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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye’nin sahip olduğu jeolojik yapısı ve coğrafi konumu itibariyle doğal 

afetler sıkça meydana gelmektedir. Felaketlerin sonuçlarını en aza indirmek için afete 

hazırlık, afet anı ve afet sonrası müdahale oldukça önemlidir. Bu süreçlerde yapılacak 

olan planlanma, yönlendirilme, desteklenme, koordinasyon ve entegrasyon 

aşamalarında önemli problemlerden biri fazlar ve birimler arasındaki yönetim ve 

iletişim verimsizliğidir. Afetlerde kontrol edilmesi gereken 4 aşama sırasıyla; 

“Risk/Zarar Azaltma”, “Müdahale Hazırlık”, “Kaynak Yönetimi” ve “Yardım” 

sistemleridir. Projemizin yöneticiler için sunduğu panel ile birlikte, afetlerde kontrol 

edilmesi gereken bu 4 önemli aşama birbirine entegre edilecektir ve bu aşamalar çok 

daha verimli bir şekilde ilerleyecektir (Kapucu et al., 2010). Kazazedeler ise yine 

hedeflediğimiz kitleler arasında yer almaktadır. Kendilerine hızlı iletişim için mobil 

uygulama ve global bildirim sistemi oluşturulacaktır. Entegre Afet Yönetim Sistemi 

sayesinde, afet öncesi, sırasında ve sonrasında uygulanacak, tüm aşamaların 

hızlandırılması, verimliliğin arttırılması, can ve mal kaybı azaltılması gibi faydaların 

elde edilmesi için ilgili yeni teknolojik sistemlerin entegre bir şekilde kullanılması 

planlanmaktadır. Bu sistemler; Afet Tahmin Sistemi, Hayatta Kalma Kontrol Sistemi, 

Acil Metin Uyarı Sistemi, Acil Durum Bildirim Uygulaması, Organize Müdahale 

Sistemi (Walle et al., 2014). 

Afet Yönetim Sistemi: Orman yangını algılama, heyelan ve erozyon, sel, hava 

durumu bilgileri gibi hava ve doğa olaylarına karşı hızlı ve etkili müdahale. Hayatta 

Kalma Kontrol Sistemi, afet durumlarının veya beklenen olası afetlerin bildirilmesi 

içim vatandaşlar ile gerçekleştirilecek olan iletişim sistemi. Acil Metin Uyarı Sistemi, 

akıllı bir telefona ihtiyaç duymadan her türlü mobil cihaz ile iletişime geçerek 

kazazedelere gerekli olan bildirimleri iletmektedir. Başka bir deyiş ile Acil Durum 

Bildirim Uygulaması’nın ilkel bir sürümüdür. Acil Durum Bildirim Uygulaması, acil 

durumlarda kolayca erişilebilen bir arayüze sahip olan bu sistem sayesinde kazazede 

ile en uzun süre iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Afet öncesinde, anında ve 

sonrasında gerekli bildirimler verilecek ve iletişimler sağlanacaktır. Organize müdahale 

sistemi, afet müdahale ekiplerinin planlarını oluşturmaları ve desteklerini çok daha hızlı 

ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak bir sistemdir. Bu aşamada 

yönetici karar destek mekanizması olarak makine öğrenme modelleri aracılığı ile 

önerilen aksiyonlar iletilecek, son karar yöneticiye bırakılacak ancak sistem müdahale 

başarım oranlarını sürekli değerlendirme yoluyla önerilerini geliştirerek sunmaya 

devam edecek. 

 

2. Problem/Sorun: 

Sorunlar: 

 Tek yönlü bilgi akışı: kullanıcılardan tek tek bilgi toplamak mümkün değildir. 

 Bant genişliği ve verimlilik: geleneksel iletişim araçları afet durumlarında verimli 

değildir. 

 Kişiselleştirilmiş hizmet sunulamaz. 

