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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kan en temel yaşam kaynağımızdır. Kan bağışı da bu yüzden hayati önem taşır. 

Ülkemizde kan ihtiyacının büyük bir kısmı Kızılay Kan Bankası tarafından 

karşılanmaktadır.  Gönüllük ve duyarlılıkla Kızılay’a bağışlanan kan üniteleri, uygun 

ortamlarda muhafaza edilmelerine rağmen, zamanla işlevini yitirmektedir. Bu nedenle de 

uzun süre stoklanamamaktadır.  

Acil kana ihtiyaç duyulduğunda daha önceden kan bağışı yapmış ve Kızılay’ın veri 

tabanına kaydedilmiş kişilere ulaşılarak kan talebinde bulunulmaktadır. Veri tabanındaki 

bilgilerin güncellenmesinde zorluk yaşanmaktadır. Güncellenmemiş bilgiler zaman ve 

maddi kayba neden olmaktadır.    

Kan bankasının uzak mesafede olması, trafik yoğunluğu ve çeşitli aksaklıklar 

nedeniyle gelecek kanın gecikmesi hasta ve hasta yakınlarının o an ki duygusal durumlarını 

olumsuz etkilemektedir.  

İhtiyaç olan kanın bir an önce hastaya ulaştırılması hayati önem taşır.  Teknolojinin 

yardımı ile anlık verilere ulaşarak daha hızlı ve daha az maliyetle çözüm üretilebilir. 

Projemiz bu noktada kan ihtiyacı olduğu zaman devreye girerek, hızlı bir şekilde ihtiyacın 

karşılanmasını sağlayacaktır.  

 Geliştirdiğimiz proje ile birlikte bağışçılarımız telefonlarına uygulamamızı 

indirmektedirler. Kan ihtiyacının olduğu bölgeye yakın bağışçılarımıza, kan grubu, en son 

verilen tarih, bağış sayısı gibi kriterler göz önüne alınarak bildirimler gitmektedir. 

Böylelikle kan vermeye uygun, ihtiyaç olan bölgeye en yakın bağışçılarımıza ulaşarak daha 

hızlı ve sağlıklı kan temininin elde edilmesi sağlanmış olmaktadır. Uygulamamızda 

bağışçılarımızın koordinat bilgileri izinleri dahilinde veri tabanımıza kaydedilerek güncel 

sağlıklı bir iletişim sağlanmaktadır. Aynı zamanda bağışçılarımızın bilgileri belirli 

aralıklarla veya kendileri istediğinde güncellenebilmektedir.  Bağışçının sağlık sorunları, 

ilaç tüketimi ve diğer nedenlerle kan vermesini etkileyen durumlarda en uygun kan 

bağışçısına ulaşmak programımızın diğer özelliğidir.  

 

 
Kod Örnekleri 1 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kan sürekli ve acil bir ihtiyaçtır. Ülkemizde kan ihtiyacı olduğunda ya Kızılay Kan 

Bankası’ndan temin edilmekte ya da hasta yakınından temin etmesi istenilmektedir. 

Ülkemizde merkezi olarak bu ihtiyaçların büyük bölümünü karşılanmasına rağmen, ihtiyaç 

kriterleri, güncel veriler, zaman, maliyet ve psikolojik anlamda yetersizlik olabilmektedir. 

Bu durum hem hastanın hem hasta yakınlarının psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekte 

ve istenmeyen olaylara sebebiyet verebilmektedir.   

Kan tedarikinde en çok karşılaşılan sorunlar; 

 Hastanın taze kana ihtiyaç duyması. 

 SMS, sosyal medya gibi platformlardan talep edilen bağışlarda, kişilerde 

bağış karşılanmıştır düşüncesinin oluşması. 

 SMS yolu ile istenilen bağışın, bilgilerin güncel olmaması nedeniyle çok 

farklı kişilere gitmesi. 
(1) (2)

 

 Kan bankasının ihtiyaç olan bölgeye uzak olması. 

 Trafik ve benzeri durumlardan ulaşım aksaklı gecikmelerin yaşanması 

 SMS, telefon gibi maliyetler. 

 Kan tedarikinin psikolojik olarak iyi durumda olmayan hasta ve hasta 

yakınları tarafından istenmesi. 

