitesine sahip olduklarından her yaşlıya hizmet 

verememektedirler.Ayrıca evde ücretli bakım hizmetleri veren kurumlarda mevcuttur fakat bu 

kurumlar parası olan yaşlı kesime hitap ettiği için kalan boşluğu dolduramamaktadır. 

 

             
Şekil 1:TUİK 2020 Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi 

             
Şekil 2:Toplumda yaşlılık sorununun ve yardım sever vatandaşların gazete manşetlerine 

yansıyan duygusal fotoğraflar 
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3.ÇÖZÜM  

İnsan doğumdan itibaren yaşam içinde farklı gelişim süreçlerinden geçiyor. Her gelişim 

sürecinin kendine özgü zorluklarında en çok bebeklikte ve yaşlılıkta desteğe ihtiyaç 

duyuyor.Yaşlılıkla ilgili en temel sorunlar aile bakımının azalması,yaşlı ihmal ve istismarı,yaş 

ayrımcılığı,fizyolojik iş kaybı, ve yalnızlığın getirdiği psiko sosyal zorluklar olarak karşımıza 

çıkmaktadır.Bu nedenle yaşlılık sorunlarına bireysel düzeyde değil toplumsal düzeyde çözüm 

üretilmesi gerekir.Yaşlılarımızın yaşla beraber gelen yoksunluklarına ve sessiz yardım 

çağrılarına çözüm olmak topluma aidiyet duygusunu arttırmak, maddi(fizyolojik) ve manevi 

ihtiyaçlarının karşılanmasına çare olmak ve farklı kuşakları bir araya getirmek yoluyla genç 

neslin kültürel değerlerini benimsemesine katkı sağlamak için geliştirdiğimiz projemiz mobil 

bir uygulamadır.Desteğe ihtiyaç duyan yaşlı bireyler ve yardımsever gönüllüler ilk olarak 

mobil uygulamamızı cep telefonuna indirerek kayıt olmalıdır.Sonra ihtiyaç duyduğu hizmet 

alanından gönüllü yardım isteğini oluşturmalıdır.Yardım talebini alan gönüllü bireyler 

sistemde aktive edilen gün ve saatte istenilen hizmeti sağlar.Hizmet alışverişinin karşılıklı 

olarak değerlendirilmesi sonrası  işleyiş sona erer. Prototipimizin alt bileşenlerini 

uygulamamızın ara yüzleri ve bu ara yüzlerin kendine ait olan alt arayüz bileşenleri ile her bir 

ara yüzün giydirileceği kod yazılımı oluşturur. Geliştirilen prototipimizin bu arayüzler aracılığı 

ile nasıl kullanıldığı ve işleyişi çözüm algoritması ile detaylandırılmıştır. Projemizin alt 

bileşenleri ile ilgili görseller şekil 3 ve şekil 4 te, sorunu çözme basamaklarını içeren çözüm 

algoritmamız şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 3:Vefa Benden Sefa Senden Ara yüz Tasarım çalışması 

Fotoğraflarda görülen çözüm algoritmasında bahsettiğimiz hizmet kategorileri ve bu alt 

kategorilerin tasarım aşamasındaki ara yüzleridir.Her bir kategori alanı basit ve anlaşılır 

düzeyde kolay kullanımı sağlamak ve kullanıcıları sıkmamak üzerine düşünülerek 

tasarlanmıştır. 

 
Şekil 4:Vefa Benden Sefa Senden uygulaması arayüz tasarım çalışması alt bileşenleri 
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     VEFA BEDEN SEFA SENDEN 

