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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)   

  Kan, eski uygarlıklardan beri yaşam ile bir tutulmuş, insanı hayatta tutan, ona güç veren bir unsur 

olarak görülmüştür (Ülman, 2000: 172; Yıldız vd. 2006: 1). Nitekim toplumu oluşturan bireyler 

başta olmak üzere tüm canlılar yaşamı boyunca değişik zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı 

kendisi, ailesi ya da yakın çevresiyle ilgili olarak zaman zaman kan ve kan ürünlerine gerek 

duymuşlardır (Solaz, 2004: 118). Son yıllarda artan nüfus, yoğun şehir ve iş hayatı; hastalıkların 

ve kazaların da artmasına neden olmuştur. Her yıl yaşanan binlerce kaza nedeniyle birçok insan 

hayatını kaybetmekte, birçoğu da yaralanarak hastanelere kaldırılmaktadır. Bu kazalarda 

yaralananlar için acil kana ihtiyaç olduğunda bu ihtiyaçlar yapılan duyurularla giderilmeye 

çalışılmaktadır. 

  Zaman zaman karşılıksız kaldığını bildiğimiz bu anonslarda, ihtiyaç sahibi kişiye gerekli kanın 

zamanında sağlanamaması nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bu önemli 

sorunun giderilebilmesi amacıyla gerek devletimizce gerekse sosyal sorumluluk çalışmaları 

kapsamında çeşitli projeler hayata geçirilse de bu projelerin yaygınlaştırılamaması nedeniyle acil 

kan arama sorunu çözümlenememektedir. 

  Bu soruna kalıcı çözüm olarak geliştirdiğimiz “Dijital Kan Havuzu” projesiyle acil kan 

ihtiyacının gönüllü bağışçılara bir uygulama üzerinden çağrı yapılarak temini sağlanacak, acil kana 

ihtiyaç duyan insanların ihtiyaçları bu şekilde giderilebilecektir. 

  Bu kapsamda geliştirdiğimiz projemiz temel olarak tasarım ve yazılım aşamalarından 

oluşmaktadır: 

  Sistem Tasarımı: Projemizin sistem tasarımı ile ilgili gerekli algoritmik yapı oluşturularak 

projenin işlem basamakları belirlenmiştir. Buna göre projenin mobil uygulama ve yazılım altyapısı 

ile sunucu bağlantıları ve iletişim protokolleri bu aşamada hazırlanmıştır. 

  Yazılım: Projemizin yazılımı App Inventor sistemi üzerinden hazırlanan bir mobil uygulamadır. 

Bu uygulama merkezi bir sunucu ile veri alışverişinde bulunarak merkezi kontrol birimine veri 

akışını sağlamaktadır. 

 Projemizde kana ihtiyacı olan kişiye kan bulma hızını artırmak için bir mobil uygulama 

gerçekleştirdik. Mobil uygulamamız proje sürecinde açacak olduğumuz proje sitesinde 

oluşturacağımız veri tabanlarına bağlanacaktır. Veri tabanlarına yetkili kişiler (sağlık çalışanları, 

muhtarlık, belediye vb), ihtiyaç sahipleri ve kan bağışı yapabilecek gönüllü kişiler sisteme 

kaydedilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince kişisel veriler 3. kişiler ile 

paylaşılmayacaktır. Uygulama gönüllü bağışçı olarak sisteme kaydolan kişileri veri tabanına 

aktaracaktır. Mobil uygulamamızın acil kan ihtiyaçları durumlarda nasıl kullanacağı ile ilgili 

bilgiler sitemizde yer alacaktır. Bu sayede ülke genelinde birçok kişinin uygulamamızı ücretsiz bir 

şekilde kurması beklenmektedir. Herhangi bir kan 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 bağışçıları işaret şeklinde 

haritada görebilecektir. Bağışçıların kişisel verileri hiç kimse tarafından bilinmeyecektir. İşaret 

üzerine tıklandığında bağışçının telefonuna “Acil Kan İhtiyacı” kodu ile SMS ve bildirim 

gönderilecektir. SMS i alan bağışçı linke tıkladığında kan ihtiyacı olan kişinin konumunu görüp 

anında olay yerine gelebilecektir. Projemiz sayesinde acil kan ihtiyacı olan hastaya/yaralıya en 

kısa sürede kan bağışı yapacak kişi bulunup ihtiyaç sahibi ile bağışçı bir araya getirilebilecektir.  
 