 Trombosit gibi özel kan ihtiyaçlarının teminindeki süreç (Belirli yaş 

altındaki, hamile olmayan vb kriterler) 

 Pandemi dönemi ile birlikte azalan kan stokları.
(3)

 

 Ülkemizde binlerce hastane olmasına rağmen kan merkezi sayısının sadece 

18 olması.
(4)

 

Günümüzde kan ihtiyaçları üyelik içeren dernek ve kuruluşların SMS yolu ile 

üyelerine bildirmeleri, hasta yakınlarının sosyal medyadan talep etmeleri ve Kızılay Kan 

Merkezi’ne kan borçlanma yöntemiyle temin edilmektedir. Maalesef bu yöntemlerde 

ulaşılan kişi sayısı ile bağış yapan kişi sayısı arasındaki yüzdelik dilimi çok düşük 

kalmakta ve gereksiz maliyete neden olmaktadır. Bu yöntemlerde bağışın gerçekleşip 

gerçekleşmediği konusunda bilgiye ulaşılamamaktadır. Bu yüzden de ilgili kişilerin sürekli 

meşgul edilmesi olumsuz durumlara yol açmaktadır. 

Talep edilen kan bağışı ile ilgili bilgilerin ve durumun, bağışçılar tarafından takip 

edilebilir ve güncellenebilir bir yapıda olması gerekmektedir. Bağış yapılacak yere yakın 

ve kriterlere uygun kişilere ulaşılması sağlanmalıdır.  Hasta yakını, kanın temin edilmesi 

ile ilgili güncel durumu yetkili kişiyi işinden alıkoymadan takip edebilmelidir. Bu hem 

zaman kaybını önleyecek hem  de iş bakımından tasarruf sağlayacaktır. 

 

3. Çözüm  

Kan ihtiyacının temin edilmesinde hızlı  ve güncellenebilir bir yapıda olması 

gerektiğine karar verilmiştir. Kan ihtiyacının  daha hızlı temin edilebilmesi için bölgedeki 

en uygun kan bağışçısına ulaşılması önemlidir.  Bağışçıların anlık konumlarını alabilmek 

için mobil bir yazılım yapılması uygun görülmüştür.  

Bu yüzden yapılacak olan mobil yazılımda olması gereken özellikler; 

 Bağışçıların konumlarının belirli aralıklarla sisteme işlenmesi sağlanacaktır. 
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 Hastane veya ihtiyaç sahibi tarafından girilen kan isteğinin karşılanma 

durumu sisteme işlenecektir. Örnek olarak gerekli 10 ünite kandan 5i 

karşılanmıştır. 5 ünite kan ihtiyacı devam etmektedir. 

 Bağış yapacakların geliyorum butonunu tıklanması istenerek gereksiz 

yığılmaların önüne geçilecek ve aynı zamanda hasta yakınının moral 

motivasyonunun yükselmesi sağlanacaktır. 

 Kan istekleri mobil bildirimler üzerinden gerçekleşeceği için ek bir maliyet 

gerekmeyecektir. 

 Sistemde daha önce kan veren bağışçılar sistemde işlenmiş olacağı için 

sadece uygun kişilere bildirim gidecektir. 

Sistemin algoritması aşağıdaki gibi işleyecektir. 

1. Kan ihtiyacı olan kişinin sisteme işlenmesi 

2. Kan ihtiyacının belirlenmesi (Kan grubu ve kaç ünite olduğu) 

3. Belirlenecek lokasyonda uygun bağışçıların belirlenmesi 

4. Bağışçılara bildirim gönderilmesi 

5. Gelen dönüşler ile birlikte lokasyon bilgilerinin arttırılması yada azaltılması 

6. Bağış yapanların sisteme işlenmesi 

 

İşleme tabi tutulması gereken durumlar haricinde bu yöntemle elde edilen kan 

üniteleri, kan merkezinden gelecek ünitelere  göre daha taze olacaktır. Bunun da daha çok 

fayda sağlayacağı öngörülmektedir.  

  

4. Yöntem 

Yazılımımız flutter dili kullanılarak ios ve android sistemi ile uyumlu olacaktır. 

Aynı zamanda hastanelerin kullanım kolaylığını sağlaması için web modülü uygulaması 

yapılacaktır. Bu uygulama asp, ya da  php diliyle yazılacaktır. Bu verilerin kayıt altında 

tutulması için MsSql veri tabanı tercih edilmiştir. 