 Afet ve kriz durumlarında kişilerarası iletişim, iletişim şirketlerinde büyük bir sorundur. 
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 Yöneticilerin afet yönetimi için bilgi tabanlı yönetim araçları verimli değildir. 

 Yönetim birimleri arasında bilgi paylaşımı yetersiz olduğundan, müdahale ve 

raporlama aşamasındaki farklılıklar ile ortaya çıkabilir. 

 Afet tespiti aşamasında yapılabilecek hatalar nedeniyle geri dönüşü olmayan kayıplar 

meydana gelebilir. 

   

Yukarıda bahsettiğimiz sorunlar için aşağıdaki iyileştirmeler gerekli görülmüştür; 

 Anlık bildirimlerin dağıtımı mevcut sisteme göre daha verimli olmalıdır. 

 Kalıcı bant genişliği sağlanarak kurtarma birimlerine erişim daha kolay olmalıdır 

 Kullanıcıların afet durumunda kolay karar vermelerini kolaylaştıracak bir mobil 

uygulama geliştirilmelidir. 

 Afet sırasında yaşanan olayları afet türüne göre ayrıştırarak yapılması gereken 

yönergeleri kazazede ye basit bir şekilde aktaracak bir çift yönlü bilgi akışı sistemi 

sağlanmalıdır  

 Kullanılan sistemin daha verimli olması adına hücresel ağlar üzerinden yeni bir sistem 

oluşturulmalıdır 

 Wireless Emergency Alerts (WEA) sistemi afet uygulamalarına entegre edilmelidir 

çünkü bu sayede herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan ülkemiz sınırları içerisinde 

bulunan herkese yaşanılan afet durumuna göre ilgili hizmetler verilecektir. 

 

3. Çözüm  

Yukarıda bahsettiğimiz sorunlara çözüm olarak; deprem, sel ve benzeri felaketler 

durumunda kullanıcılar, genel iletişimi sağlamak için bilgilendirilecektir. Anlık bildirimlerin 

dağıtımı, oluşturulan bildirim uygulaması aracılığıyla güncel sisteme göre daha verimli 

gerçekleştirilecektir. BTK ile afet durumunda uygulama kanallarına kalıcı bant genişliği 

sağlanacak ve kurtarma birimlerine erişim daha kolay olacaktır. Oluşturulacak mobil uygulama 

aracılığıyla kullanıcıların afet durumlarında yüksek stres altında karar vermeleri 

kolaylaştırılacaktır. Afet sırasında ilgili afet türüne uygun yönerge ve sorular, panik halindeki 

kazazedelere en basit haliyle iletilerek iletişimin sürekliliğinin sağlanması, kazazedenin doğru 

aksiyonları alması ve çift yönlü bilgi akışı sağlanacaktır. Hücresel ağlar üzerinden 

oluşturulacak sistem daha verimli şekilde kullanılacak ve olası afet boyutlarını kurtarma 

ekiplerine istatistiksel olarak rapor edebilecektir. Kullanıcılara iki sistem sunuluyor. Uygulama 

aracılığıyla; afet türüne uygun yönergeler, toplanma alanlarına en kısa yolun tarifi, bireyler 

arası iletişim sağlanması gibi gelişmiş özellikler kullanıcılara sunulacaktır. Wireless 

Emergency Alerts (WEA) sistemi sayesinde ise uygulama yüklenmesine ihtiyaç duyulmadan 

akıllı veya akıllı olmayan telefonlar fark etmeksizin tüm vatandaşlara ve geçici süreliğine 

ülkemize giriş yapan turistlere sınırları geçtikleri andan itibaren ilgili hizmetler verilecektir 

(Kumar et al., 2016). 
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4. Yöntem 

Sistemin veri tabanı aşamasında ilişkisel veri tabanı modellerinden PostgreSQL 

kullanılacaktır. PostgreSQL’in diğerlerinden ayrışarak seçilmesinin sebepleri gelişmiş metin 

arama, Geolocation verilerine doğal destek sunmaktadır. Bunlara ek olarak ver, tabanı 

içerisinde coğrafi verilerin depolanması açık kaynak kodlu PostGIS yazılımıyla 

gerçekleştirilecek. Bu sayede halihazırda olan veri tabanı ile coğrafi verileri işleme konusunda 

PostGIS’in avantajı kullanılacaktır. PostgreSQLile uyumu sayesinde tek kaynak içerisinde veri 

bütünlüğü sağlanacaktır. 