  Hazırlayacağımız dijital uygulama sayesinde kan ihtiyacının acil olduğu durumlarda iletişime hız 

kazandırarak, bağışta bulunabilecek kişilere erişimi kolaylaştıracak ve gönüllü katılımcı tüm 

bireylerin erişimine imkân sunulacaktır.  
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  Toplumsal dayanışma için öğrenci ve velilere sosyal duyarlılık kazandırmak, örnek çözüm 

yollarını göstererek öncülük etmek açısından projemiz önem arz etmektedir. Ayrıca kan bağışının 

donör açısından hiçbir sakıncasının olmayıp aksine sağlık açısından daha faydalı olduğunu 

anlatmak toplumsal dayanışmaya katkı açısından çok önemlidir. 
 

Anahtar Kelimeler: Acil Kan Arayıcı, Mobil uygulama, Veritabanına doğrudan erişim ve sorgu 

ekranı, uygun durumda olan bağışçılarla iletişim 
 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 
 

Ana problem: Acil kan ihtiyacı her zaman ve her an hızlı ve güvenli şekilde karşılanabiliyor mu? 

Alt Problemler:  

Kan ihtiyacını daha hızlı ve güvenli şekilde zaman kaybetmeksizin karşılanabilir mi? 

Dijital web araçları ile kan bağışı konusunda toplumsal duyarlılık arttırılabilir mi? 

Donör ile alıcı daha kısa sürede buluşturulabilir mi? 

Mevcut sistemde Kızılay Kurumu kan bağışı almakta ve ulusal düzeyde kan ve plazma temini 

hizmetini sunmaktadır.  

  Acil kan ihtiyacı olduğunda yerel düzeyde insanlara erişim belediyenin anonsu veya sosyal 

medyadan bireysel olarak sağlanmaktadır. Burada bağışçı kişi ihtiyaç sahibinin uzakta olduğu 

durumlarda hassasiyeti azalmaktadır. Oysa yerelde olsa bildiği, içinde yaşadığı bir toplumda 

ihtiyaç hasıl olsa kan bağışında bulunma konusunda daha duyarlı olabilecektir. Bu süreçte doğru 

bilgi ve güven çok önemlidir. Ayrıca zamanla yarışıldığı durumlar da söz konusu olduğunda 

yerelde yapılacak olan kan bağışında zaman ve temin sorunu daha da az olabilecektir. 

  Projemizin fikri takım üyelerimizin mahalledeki kan ihtiyacını belirten sesli duyurudan 

esinlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kan ihtiyacının olduğu ve bulunamadığı durumlarda ölümle 

sonuçlanan üzücü durumlar oluşabilmektedir. Kan ihtiyacının olduğu durumlarda zaman ve hız 

çok önemli olup kan bağışı çalışmalarında en kritik sorun bağışçının tespit edilememesi, haberdar 

edilememesi ve kan talebinin zamanında hızlıca iletilememesidir (Çelik,2019). 
 

Acil Durumların Derecesini Tanımlamak için Kullanılan Terminoloji—DSÖ 

Çok acil Kan 10 – 15 dakika içinde temin edilmelidir. 

Acil Kan bir saat içinde temin edilmelidir 

Öncelikli Kan 3 saat içinde temin edilmelidir 

                              Tablo 1: Acil Durum Derecelendirmesi 
 

Gönüllü olan bir kan bağışçısı kan ihtiyacı olan kişileri sosyal medya ortamlarından öğrenmekte 

ve öğrendiği kişiler ise il dışında olabilmektedir.  
 

 
                                                     Şekil 1: Kan ihtiyacı bildirimi 
 

Ayrıca gönüllü kişiler güvenmediği mecralara kan bağışında bulunma gereksinimi 

duymamaktadır. Benzer durumları yaşamaya devam eden gönüllü bağışçılar duyarsızlaşmaya 

başlamaktadırlar.  
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  Yılda iki veya üç kez yapılabilecek olan kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Her gün 

çeşitli kazalar, yaralanmalar ve operasyonlar gerçekleşmektedir. Bu noktada, kan ihtiyacı hayati 

önem taşır. Kanamalı hastalığı olan bir hastanın, ameliyatta 6-8 ünite kana ihtiyacı olabilmektedir. 