Yapılan mobil uygulama PlayStore ve AppStore da yayınlanarak tüm kullanıcıların 

hizmetine sunulacaktır. Aynı zamanda gerekli görüşmeler yapılarak Kızılay, hastaneler ve 

diğer paydaşların web sitelerinde ve reklam panolarında paylaşılarak daha çok kişiye 

ulaşması sağlanacaktır. Kan bağışının yanı sıra diğer bağışlar ve reklam gelirlerinin 

havuzda toplanarak bağışçılar ile hediye şeklinde paylaşılması öngörülmüştür. Böylelikle 

uygulamayı kullanma teşvik edilecektir. Bu durum yalnızca teşvik amaçlı hediyeleri 

kapsayacaktır, maddi parasal bir karşılık türünde olmayacaktır.  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kan ihtiyacının tedariki ile ilgili kaynak taraması yapıldığında Kızılay, SMS ve 

sosyal medya ile çağrıda bulunarak karşılanmasının ağırlıklı olarak kullanılan yöntem 

olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi öğrencisi  Serkan Özdemir ve Teknoloji Fakültesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven tarafından Kan Lazım
(5)(6)
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projesinin gerçekleştirdiği görülmüştür. Uygulama maalesef artık PlayStore da olmasa da 

benzer uygulamaların olduğu ve indirme sayılarının 100+ da kaldığı görülmüştür 

Bu uygulamalar hastane ile gerekli bilgileri paylaşmadığından ciddi sorunlara 

sebebiyet verebilir. Ülkemizde kan bağışı para ile yapılmamasına rağmen bu uygulamalar 

ile birlikte hasta yakınlarının o an ki duygularının sömürülmesi ile ticari kazanç elde 

edilebilir bir yapıya dönüşmesi muhtemeldir. 

Diğer uygulamalarda rastlanılmayan kan bağışı sayacı sadece uygulamamıza 

özeldir. Böylelikle talep edilen kan ihtiyacının ne kadarı karşılandığı gibi istatistiki bilgiler, 

bildirim giden bağışçılar ile paylaşılarak daha hızlı ve etkili sonuç elde edilmesi 

hedeflenmiştir. Programın bu özelliğiyle, maalesef ülkemizde yaygın olan “Nasılsa veren 

olmuştur” düşüncesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Diğer uygulamalardaki konum bilgileri, bağışçıların uygulamayı açması ile birlikte 

ihtiyaç olan bölgeye uzaklığını göstermesi şeklinde bağışçıya bilgi verirken, geliştirdiğimiz 

uygulama da bu özellik çift taraflı çalışmaktadır. Aynı zamanda bağışçıların ihtiyaç olan 

bölgeye olan uzaklığını hastane yetkilileri tarafından görülebilecektir. Bu özellik ile 

bağışçıların hastaneye ulaşımından çok, hastanenin bağışçılara ulaşması sağlanarak daha 

hızlı ve etkili sonuç elde edilmesi hedeflenmektedir. 

 Uygulamamızın diğer uygulamalardan ayrılan en büyük özelliklerden biri kan 

tedarik isteğinin hastane odaklı olmasından dolayı, daha önceki verilere dayalı bir sistem 

ile daha önce kan verip henüz yeni kan verme süresini doldurmamış, ve benzeri 

durumlarda kan vermesi uygun olmayan kişilerin bu bildirimleri görmesi engellenerek 

olası kötü sonuçların önüne geçilmesi sağlanacaktır. Uygulamanın bu özelliği aynı 

zamanda maddi kayıpların da önüne geçecektir.  

 Benzerlerinden çok daha işlevsel olan uygulamamızın  Teknofest gibi uluslararası 

bir yarışmada adını duyurarak, bilinir hale gelmesi en büyük artımız olacaktır. Teknofest 

sayesinde uygulamamızın hedefine ulaşması, insan sağlığına değer veren ülkemiz için de  

fark oluşturacaktır.  

