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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İlk yardımın temel amacı herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, 

sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da duru-

mun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aran-

maksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.(URL-1) Doğru uy-

gulama çok önemlidir. İlk yardım eğitiminde yaşanan en büyük problem panik halde ilk 

yardımcının 112 nolu yardım hattını aramayı unutmasıdır. Ayrıca doğru uygulamaların 

yapılamaması, öğrenilen uygulamaların düzenli pratik yapılmaması sebebiyle unutul-

ması, ilk yardımcının karşısına çıkabilecek farklı senaryolar karşısında ne yapacağını 

şaşırması gibi problemler de yaşanabilmektedir.  

 

Proje kapsamında ürettiğimiz ilk yardım eğitim kitimizde, acil durum senaryoları oluş-

turularak kişinin seçilen acil duruma uygun adımları atıp atmadığının interaktif bir bi-

çimde kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan ilk senaryoda hasta-

nın bilinci kapalı, ağız içinde yabancı madde nedeniyle nefes alamaması durumu, ikinci 

senaryoda ise bilincin kapalı fakat nefes alabiliyor olması modellenmiştir.  

 

Eğitim esnasında, uygulanmak istenen senaryo seçildiğinde, kişiye öncelikle 112 acil 

destek hattını araması hatırlatılmaktadır. Daha sonra seçilen senaryo doğrultusunda ilk 

yardımcının yapması gereken adımları oluşturduğumuz elektronik devre ve sensörler 

doğrultusunda kontrol edilerek, dönüt verilmektedir.  

 

İnteraktif ilk yardım maketimiz, ilk yardım eğitimi verilen okul, ilk yardımcı eğitim 

kursları, ehliyet kursları, şirket hizmet içi eğitimleri vb. yerlerde kullanılan maketlerden 

farklı olarak içerdiği senaryolar ve interaktif özellikler ile yenilikçi bir çalışmadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Türkiye’de yetersiz bilgi ya da yanlış ilk yardım bilgisine sahip kişiler kendi bilgilerini 

yeterli sanarak müdahale yapabilmekte ya da yanlış müdahale korkusuyla hastaya mü-

dahale etmemektedir. Ayrıca çoğu kişi sağlıkla ilgili acil bir durumda araması gereken 

numarayı (112) biliyor olmasına rağmen arama oranlarının düşük olduğu görülmekte-

dir. Bu da ölüm oranlarının artmasına sebep olmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 

Temel yaşam desteği denilen (URL-1), acil müdahale gerektiren durumlarda yaşam kur-

tarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş 

kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten 

kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerin doğru yapılması için 
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gerekli prosedürlerin kontrolü ve kişinin aldığı eğitiminin kalıcı olması amaçlanmakta-

dır.  

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

İlk yardımcı eğitiminin ka-

lıcı olmaması, ilk yardımcı-

nın eğitimde doğru uygula-

maları yapıp yapamadığının 

sınanaması, farklı senaryo-

lar karşısında doğru kararlar 

verememesi, panik halde 

112 yi aramayı unutması 

İlk yardımcıya farklı 

senaryo alternatifleri 

sunan, ilk olarak 112 yi 

aramayı hatırlatan, ilk 

yardım eğitimlerinden 

kardiyopulmoner re-

susitasyon (CPR) olarak 

bilinen ilk yardım 

tekniğinin uygula-

masının doğruluğunu 

test eden, interaktif geri 

bildirim veren maket 

tasarımı 

Eğitim öğretim sürecinde bilgiyi 

pekiştirip kalıcı hale getiren en 

önemli süreç pratik uygulamalar-

dır. İnsan hayatını kurtarmaya 

yönelik alınan bu eğitimlerde so-

ğukkanlı olmak, prosedürleri sı-

rasıyla ve doğru yerine getirmek 

hayati önem taşımaktadır. Bu 

maket tasarımı ile de kişiye geri 

dönüt verilip, hatırlatma yapıla-

rak çözüm hedeflerine ulaşılmış 

olacaktır. 