Bu hastanın, kurtulabilmesi için kan gereksinimi olduğu unutulmamalıdır (Kaplan,2020).  

Ülkemizde kan ihtiyacı 2.500.000 ünite kan bağışı ile karşılanabilecek iken, 2014 yılında toplam 1 

milyon 860 bin 225 ünite kan bağışı olmuştur. Kadınların kan bağışı oranı artmakla birlikte, bağış 

yapanların % 88’i erkekler iken, %12’si kadınlardır. Oysa 18-65 yaş aralığında ve 50 kg üzerinde 

olan herkes, önemli bir sağlık sorunu yoksa yılda dört kez kan bağışı yapabilir. 1 ünite, yani bir 

torba kan, ortalama 450 ml’dir. 

  Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebeple, 

düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluk 

olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Kan bağışının ücretsiz gönüllülük 

esasında yapıldığının da unutulmaması ve bu bilinç ile yapılması gerekir.  

 Yerel düzeyde kan bağışı gönüllülüğünü başlatarak toplumsal dayanışmaya ön ayak olmaya 

çalışacağız. Uygulamanın yerel olması ve güvenli ellerin bu işe aracılık etmesi sebebiyle daha 

duyarlı olunabilecek ve dayanışma artacaktır. Projenin kabulü ve ilgi çekmesi neticesinde ülke 

çapında bütün yerel yerleşim merkezlerinde projemiz 

uygulanabilecektir. 

 

3. Çözüm  
 

  Proje kapsamında belirttiğimiz problemin çözümü 

için bir dijital uygulama geliştireceğiz. Gönüllü kan 

bağışçısı olmak isten kişiler için yerel düzeyde 

duyuru yapacağız. Kan bağışı gönüllülerinin 

geliştirdiğimiz uygulamaya kendilerinin üye olmasını 

sağlayacağız. Üye olan bağışçılarımız genel 

bilinmesi gereken bilgilerini sisteme girecekler ve 

veriler yerel temsilci olan muhtar veya okul 

müdürlüğü tarafından görülebilecektir.  
 

Kan ihtiyacının acil olduğu durumlarda ihtiyaç 

sahibi uygulama üzerinden ihtiyaç bildiriminde 

bulunacaktır. Bildirimi gören yerel temsilci bilgi ve 

ihtiyacın doğruluğunu teyit ettikten sonra ilgili kan 

grubunda olan bütün gönüllülere ihtiyaç bildiriminde 

bulunacaktır. İhtiyacı gören aynı gruptaki gönüllü 

bireyler yerel temsilci veya doğrudan hasta yakınına 

erişebilecek ve kan bağışı olabildiğince hızlı 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

  Ayrıca veri tabanımızın yasal izinleri alınacak ve 

sağlık bakanlığının da erişimine açık olabilecektir.  

  Örneğin, A(+) kan grubu acil kan ihtiyacı 

olduğunda hasta yakını uygulama üzerinden yerelde 

bir yetkiliye ihtiyaç belirtecek ve yetkili tarafından 

Çözüm Algoritması 
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uygulamayı kullanan A(+) kan grubunda olan tüm gönüllülere bildirim yapılacak ve de iletişim 

bilgilerine erişim kolaylaşacaktır. 
 

   Bağış yapacak kişi anında kişi bilgileri belli olan kişilere veya yetkililere erişerek en kısa sürede 

kan bağışı gerçekleşebilecektir.  
 

  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. 

 

4. Yöntem 
 

       
      Şekil 2: Acil Kan İhtiyacı Olan Örnek Durum                   Şekil 3: İhtiyaç Bildirimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                              

                                                                             Şekil 5: Kan bağışı gerçekleşir 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
  Şekil 4: Bağışçıya kan ihtiyacı bildirimi                          Şekil 6: Hastaya kan nakledildi 
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  Problem durumumuzun çözümü için mobil bir uygulama geliştireceğiz. App Inventor platformu 

kullanılarak mobil kan grubu veri havuzu uygulaması hazırlanacaktır. Mobil uygulamamız iki 

farklı kullanım içermektedir. Birinci kullanım kan bağışçısı olanlar için, ikici kullanım kan ihtiyacı 

olanlar için kullanılmaktadır. Mobil uygulamamızı indiren kullanıcı ilk olarak üye olmalıdır. 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 bağışçılar 

hakkındaki bilgiler alınarak veri tabanına gönderilecektir. Uygulamamızda bağışçı konumunda 

olan gönüllü kişilerin üyelik işlerinin tamamlanmasından sonra program kullanıma hazır hale 

gelecektir. Bu kişi veya kişiler çevrelerinde bulunan herhangi bir bireyin olası kan ihtiyacı olması 

durumunda uygulamamızı açtıktan sonra mevcut konumunun merkez nokta alan bir harita 

açılacaktır. Harita açıldıktan 5 saniye sonra çevrelerinde bulunan bağışçılara mesaj gönderilecektir. 