MOBİL UYGULAMASI TELEFONA 

İNDİRİLİR 

HİZMET ALAN VE  

HİZMET VEREN  

KAYIT OLUR 

KAYIT OLMADAN 

GEZEBİLİR 

HİZMET ALAN VE  

HİZMET VEREN  

SİSTEME GİRİŞ YAPAR 

HİZMET ALAN İLGİLENDİĞİ 

KATEGORİDEN SEÇİM 

YAPAR 

HİZMET VEREN 

HESABINDAN RANDEVU 

TABLOSUNU KİŞİSEL 

OLARAK DÜZENLER 

KARŞISINA ÇIKAN ALT 

BAŞLIKLARDAN KENDİNE 

UYGUN OLANI SEÇER 

HİZMET VEREN LİSTESİ  İLE 

KARŞILAŞIR  VE 

GÖNÜLLÜSÜNÜ SEÇER  

RANDEVU OLUŞTURUR 

HİZMET ALIR 

UYGULAMADA 

HESABINA GİREREK 

ALDIĞI HİZMETİ VE  

GÖNÜLLÜSÜNÜ 

DEĞERLENDİRİR 

GÖNÜLLÜYE 

RANDEVU 

BİLDİRİMİ GİDER 

GÖNÜLLÜ (HİZMET 

VEREN) BİLDİRİMLERİNİ 

KONTROL EDER 

İHTİYAÇ 

HALİNDE 

IPTAL 

EDER 

RANDEVUYA 

UYULARAK 

İLGİLİ HİZMET 

KATEGORİSİND

EN HİZMET 

KARŞILANIR 

İHTİYAÇ HALİNDE 

RANDEVUYU 

IPTAL EDER 

UYGULAMADA 

HESABINA GİREREK  

HİZMET VERİLEN 

YAŞLI BİREY 

DEĞERLENDİRİR 

ACİL 

DURUMDA 

155  

BUTONUNA  

BASAR 

Şekil 5:Vefa Benden Sefa Senden uygulaması çözüm algoritması 
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    4.YÖNTEM 

  Scrum Metodu kullanarak bir mobil uygulama geliştirme yöntemini tercih ettik. Scrum 

(2014) metodu ile geliştirilen mobil uygulama; verilerin sağlandığı veritabanı, veritabanı ile 

uygulama arasında iletişimi sağlayan servisler ve mobil uygulama olmak üzere üç kısımdan 

oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil5:Frontend ve Backend tanımı altında mobil uygulama ve veri tabanı istek cevap şeması 

 

Mobil aplikasyon projemiz için tasarladığımız tüm arayüzler ve kullanıcıların karşılaştığı 

görebildiği her şey frontend olarak adlandırılır. Tüm arayüz çalışmamızı Adobe XD  ve  App 

Inventor kullanarak en basit haliyle tasarladık ve kodladık,prototipini oluşturup test 

ettik.Görsel ve işlevsel anlamda karşılaştığımız eksiklikleri tamamladık. Gönüllü ve yaşlı 

kullanıcıların uygulamaya kayıt olup hizmet kategorilerini görebileceği,istek oluşturabileceği 

hesaplarına girip randevularını yönetebileceği alan temel olarak tamamlanmış oldu.Mobil 

uygulamamızı Firebase sunucusu  ile entegre ettik.. Firebase gerçek zamanlı veritabanında 

veriler Json dosyası olarak depolanır ve bağlı her işlemciye gerçek zamanlı olarak senkronize 

edilir ve en yeni güncellemeleri otomatik olarak ele alır. Yaşlı ve gönüllü kullanıcılarımızın 

gerçekleştirdikleri işlemler, oluşturdukları istekler yada uygulama da yaptıkları değişiklikler 

anlık olarak bu sayede erişilebilir hale gelmiştir.Mobil aplikasyonumuzun prototipinde test 

amaçlı bazı değişiklikler yapılmış ve anlık olarak veritabanındaki değişimlerin senkronlu 

çalıştığı kaydedilmiştir. Projemizin telefondaki görüntüleri şekil 6 da verilmiştir. 

 

 
Şekil 6:Vefa Benden Sefa Senden Uygulamamızın telefonumuzdaki görünümü 

 

      5.YENİLİKÇİ (İNOVATIF) YÖNÜ 

Devlet eliyle gerçekleştirilen projemize benzer nitelikler taşıyan yaşlı hizmet merkezleri 

mevcuttur. Ancak, bu hizmet kısıtlı bütçe ve sınırlı kapasite nedeniyle her yaşlıya 

ulaşamamaktadır. Çeşitli bakım hizmeti veren mobil uygulamalar mevcut olup, karşılatığımız 

uygulamaların hepsi sadece evde yaşlı bakımı kapsamında hizmet vermektedir. Bunların 

belediye, sivil toplum kuruluşları ve devlet eliyle yapılanlar hariç kalanların hepsi ticari 

İSTEK 
MOBİL  

UYGULAMA        SUNUCU 

CEVAP 

   VERİTABANI 

F 

R

O

N

T 

E

N

D 

 

B

A

C

K 

E

N

D 
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amaçlıdır Projemizin yenilikçi yönü teknolojik bir sosyal hizmet aracı olması aynı zamanda 

gönüllülük esasına dayanması ve kolayca ulaşılabilir olmasıdır. Ayrıca herkesin bir gün 

yaşlanacağı ve sosyal hizmete ihtiyaç duyacağı farkındalığının oluşturulması ve empati 

duygularını geliştirmenin yanı sıra toplumsal duyarlılığın arttırılmasını sağlamak ile genç 

kuşağın yaşlı kuşak ile buluşturulması yenilikçi yönüdür. Bu yolla toplumsal hareket ile 

devlete destek olarak yükünü paylaşmak diğer bir yenilikçi yönüdür. 