 Projemizin kullanımının arttırılması sağlanarak, Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki 

e-nabız gibi portallardan bilgi alışverişi yapılarak, doğru sonuçları ortaya koymak biz 

Uzaksam Takımı’nın en büyük hayalidir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz tamamlandıktan sonra PlayStore ve AppStore’a yüklenecektir. 

yoldakihayat.com portalımızın kullanılması konusunda hastanelerle iş birliğine gidilecek, 

tanıtımı yapılacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi’yle de işbirliği yapılacak ve acil kan 

ihtiyacının hızlı şekilde temini sağlanacaktır.  yoldakihayat.com portalımız diğer potansiyel 

sitelerde de yer alarak tanıtılacak,  projenin üst sıralarda görülmesi sağlanacaktır.  

 Projemiz ticari bir gelir elde etme potansiyeli olmasına rağmen sosyal sorumluluk 

kapsamında ücretsiz olarak paydaşların kullanımına sunulacaktır.  

  Proje uygulanabilir hale geldiğinde uygulamayı indirenlerin sayısı ve hastanelerin 

kullanım oranında uyumsuzluk ortaya çıkabilir. Bağışçıların uygulamayı silmesi veya 

hastanelerin projeyi kullanmaması gibi durumların önüne geçmek için;  yemek, market gibi 

popüler mobil uygulamaların izlediği yollar uygulanarak başarı sağlanacaktır.   
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde fiziksel bir malzeme ihtiyacı olmayıp, uygulamaların yayınlanması web 

modülü için server kiralanması, AppStore ve PlayStore da yayınlamak için de üyelik 

ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Aşağıda projenin maliyet tablosu yer almaktadır. 

AppStore üyeliği bazı ülkelerde ücretsiz sunulsa da maalesef ülkemizde ücret almaya 

devam etmektedir.
(7) 

 

S.No Maliyet Kalemi Tutar 

1 App Store Üyeliği 1700 TL 

2 Play Store Üyeliği 450 TL 

3 Yoldakihayat.com 200 TL 

4 Yoldakihayat.com Server Ücreti 1500 TL 

Tablo 1 Maliyet Tablosu 

Uygulamamızın üyelik ücretleri Kızılay, belediyeler vb kamu kurumlarının 

üyeliklerinden yararlanılarak ücret ödemeden yayımanabilir. 

Uygulamamız ve diğer uygulamaların maliyetleri arasında fiyat farkı server 

özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda bu özellikler hizmet alınan 

firmalara göre ücret farklılığı gösterebilir. Uygulamanın yayınlandığı AppStore ve Play- 

Store üyelik fiyatları standarttır. Bu kapsamda bakıldığında maliyetler aynı olmaktadır.  

  

S.No Harcama Kalemi Harcama Dönemi 

1 App Store Üyeliği Mayıs 

2 Play Store Üyeliği Mayıs 

3 Yoldakihayat.com Mayıs 

4 Yoldakihayat.com Server Kiralanması Mayıs 

Tablo 2 Maliyet Harcama Tablosu 
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S.No Uygulama Aşaması Mart Nisan Mayıs Haziran 

1 Uygulamanın Yazılması X X X  

2 Web Modülünün Yazılması X X X  

3 Uygulamanın Yayınlanması 

(AppStore ve Play Store üyelikleri) 

   X 

4 Web Modülünün Yayınlanması 

(yoldakihayat.com ve Server Kiralanması) 

   X 

5 Uygulama ve Web Modülünün Test 

Edilmesi 

  X X 

Tablo 3 Uygulama Zaman Tablosu 

 

S.No Uygulama Aşaması Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

1 Ekibin Oluşturulması X      

2 Proje Fikrinin Geliştirilmesi X X     

3 Kaynak Taramasının 

Yapılması 
 X     

4 Uygulamanın Tasarım ve 

Yazılım Bölümlerinin 

Yapılması 

  X X X  

5 Uygulama Yayınlanması 

İçin Gerekli Satın 

Alımlarının Yapılması 

     X 

6 Projenin Yayınlanması ve 

Test Edilmesi 
     X 

Tablo 4 Proje Takvimi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje uygulamasını yasal olarak kan verebilen 18-65 yaş arası herkes kullanabilir. 