Daha fazla bağışçı bulabilmek için sliderdan tarama alanı artırılabilmektedir. Bağışçıların 

güvenliği için hiçbirinin isimleri veya numaraları sistem üzerinde paylaşılmamaktadır. İhtiyaç 

sahibine yakın olan bağışçıların harita üzerindeki işaretine tıklayınca “Kişiye mesaj atmak istiyor 

musunuz?” sorusuna “Evet” denildiğinde sistem otomatik olarak kullanıcının konumunu içeren 

“Acil Kan İhtiyacı” şeklinde mesaj ve uygulama üzerinden bildirim gönderilecektir. Mesajı alan 

bağışçı konuma tıklayarak olay yerine gidebilecektir. Bu sayede hastaya kısa sürede bağışçı 

ulaştırılarak gerekli bağış yapılabilecektir. Veri tabanlarımız projemiz için açacağımız sitede 

barındırılacaktır. Ayrıca anlaşılmayan konular, projemizin mobil uygulama kurulum dosyaları ve 

proje tanıtım bilgileri sitemizde yer alacaktır.  
 

  Projemizde kullanılan bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar şunlardır; araştırma geliştirme, 

güvenlik ve temel yazılım bilgisi, toplumsal insani değerler ve etik. 
 

  Mobil uygulamamıza isteyen her kişi üye olabilmektedir. Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verileri 

Koruma Kanununa uygun bir şekilde saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Üye olan 

bağışçı ve ihtiyaç sahibi kişi veya kişiler mobil uygulamamıza giriş yaptıktan rahatlıkla aralarında 

iletişim kurularak bağışın gerçekleşmesi sağlanacaktır. Kullanıcılar hiçbir şekilde birbirlerinin 

kişisel verilerini sistem üzerinden göremeyeceklerdir. 
 

  Geliştireceğimiz uygulama yerel bazda denenecek olup, her yerel bölge için ayrı ayrı 

uygulanabilecektir. Toplumsal dayanışma için elzem olan kan bağışının gönüllü bireyler arasında 

iletişimi güçlü kılması açısından ölümle sonuçlanabilecek durumları azaltarak toplumun büyük bir 

problemine dokunmak adına projemizin faydalı olduğunu düşünmekteyiz (Düzgüner,2013). 
 

 
Şekil 7: Uygulamanın Ana sayfası 
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Şekil 8: Uygulamanın Bağışçı Bilgileri Ekranı 

 

 
Şekil 9: Uygulamanın Alıcı Bilgileri Ekranı 

            

 
Şekil 10: Uygulamanın Yönetim Paneli Ekranı 
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Şekil 11: Proje iletişim ve ağ bağlantısı tasarımı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 

   Araştırmalarımıza göre Kızılay’ın “Gönüllü ol” isimli uygulaması bizim geliştireceğimiz 

uygulama ile benzerlik taşımaktadır. Kızılay’ın “Gönüllü ol” isimli uygulaması sadece kan 

bağışında bulunacak bağışçı kişilere yöneliktir. Bizim geliştireceğimiz uygulamanın Kızılay’ın 

uygulamasından farkı, gönüllü bireylere yerel düzeyde erişimi ve dayanışmayı daha sıkı tutmayı 

sağlayacak olmasıdır. Bir diğer fark ise geliştirdiğimiz uygulamanın bağışçı ile bağış talep edeni 

direk buluşturmasıdır.  

  Projemiz bu alanda geliştirilen çözüm ve uygulamalardan farklı olarak “Dijital Kan Havuzu” 

projemiz doğrudan kan bağışçısı ve acil çağrı merkezi arasında etkileşim kuran bir projedir. Bu 

önemli özellik sayesinde hasta yakını herhangi bir ihtiyaç durumunda kan bağışçısı aramak 

zorunda kalmayacak, “Dijital Kan Havuzu” uygulaması üzerinden bu ihtiyaç giderilebilecektir. 