 

4. Yöntem  

Maketimizin elektronik alt yapısında Arduino mikro (Arduino Uno, tarih yok) işlemci 

kullanılmıştır. Programlanabilir işlemci kartı sayesinde farklı senaryo durumları model-

lenmiştir.  

Bu senaryolar; 

1. Bilinç kapalı, ağız içinde yabancı madde nefes alamıyor  

2. Bilinç kapalı, nefes alıyor, 

Bu senaryolar modellenirken ilk yardım prosedürleri belirlenmiş ve sensörler aracılığı 

ile nasıl ölçümleneceği belirlenmiştir.  

 

1. “Senaryo: Bilinç kapalı, ağız içinde yabancı madde nefes alamıyor” senaryosu doğ-

rultusunda uygulanacak prosedürler: 

1) Hasta/yaralının ağız içi kontrol edilir; görünen yabancı cisim var ise çıkartılır, 

2) Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene 

kemiğinin üzerine yerleştirilir,  

3) Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kal-

dırılarak baş geriye doğru itilir; hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,  

4) Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye 

süre ile kontrol edilir:  

5) Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,  
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6) Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs 

üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir 

7) Hasta/ yaralının solunumu yok ise,  

8) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına 

bir elin topuğu yerleştirilir,  

9) Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir,  

10)  Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir,  

11) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs 

kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur,  

12) Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 

1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şe-

kilde ayarlanır,  

13) Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır,  

14) Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/ yaralının burnu 

kapatılır, Normal bir soluk alınır, baş geri çene yukarı pozisyonunda iken hasta/ya-

ralının ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir,  

15) Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 ne-

fes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,  

16) Hasta/ yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır (URL-1) 

İlk yardımcıların uygulanan bu prosedürler içerisinden 12, 15 ve 16 maddeden bulunan 

işlemlerden emin olamamaları, bizim de bu maddeler doğrultusunda maketin elektronik 

yapısının düzenlenmesini sağlamıştır. Maketimizin elektronik yapısı Şekil 1’de bulun-

maktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İnteraktif ilk yardım maketinin prototip görüntüsü 
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1 numaralı bölgede;  

Sistemde modellenen senaryoları görüntüleyip seçim yapabilmek için kullanılacak bu-

ton (Buton, tarih yok) ve LCD ekran (LCD, tarih yok) yerleştirilmiştir. Aynı zamanda 

kişinin senaryo seçimi yaptıktan sonra 112 nolu yardım hattını aramasını hatırlatacak 

olan MP3 shield yerleştirilmiştir. 

 

2 numaralı bölgede;  

CPR prosedürünü denetlemek üzere Kuvvete Duyarlı Sensör (Kuvvete Duyarlı Sensör, 

tarih yok) kullanılacaktır. Kuvvete duyarlı sensör, üzerine uygulanan basınç doğrultu-

sunda bir direnç değeri ortaya çıkarır, bu değer uygulanan kuvvet olarak tanımlanır. Bu 

sensor sayesinde ilk yardımcının CPR işlemini doğru bası ve doğru sayıda gerçekleştirip 

gerçekleştirmediği ölçümleyip, kişiye led (Led, tarih yok) ve buzzer (buzzer, tarih yok) 

ile dönüt verebilecektir. 

 

3 numaralı bölgede;  

Maketin ağız iç bölgesine MQ135 Hava Kalitesi Ölçüm Sensörü (MQ135, tarih yok) 

yerleştirilmiştir. Bu sensör, ortamdaki oksijen seviyesini ölçümleyebilmektedir. MQ135 

sensörü ile sisteme bağlanan RGB led ve buzzer ile ilk yardımcının 1 sn. sürmesi gere-

ken 2 nefesi doğru verip veremediğinin kontrolü yapılarak kişiye bunun dönütü verile-

bilecektir. 

 

2. Senaryo: Bilinc kapalı, nefes alıyor: İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci 

kapalı fakat solunum ve nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirilerek 3 dakikada bir 

solunum kontrol edilir (URL-1).  