 

6.UYGULANABİLİRLİK 

 

Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilerek kullanıma hazırladığımız Vefa Benden Sefa 

Senden adlı mobil uygulamamız,  Google Play veya  App Store gibi uygulama mağazalarına 

yüklenerek kolaylıkla hayata geçirlebilecektir. Tasarım ve yazılım için ücret gerektirmeyen 

programları seçip kullandığımız için maddi açıdan uygulanabilirliği engelleyen bir risk yoktur. 

Ülkemizde  internet altyapı sorunu olmadığı için teknolojik aksaklıkların uygulanabilirlik 

açısından taşıdığı risk oranı ihmal edilebilecek orandadır. 

Projemiz ticari anlamda kullanıldığında kazanç elde edebilecek niteliktedir,ancak yenilikçi 

yönlerinden birinin gönüllülük esası olması ve hedefinin toplumsal bütünleşmeyi ve sosyal 

kalkınmayı hedeflemesi nedeniyle etik açıdan ticari anlamda kullanmayı uygun bulmuyoruz 

 

        7.TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Projemiz tamamen kişisel emeklerimiz (kodlama ve tasarım çabalarımız) ve tamamen 

ücretsiz teknolojik tasarım ve yazılım destek ürünlerinden yararlanılarak üretildiği ve 

üretileceği geliştirileceği için bu aşamada ücrete ihtiyaç yoktur.Sadece hayata geçirilme 

aşamasında ,  Google Play veya  App Store gibi uygulama mağazalarına yüklemek için 25 

dolar gibi bir ücret ödenecektir. Piyasada farklı kategorilerde sayısız miktarda mobil uygulama 

mevcut olup maliyet yüzbin dolarlara kadar yapılan tasarım ve yazılım türüne ve kullanılan 

teknolojik destek maliyetlerine göre geniş bir bütçe skalasına sahiptir. 

  Tablo1:Proje Takvimi 

8.PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR): 

Projemiz yaşlılık sorunları ile yüzleşirken ailesi ve çevresinin yardımlarından yeterince 

yararlanamayan diğer sosyal destek kanallarına kolaylıkla ulaşamayan 60 yaş üstü yaşlılık 

kimliği içinde toplumda yerini bulmuş fizyolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan toplumun 

yüzde 18 lik kısmını hedef almaktadır.Bununla birlikte toplumda çeşitli kanallarla ihtiyaç 

sahiplerine yardım etmek isteyen pekte azımsanmayacak sayıda gönüllü yardımsever 

vatandaşlarımız da proje hedef kitlemize dahil olmuştur.Toplumun kendi sosyal,ekonomik ve 

kültürel değişimi yaşlılık sorunlarının kaynağı da olabilmektedir.Bu nedenle yaşlılık sorunu 

bireysel sorun olmaktan çok toplumsal sorun olduğu için asıl hedef kitlemiz tüm toplumdur. 

       

      9.RİSKLER 

       9.1 Risk Tanımı 

EYLÜL

PROJE TAMAMLAMA , GOOGLE 
PLAY MARKETE YÜKLEME 25 DOLAR

AĞUSTOS

KOD YAZILIMI, UYGULAMA GELİŞTİRME, 
VERİTABANI MOBİL APLİKASYON  EŞLEMESİ

ÜCRETSİZ

TEMMUZ

LITERATÜR TARAMASI,UYGULAMA TASARIM ÜCRETSİZ
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1. İhtiyaç sahibi yaşlılarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı bir araya getirirken herkesin 

iyi olduğunu kabul edemeyiz.Projemiz insan tabanlı olduğu için iyilik ve kötülük 

ayrımında beraberinde getirdiği risklere sahiptir.Yaşlı istismarı ya da gönüllü istismarı 

ortaya çıkabilecek gerçekçi risklerdir. 

2. Projemiz teknolojik yeni nesil bir ürün olup yaşlılarımızın teknoloji kullanımına 

yabancı olmaları nedeniyle uygulamayı kullanırken zorluk yaşamaları bir başka risktir. 

3. Uygulama kullanıcılarının görevlerini yerine getirmeme sorumsuzluğunu 

göstermeleri diğer bir risk olabilir. 