“Dijital Kan Havuzu”; kan bağışçılarının acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardım eli 

uzatabilmelerini sağlayabilecek özgün bir projedir. Diğer taraftan projemiz özellikle taze kan 

ihtiyacının bir an önce giderilebilmesi amacıyla kullanılabilecek hayat kurtarıcı bir projedir. Dijital 

Kan Havuzu projemizin önemli yönlerinden birisi de bu projenin sadece bir mobil uygulamadan 

ibaret olmaması, genel sistem tasarımına sahip kapsamlı bir proje olmasıdır. 

  Projemizin yazılım dışında donanımsal bir parçası bulunmayıp maliyeti düşüktür. 

  Proje üzerinde çalışırken takım olarak görev paylaşımında bulunduk ve elde ettiğimiz bilgi ve 

deneyimlerimizi zamanla paylaşarak puzzle parçalarını birleştirir gibi uygulamamızı ortaya 

çıkaracağız. 

  Ayrıca bu proje daha önce herhangi bir yarışma veya sunum esnasında kullanılmamış olup ilk 

kez TEKNOFEST 2022 için hazırlanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 
 

  Ülkemiz ve dünyada insan sağlığı her şeyden önemli bir noktadadır. Devletler insan sağlıklarının 

artırılması için çok büyük harcamalar yapmaktadır. 
 

  Toplumun büyük bir kesimi tarafından ihtiyaç duyulan kan bağışı özellikle acil kan ihtiyacının 

olduğu durumlarda aranan bağışçının hızlı bir bulunamaması sonucu oluşan can kayıplarının 
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engellenmesi amacıyla yapılan projemiz, tespit edilen başarılı ve olumlu sonuçlarla sağlık ve 

teknolojik olarak uygulanabilir olacağını göstermiştir. 
 

  Projemizin günlük hayatta uygulanabilirliği oldukça kolay ve basittir. “Dijitan Kan Havuzu” nun 

yapımında kullanılacak malzemelerin fiyatlandırması yapıldığında çok maliyetli olmamakla 

birlikte hem yapılması hem de hayata geçirilmesi çok kolay, bir o kadar da faydalı bir ürün 

olacaktır. 
 

  Acil kan bulucu projemiz sağlık alanında insanların yardım ve işbirliği yönlerini öne çıkararak 

acil kan ihtiyaçlarını gidermesi açısından hayati öneme sahip bir projedir. Bu proje ile kurulacak 

sistem doğrudan uygulamaya geçebilecek ve mevcut sağlık sistemine entegre edilebilecek bir 

sistemdir. Ancak projenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi amacıyla tanıtım ve yaygınlaştırılması 

gereklidir. Uygulama kamu spotları vb. görsel tanıtımlarla duyurulabilir ve böylece 

yaygınlaştırılması sağlanabilir. Gerekli tanıtım ve yaygınlaştırmanın sağlanamaması durumunda 

projenin daha önce denenmiş farklı uygulamalar gibi başarısızlığa uğrama ihtimali de 

bulunmaktadır. 
 

  Projemiz doğrudan sağlık sistemine entegre edilebilecek ve insanlara sosyal sorumluluk alma 

imkanını sağlayan ücretsiz bir proje olması bakımından doğrudan ticari bir ürüne 

dönüştürülemeyecektir. Bu uygulama ücretsiz bir şekilde resmi makamlarca kullanılabilir. 
 
 

  Kan ihtiyacının acil olduğu durumlarda ihtiyaç sahibi uygulama üzerinden ihtiyaç bildiriminde 

bulunacaktır. Bildirimi gören yerel temsilci bilgi ve ihtiyacın doğruluğunu teyit ettikten sonra ilgili 

kan grubunda olan bütün gönüllülere ihtiyaç bildiriminde bulunacaktır. İhtiyacı gören aynı 

gruptaki gönüllü bireyler yerel temsilci veya doğrudan hasta yakınına erişebilecek ve kan bağışı 

olabildiğince hızlı gerçekleştirilebilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Projemiz kapsamında sadece 1 yıllık web sitesi alan adı ve hosting satın alınacaktır. Mobil 

uygulama üretimi için ayrıca maliyet gerekmemektedir. Projenin yapımı için gerekli demirbaş 