Dolaylı olarak kan ihtiyacı olan herkesin yararlanacağı bir platform olduğu göz önüne 

alındığında projemizin hedef kitlesi tüm insanlardır. 
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9. Riskler 

Proje takviminde belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirirken oluşabilecek riskler 

beyin fırtınası tekniği kullanılarak belirlenmiş ve bu risklerin olasılık etki matrisi 

çıkarılarak B planı yapılmıştır. Olası riskler; 

 Uygulama ve tasarımın yapılamaması 

 Uygulama ve tasarımın yetiştirilmemesi 

 Yazılımda oluşabilecek hatalar 

 Sistemin yetersizliği 

 Maliyetin yüksek olması 

 Paydaş ve bağışçıların projeye ilgisizliği 

 

 

ETKİ 

Çok Düşük 

1 

Düşük 

2 

Orta 

3 

Yüksek 

4 

Çok Yüksek 

5 

O
L

A
S

IL
IK

 

Çok Düşük 

1 
1 2 3 4 5 

Düşük 

2 
2 4 6 8 10 

Orta 

3 
3 6 9 12 15 

Yüksek 

4 
4 8 12 16 20 

Çok Yüksek 

5 
5 10 15 20 25 

Tablo 5 Olasılık Etki Tablosu 

   

  Olasılık Etki tablosundan yararlanarak olası risklerin, risk analizi çıkarılmıştır. 

Özellikle orta ve yüksek risk barındıran eylemler için B planı tanımlanmıştır. Proje 

risklerini aşağıda belirtilen başlıklarda ele alarak hedeflere ulaşımda risk etki skalası 

çıkarılmıştır 

 

S.No Risk 
Risk 

Derecesi 
B Planı 

1 
Uygulama ve tasarımın 

yapılamaması 
Düşük 

Danışman öğretmenimiz ve uzman 

kişilerden destek alınacaktır.  

2 
Uygulama ve tasarımın 

yetiştirilememesi 
Düşük 

Proje takviminde belirtilen tarihi 

beklemeden danışman öğretmenimiz ve 

uzman kişilerden yardım alınacaktır. 

3 
Yazılımda oluşabilecek 

hatalar 
Düşük 

Proje kodları takım üyelerine ait 

olduğundan olası hatalar yine üyeler 

tarafından çözülebilir. Çözülememesi 

durumunda danışman öğretmenden 

yardım alınacaktır. 
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4 Sistemin yetersizliği Orta 

Sistemin kullanımı arttıkça oluşabilecek 

sistem yetersizliği için daha üst paketler 

satın alınacaktır. 

5 Maliyetin yüksek olması Düşük 

Maliyet konusunda okulumuzun proje 

okulu olması sebebi ile Samsun TOBB’ 

dan her türlü destek alınacağı sözü 

alınmıştır.  

6 
Paydaş ve bağışçıların 

projeye ilgisizliği 
Yüksek 

Projemize olan güvenimiz ile 

Teknofestde elde edilecek başarı ile 

projenin tanınırlığı ve ilginin artacağını 

düşünmekteyiz. Aynı zamanda okulumuz 

projelerine destek veren Samsun TOBB 

tarafından gerekli reklam ve işbirliğinin 

sözü alınmıştır. 

Tablo 6 Risk Analizi 

  

Hedef /Risk Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek 

Projenin 

Yapılması 
Önemsizdir 

Kontrol 

Edilebilir 

Kontrol 

Edilebilir 

Kontrol 

Edilebilir 

Kontrol 

Edilebilir 

Proje 

Takvimine 

Uyulması 

Önemsizdir 
Kontrol 

Edilebilir 

Kontrol 

Edilebilir 

Kontrol 

Edilebilir 

Yarışmaya 

yetişmez 

Hataların 

Giderilmesi 
Önemsizdir. 

Kontrol 

Edilebilir 

Kontrol 

Edilebilir 

Başarı şansı 

azalır 

Yarışmada 

başarılı 

olamaz 

Sistem Önemsizdir 
Kontrol 

Edilebilir 

Kontrol 

Edilebilir 

Başarı şansı 

azalır 

Yarışmada 

başarılı 

olamaz 

Maliyet Önemsizdir Önemsizdir Önemsizdir Önemsizdir Önemsizdir 

Projenin 

Uygulanması 
Önemsizdir 

Kontrol 

Edilebilir 

Başarı şansı 

azalır 

Yarışmaya 

yetişir Proje 

uygulanamaz 

Yarışmaya 

yetişir Proje 

uygulanamaz 

Tablo 7 Hedef - Risk Etki Skalası 
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