4. Geliştirdiğimiz uygulamada gönüllü hizmet veren ve yaşlı hizmet alan kullanıcılar 

için zaman planlaması yapılmış olup, ücretsiz gönüllü hizmet alışverişi gerçekleşeceği için 

zaman ve bütçe açısından risk yoktur. 

     9.2. Riskin Getirebileceği Problemlere Yönelik Tedbirler Ve Çözüm Önerileri  

1. İlk tanımladığımız risk büyük olsa da bertaraf etmenin yolları mevcuttur. Bu yollar 

şunlardır: 

a. Etkinliğimi paylaş sistemi ile kişiler onay verirse o anda nerede ve kiminle 

hangi etkinliği yaşadığını yakınları ile twitter, instagram, facebook gibi sosyal 

medya aracılığı ile anlık olarak paylaşabileceği için kötü niyetli taraflar açısından 

caydırıcı nitelikte olmasını bekliyoruz.Bu paylaşımların toplumda özendirici etki 

oluşturması ile gönüllü katılımcı sayısı da artabilir. 

b. Etkinlik için belli bir süre tanımlanacak olup bu süre bitiminde onaylama 

gerçekleşmezse taraflar aranacaktır 

c. Uygulamamızda hali hazırda mevcut olan karşılıklı puanlama ve yorumlama 

sistemi bu amaçla mevcuttur. 

d. Projemizde acil durum butonu kayıtlı her kullanıcı için kullanıma açık 

olacaktır ve işaretlendiği andan itibaren ilk ikaz 155 polis hattına yapılacaktır. 

Yinede her türlü güvenlik olasılığına karşın bir B planımız mevcuttur. Sivil Toplum 

Kuruluşları, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında çalışan çeşitli meslek dallarındaki gönüllü 

vatandaşlarımız, okullarımızın katkısı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardımcı 

olmak isteyen öğretmen ve öğrencilerimiz bankalar, hastaneler gibi sayısı çok daha 

artabilecek paydaşlar ile çalışmak güvenlik riskini önemli ölçüde düşürecektir. 

2. Yaşlılarımızın teknoloji ile arasının çok iyi olmadığı gerçeğini kendi anneanne, 

babaanne ve dedelerimizden biliyoruz.Bu nedenle onlar üzerinde uygulamamızı denedik 

küçük yönlendirmelerle uygulamamızı kullanabildiklerini gördük.Yaşlılarımızın bu 

teknolojiye alışmalarını kolaylaştırmak için tek sayfalık kullanma klavuzu niteliğinde 

tanıtım broşürü hazırladık.Ayrıca uygulamamızın tasarımını yaparken oldukça sade,kolay 

okunabilen ve resimli bileşenler kullanmayı tercih ettik.Projemizin kullanımının kolaylığını 

arttırmak için sesli yönlendirme sistemi kod yazılımını ilave etmeyi planladık. 

3. Uygulamamızda kullanıcılarının kişisel kapris sorumsuzluk geçimsizlik gibi aksilik 

ve olumsuzluk oluşturabilecek durumları ile başa çıkmak  için karşılıklı değerlendirme ve 

yorumlama yöntemini kullanacağız.Olumsuz olarak raporlanan durumların incelenerek 

gerekli görüldüğü hallerde sorunlu kimselerin sistemden silinmesi sağlanacaktır. 
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9.3. Projemizin Etki Risk Matrisi Kullanılarak Elde Edilen Risk Analizi  

  

Tablo2 a) Risk Tanımı b)Olasılık Şiddet Etki Tablosu                c)Risk hesaplama formülü 
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Yaşlı istismarı ya da 

gönüllü istismarı 

 

Yaşlıların teknoloji 

kullanamamaları 

 

Kullanıcı 

sorumsuzluğu 
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Gönüllü kişi yaşlıyı 

istismar ederek hırsızlık 

yapmak isteyebilir 

Yaşlı kişi akıllı telefon 

kullanmayı bilmiyor 

olabilir 

Yaşlı yada gönüllü 

kullanıcılar 

randevularını unutabilir. 
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3 x 5 =  15  yüksek risk 

içerir önlem alınmalı 

 

3 x 2 =  6   düşük risk içerir 

 

2 x 2 =  4    düşük risk içerir 
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RİSK=OLASILIK X ŞİDDET 

Tablo3: Tablo 2a ve Tablo 2b kullanılarak Vefa Benden Sefa Senden mobil uygulaması risk analizi 

 


