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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde afet bölgelerinde oluşan iletişim sıkıntısını gidermeyi, görevli personel ve enkaz 

kurtarma çalışmalarını rahatlatmayı hedefledik. Öncelikle akıllı saat ile birlikte uygulamamızı 

kullanan afetzedenin sağlık ve konum verilerinin, bireyin yetki verdiği kişilere (örnek: aile bireyleri) 

ve afet kurtarma personeline ulaşımı sağlanmış olur.  

 

Uygulama tasarımının çizim aşaması ‘Figma’ uygulaması ile yürütülmüş ve tamamlanmıştır. 

Tasarımda açık renkler yerine kullanılan pastel tonlar uygulamanın daha az şarj harcamasını 

sağlayacaktır. Tasarımda kullanılan buton büyüklükleri acil durum esnasında kullanıcının kolayca 

basabilmesi için normal parmak piksellerinden daha büyük olarak ayarlanmıştır. Kolay ve 

anlaşılabilir arayüzü ve her zaman erişebileceği uygulama rehberi sayesinde kullanıcı uygulamayı 

kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaktır.  

 

Uygulamanın programlama aşaması ‘React-Native’ dili ile yürütülecektir. Bu dili seçmemizin amacı 

yazılım süreçlerini yürütecek olan ekip arkadaşlarımızın bu dilde olan tecrübeleri ve dilin yapısının 

‘Cross-Platform’ olmasıdır.  Cross-Platform olması zaman olarak bize büyük bir kazanç 

sağlayacaktır. IOS platformunda Android platformunyla entegreli olarak çalışamayacak yerlerde 

‘Swift’ dile ile IOS platformunun kodlama aşaması desteklenecektir. Uygulama arka planında döngü 

halinde çalışan ve sunucuya sürekli olarak istek gönderen fonksiyonlar uygulamanın daha hızlı 

çalışması, sunucuyu yormayıp sunucu maliyetinin düşürülmesi ve daha az şarj harcaması açısından 

kullanılmadığı sürece durdurulacaktır.  

 

 

2. Problem/Sorun: 

1) Ülkemizde yaşanan afetlerden etkilenen afetzedelerin aile bireyleri ve yakınlarıyla iletişim 

kurmak istediğinde yaşanan şebeke yoğunluğu nedeniyle sağlıklı iletişim kuramamaları. 

2) Enkaz altındaki bireylerin sağlık durumları hakkındaki belirsizlik. 

3) Enkaz altındaki bireylerin net konumunun bilinememesi.  

 

3. Çözüm  

1) Ülkemizde yaşayan insanların uygulamamızda daha önceden oluşturdukları “Depremdaş 

Grupları” ile şebeke yoğunluğu oluşturmadan tamamen mobil ağ üzerinden afetzedenin durumunu 

ilgili kişilere aktarması ile şebeke sorunu ortadan kalkıyor. 

2) Afetzedelerin kullandığı uygulamamız ve mevcut kullandıkları akıllı saatler sayesinde dışarıda 

bulunan Acil Durum Müdahale Ekipleri ve afetzedenin yakınlarına sağlık verilerinin düzenli olarak 

aktarılması bu problemi ortadan kaldırıyor. 

3) Afetzedelerin kullandığı uygulamamız ve mevcut kullandıkları akıllı saatler sayesinde dışarıda 

bulunan Acil Durum Müdahale Ekipleri ve afetzedenin yakınlarına konum verilerinin düzenli olarak 

aktarılması bu problemi ortadan kaldırıyor. 
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4. Yöntem 

Ülkemizde yaşayan insanların projemize konu olan uygulamamızı indirerek uygulamanın içinde 

bulunan “Depremdaş” bölümünden kişinin kendi grubunu oluşturup herhangi bir afet durumu 

sırasında bu kişiler ile iletişim haline geçmesini sağlıyoruz. Kişi, enkaz altında iletişime geçtiği 

afetzedelerin kullandığı akıllı saatler yardımıyla hem sağlık hem de konum verilerini alarak enkaz 

altındaki durumunu anlık olarak görebiliyor, böylelikle enkaz altında kalan kişilerin yer tespiti ve 

sağlık durumları hakkında hızlı verilere sahip olunması Acil Durum Müdahale Ekiplerinin işlerini 

kolaylaştırıp depremzedelere ulaşma hızlarını arttırır.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Ülkemizde Depremzedelere yönelik farklı tarihlerde birden fazla proje yürütülmüştür. Ancak bizim 

projemiz akıllı saat yardımıyla depremzedeler ile anlık olarak iletişim sağlamakta ve enkaz altındaki 

kişi hakkında veri toplamaktadır. Uygulamamız bu özelliği ile bu alanda yürütülen diğer projelerden 

daha uygulanabilirdir.  