Bu senaryolar doğrultusunda da maket üzerine CPR bası ve sayısı ile hastanın oksijeni 

ölçümlenerek geri dönüt verilebilecektir. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

İnteraktif maketimizin, ilk yardımcıya 112 acil destek hattını aramasını hatırlatması ve 

içerdiği senaryolar bakımından farklı durumları deneyimletebilmesi, benzer çalışmalar-

dan farklılıklarını ortaya koymaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Kullanılan malzemelerden oluşan kit ile birlikte kurulum kılavuzu hazırlanarak tıbbi 

malzeme satan şirketlerle görüşülebilir ve düz vasıfsız maketler böyle kullanışlı ve çe-

kici hale getirilebilir. Sağlık bilgisi ve ilk yardım eğitimi veren biyoloji öğretmenleri, 

sağlık meslek liselerindeki öğretmenlere maket kurma eğitimi verilerek bu konuda bir 

proje başlatılabilir ve bu eğitim ve maket kurulumu yaygınlaştırılabilinir. Sertifikasyon 

programları ile insanlar teşvik edilebilir. 
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Bu maketi yaparken kullandığımız malzemeleri bir kit haline getirerek okullarda öğren-

cilerin kendi maketlerini yapmalarını sağlayabiliriz. Uygun derslerde, ilgili öğrencilerle 

oluşturulmuş bir ekiple ya da açılacak bir kulüpte rehber öğretmen ve öğrenciler maketi 

kılavuza göre kurar, sonra da ilk yardım derslerinde kullanılabilir duruma getirilebilir. 

Öğrencilerin de dâhil olduğu tasarım ve montaj aşaması, öğrencilerin sürece eğlenceli 

bir biçimde katılımını sağlayacaktır 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1. Prototip maliyet tablosu 

Kullanılacak malzeme adı Fiyat Adet 

Kuvvete Duyarlı Sensör 0,1-10kg FSR 0.5 59,11 TL 1 adet 

MQ-135 Hava Kalitesi Ölçüm Sensörü  20,65TL 1 adet 

Arduino Uno R3 SMD CH340 Chip - Klon (USB 

Kablo Dahil) 

 

26,48 TL 1 adet 

100 Adet Karışık Led 5mm Arduino 

 

15,00 TL 1 adet 

Aktif Buzzer 5V Arduino Raspberry PIC 

 

1,25 TL 1 adet 

Arduino 16x2 LCD EKRAN - Mavi 2 x 16 Screen 

Display 

 

9,90 TL 1 adet 

6x6 0.5mm Tach Buton (4 Bacak) 

 

0,24 TL 3 adet 

Yarım yetişkin insan ilk yardım maketi 975 TL 1 adet 

Mp3 Shield 17 TL 1 adet 

TOPLAM 1125 TL  

Tablo 2. Proje zaman tablosu

 

NİSAN

• Literatür 
taraması

MAYIS

• Malzeme 
listesinin 
oluşturulup 
maketin 
temini

HAZİRAN

• prototipin 
hazırlanması

TEMMUZ

• prototipin test 
edilmesi

AĞUSTOS

• proje örnek 
kiti ve 
kılavuzunun 
hazırlanması
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

İlk yardımcı eğitimi alan öğrenciler, kursiyerler, çalışanlar. 

 

9. Riskler 

İlk yardım kiti için kullandığımız mankenin maliyetinin yüksek olması projemizin yay-

gınlaştırabilirliğini etkileyebileceği öngörülmektedir. Bu nedenle hali hazırda ilk yar-

dım eğitimi verilen kurslarda kullanılan maketlere adapte edilebilir portatif bir kit haline 

dönüştürülerek yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

 

10.  Proje Ekibi 

Takım Lideri: Emre Doğan 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Emre Doğan Literatür Taraması, 

Arduino Programlama 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi  

10. sınıf 

Arduino Ide  

Programlama 

Berke Tarlacık Literatür Taraması, 

Arduino Programlama 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi  

10. Sınıf 

Arduino Ide  

Programlama 
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