ürünler kendi imkânlarımızla sağlanacaktır. Projemizde ihtiyaç duyulan malzemeler ve maliyetleri 

Tablo 2 de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Malzeme listesi ve Tahmini Maliyet 

Malzeme Miktar Bağlantı Linki Tahmini Fiyat 

(TL) 

Web sitesi 

domain alma 

(yıllık) 

1 https://www.isimtescil.net/domain/com-

domain-uzantisi-sorgulama-kayit 

160 

Web sitesi 

hosting alma 

(yıllık) 

1 https://www.isimtescil.net/hosting/bireysel-

paketler.aspx 

290 

Tahmini Toplam Fiyat 450 

 

Projemizin benzeri olan Kızılay gönüllü ol uygulaması da maliyet gerektirmeyen bir uygulama 

olup, içerik olarak uygulamamızın belirgin farkları vardır. Bu farklar 5. Yenilikçi (İnovasyon) 

yönü başlığında belirtilmiştir. 

https://www.isimtescil.net/domain/com-domain-uzantisi-sorgulama-kayit
https://www.isimtescil.net/domain/com-domain-uzantisi-sorgulama-kayit
https://www.isimtescil.net/hosting/bireysel-paketler.aspx
https://www.isimtescil.net/hosting/bireysel-paketler.aspx
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Tablo 3: Detaylı Zaman Takvimi Çizelgesi 
 
 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

Ön 

Değerlendirme 

Raporu Aşaması 

Proje fikri oluşturma geliştirme, araştırma, alanyazın 

taraması, karar verme, rapor oluşturma süreçleri 

Ocak 2022- Mart 

2022 
3 Ay 

Proje Detay 

Raporu Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun değerlendirilmesi, 

literatür tarama, uzman görüşmeleri, proje detay raporu 

yazımı 

Mart 2022-Nisan 

2022 
2 Ay 

ARAŞTIRMA 

VE 

RAPORLAMA 

Literatür tarama, uzman görüşmeleri 
16 Mayıs 2022-10 

Haziran 2022 
24 gün 

Proje detay raporunun hazırlanması 

TASARIM 

Yazılım çalışmalarına başlanması 
5 Temmuz 2022 

3 gün 
7 Temmuz 2022 

Web sitesi domain alma 7 Temmuz 2022 
3 gün 

Web sitesi hosting alma 10 Temmuz 2022 

ÜRETİM 

Web sitesinin tasarım ve içerik olarak hazırlanması 
17 Temmuz 2022 

7 gün 
25 Temmuz 2022 

Proje uygulama yazılımının kurulması 
25 Temmuz 2022 

3 gün 
27 Temmuz 2022 

Proje uygulama yazılımının oluşturulması 
27 Temmuz 2022 

6 gün 
1 Ağustos 2022 

TEST 

Sistem yazılımının test edilmesi 
1 Ağustos 2022 

3 gün 
3 Ağustos 2022 

Sistem yazılımının iyileştirilmesi 
3 Ağustos 2022 

7 gün 
9 Ağustos 2022 

Sunum provaları 
9 Ağustos 2022 

3 gün 
11 Ağustos 2022 

FİNAL Final Sergisi / RİZE 12-14 Ağustos 2022 3 gün 

BÜYÜK FİNAL Final Sunumu / SAMSUN 
30 Ağustos 2022- 

5 gün 
4.Eyl.22 

 

Projenin Tamamlanması için Gereken Toplam Süre 30 GÜN 

Projemizin detaylı zaman çizelgesi Tablo 3 de verilmiştir. Projenin tasarım-üretim ve test 

aşamaları için 30 günlük bir süre öngörülmektedir.  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 

   Projemiz insan sağlığına verdiği destekten dolayı herkese hitap etmektedir. Kan bağışı talebinde 

bulunacak olan yereldeki her yaştan birey projemizin hedef kitlesi içerisindedir. Gönüllü kan 

bağışı yapacak kişiler için ise 18 – 65 yaş arası sağlıklı bütün bireylerdir. Başta ilköğretim ve orta 

öğretim kurumları öğrencileri, ebeveynler, okul idareleri ve öğretmenlerin, gönüllü-sürekli kan 

bağışı konusunda bilgilendirilmelerinin ve gönüllü kan bağışı ile dayanışmanın amaçlandığı proje, 

aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay Kurumu ile paylaşılarak 

ülke çapında daha geniş kitlelere uyarlanabilecektir.     
  