 

Uygulama içerisinde kullanılan mat renkler ve arka planda çalışan fonksiyonların, fonksiyon 

kullanılmadığı sürece durdurulmasıyla beraber afet esnasına kazazedenin en çok ihtiyaç duyduğu 

telefon şarjının daha uzun süreli dayanması sağlanmıştır.  

 

Uygulamamız hem acil durumlarda hem de günlük kullanım için pratik ve ergonomik tasarım göz 

önüne alınarak oluşturulmuştur. Günlük kullanımda hem haber hem de duyurular kısmından İçişleri 

Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanan afet uyarı, haber ve 

bildirilerine erişilebilecek.  

 

Uygulama içerisinde kullanıcının önceden belirlediği afet toplanma yerleri kullanıcın oluşturduğu 

gruplara bildirim olarak aktarılacaktır. 

 

Acil durum ekiplerinin kullandığı koku ve sese duyarlı ilk yardım köpeklerinin duyabileceği ve 

kazazedenin yanına hızlıca ulaşabileceği özel bir ses butonu sayesinde kurtarma çalışmalarına 

destek sağlayan köpeklerin de işi kolaylaşacaktır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz Çankırı Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü Tarafından 

desteklenmektedir. Uygulama tamamlandığında Çankırı ilinde denemek için resmi görüşmeler 

başlatılmıştır. İl Müdürlüğü’nün ilgili yazısı aşağıdadır.        

 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Sunucu maliyeti, İçişleri Bakanlığı’nın ya da AFAD’ ın  mevcut kullanıılmakta olan sunucularına 

uygulamanın aktarılmasıyla beraber sıfıra indirilebilir. 
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Tarih Süreç 

(rapor öncesi hazırlandı) 5 gün yazın Tasarımın hazırlanması 

5 gün yazın Uygulamanın Front-End mimarisinin oluşturulması  

kodlanması ve test edilmesi 

15 gün yazın Uygulamanın Back-End mimarisinin oluşturulması  

kodlanması ve test edilmesi 

2 gün yazın Uygulamanın genel mimarisinin test edilmesi 

15 gün yazın Uygulamanın tahsis edilen sunucuya 

bağlanması,akıllı saatlere entegre edilmesi ve test 

edilmesi 

7 gün yazın Uygulamanın genel olarak hem telefonda hem akıllı 

saatlerde test edilmesi oluşabilecek sorunların 

giderilmesi 

5 gün yazın Uygulamaya (sonradan düşünülürse) eklenecek olan 

özelliklerin güncellenmesi 

5 gün yazın Uygulamanın hazır hale getirilmesi ve çoklu 

kullanıcılarla farklı konumlarda testlerinin 

gerçekleştirilmesi 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizde bulunan tüm bireyler (Doğal afet sırasında yardıma muhtaç bireyler), Acil Durum 

Müdahale Ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadırlar.  

 

 

9. Riskler 

   Depremzedenin bulunduğu enkaz derinliğine bağlı olarak bölgede kurulan WI-FI bağlantısının 

sağlanamaması  sonucunda depremzede ile iletişim kurulamaması. 

B PLANI: Köpekler tarafından duyulabilecek bir şekilde ses dalgasının yayılması. 
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10. Kaynaklar  

https://icons8.com/mega-creator 

https://flatuicolors.com/ 

https://material.io/resources/color/#!/?view.left=0&view.right=0 

https://tr.pinterest.com/search/pins/?q=mobile%20design&rs=typed&term_meta[]=mobile%7Ctyp

ed&term_meta[]=design%7Ctyped 

 

 

 

 

 

 

 

 