   Projenin hayata geçirilmesi halinde tüm toplumun yararına çalışacak olan projemiz öncelikle 

tüm Türk vatandaşları ve sonrasında daha evrensel bir bakış açıcısı ile tüm insanlık yararına 

olacaktır. 



12 

 

9. Riskler 
      

Projemizde öngörebildiğimiz riskler şu şekilde belirlenmiştir; 

Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek faktörler aşağıda sıralanmıştır. Buna göre; 

 Proje hazırlık zaman çizelgesinde esneme durumu; Projemizde herhangi bir sebeple zaman 

planlamasına uyulamaması durumu söz konusu olduğunda, yarışmadan 20 gün önce projenin 

hazır olacağını ön gördüğümüz için olası gecikmede sergi ve sunuma hazırlık aşamasına 

ayrılan zamana kaydırma yaparak aksaklıklar giderilecek ve bu esneklik sayesinde projemiz 

tamamlanabilecektir. 

 Sunum esnasında sistemin çalışmaması: Sunum esnasında herhangi bir nedenle sistem 

çalışmayabilir. Eğer problem o anda çözülemezse, zaman çizelgesinde belirtilen sunum 

provaları aşamasında video kayıt alınacak ve sunum yapılacak kişilere gösterimi video 

üzerinden tamamlanacaktır. 

 Sistemin yazılım altyapısı ve sunucu erişiminde bir takım hatalar ortaya çıkabilir. Bu risk 

durumunda yazılım ve sunucu bağlantı hatalarının ortadan kaldırılabilmesi için sistem bir 

takım test aşamalarından geçirilecektir. 
 

Projenin gerçek hayatta yürütülmesi sırasında oluşabilecek riskler ve çözüm yolları da şunlardır; 

 Projemizde gönüllü kan bağışçıları ve kana ihtiyacı olan kişilerin kişisel verileri veri 

tabanlarımızda saklanacaktır. Bu kişisel verileri saklanmak risk olarak görülebilir. Bu riski en 

aza indirmek için sitemizde üst düzey güvenlik önlemleri alınacaktır. Bağışçıları uygulamamız 

üzerinden çağıran ihtiyaç sahipleri bağışçıların isimlerini ve kişisel bilgilerini kesinlikle 

göremeyeceklerdir.  

 Uygulamayı kullanarak bağışçılara ulaşmak isteyen kişinin internetinin olmaması riski 

olabilir. Böyle bir durumda çevrede bulunan herhangi bir kişiden internet paylaşması 

istenebilir.  

 Sistemin yaygınlaştırılamaması. Acil kan bulucu projesiyle geliştirmiş olduğumuz sistemin 

başarıyla uygulanabilmesi amacıyla projenin kamu spotu veya görsel reklam araçlarıyla 

duyurulması sağlanabilir. Böylece projenin gerekli tanıtım ve yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

  Verilerin saklandığı internet sitesi herhangi bir sorundan dolayı hizmet veremeyebilir. 

Projemizin yaygınlaşması ile daha iyi hizmet sunabilen internet servis sağlayıcılarına 

geçilebilir. 

Bunların haricinde zaman ve maliyet yönünden oluşan risklerin kapsam ve kaliteye olan etkisi 

risk-etki olasılık tablosu ile Tablo 4 te verilmiştir.  
 

Tablo 4: Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 
Proje 

Hedefi 

Çok Düşük / 

.05 

Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek / 

.80 

Maliyet Görünmeyen 

maliyet artışı 

Maliyet<450(TL) 450<Maliyet<540 

(TL) 

540<Maliyet<630 

(TL) 

Maliyet >810 

(TL) 

Takvim Görünmeyen 

zaman artışı 

Zaman<33 

(Gün) 

33<zaman<36 

(Gün) 

36<zaman<42 

(Gün) 

Zaman>42 

(Gün) 

Kapsam Kapsam 

düşüşü zor fark 

edilir 

Kapsamın minör 

alanları etkilenir 

Kapsamın majör 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması 

proje ekibi için 

kabul edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü 

zor fark edilir 

Sadece talepkar 

uygulamalar 

etkilendi 

Kalite azaltması 

için ekibi onayı 

gerekebilir 

Kalite azaltması 

proje ekibi için 

kabul edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır. 
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