Tüm platformlar ile eşlenik geliştirme ve eşit hizmetlerin sağlanması için HTML, CSS 

ve Javascript ile birlikte “Cross-Platform” uygulama geliştirmeye olanak sağlayan ElectronJS 

platformu tercih edilecektir. Aynı zamanda platformun paketleme ve güncelleme aşamasında 

sunduğu avantajlardan da faydalanılmış olacaktır. Ancak mobil uygulama geliştirme-

performans değerlendirme aşamasında, her iki platforma aynı dil üzerinden geliştirme 

yapabilmek için Flutter üzerinde denemeler yapılacak, ElectronJS ile geliştirme sürecine göre 

olumlu/olumsuz tarafları incelenecektir. Uyarı dağıtımı aşamasında bildirimlerin dağıtımı için 

dünya genelinde standart haline gelen “Commercial Mobile Alert System (CMAS)” ve 

“Wireless Emergency Alerts (WEA)” kurulacaktır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasa içerisinde bulunan benzer sistemler genel olarak sadece tek tarafa odaklanan 

projelerdir. Örneğin sadece yönetici tarafına odaklanarak istatistik ve yardımcı kontrol 

mekanizması olarak işlev gösterebiliyor ya da sadece kullanıcı tarafına hitap ediyor. Bu iki 

sistem arasında bağ kurulan örnek bulunmamaktadır. İlgili sebepten ötürü ise çift taraflı iletişim 

gerçekleşmemekte ve proaktif karar alma mekanizmasından yeteri kadar verim 

alınamamaktadır. Gerçekleştireceğimiz proje içerisinde ise son kullanıcı ve yönetici arasında 

dinamik bir bağ oluşturulmanın yanı sıra kullanıcı tarafında özelleştirilmiş hizmet sunulması 

da diğer bir farklılıktır. Her iki tarafın birbiri ile iletişim kurması sonucu oluşan bu fark, 

taraflardan toplanan bilgilerin birleştirilmesi ile birlikte her iki yapı kendi içerisinde çok daha 

verimli işlerken, aynı zamanda özelleştirilmiş bir sistem içerisinde olaylara müdahaleyi 

kolaylaştırıyor. 

Diğer sistemlerden farklı olarak sistem içerisindeki kurumların birbirleri ile arasında 

kurulacak entegrasyon benzer sistemlerde sağlanmadığı ya da her aşamada sağlanmadığı için 

karar alma ve kazazedelere ulaşma aşamasında maksimum verim alınamıyor, kurumlar arası 

bilgi akışı pürüzsüz şekilde gerçekleşmiyor ve en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirilemiyor. 

Ancak oluşturacağımız sistem içerisinde sadece acil müdahale ekiplerinin birbirine 

entegrasyonu sağlanmakla kalmayıp operasyonlar içerisinde aktif rol almayacak kurumlardan 

da API’ler aracılığıyla sürekli bilgi akışı sağlanacaktır. Örneğin bir itfaiye ekibinin bir bina 

yangını sırasında eğer bina planları, krokisi ve benzeri şemalara ilgili lokasyonun yetkili birimi 

tarafından API’lar aracılığıyla ulaştırılması sonucu bina içerisindeki bireylerin hangi alanlarda 

yer alacağı belirlenir, aksiyon aşamasında işlemler kolaylaşır, kurtarma işlemleri için kritik 

öneme sahip bilgiler aktarılır. 

Yönetici tarafında karar destek aşamasında sistem içerisinde kullanılacak makine 

öğrenmesi modelleri sayesinde ise önerilecek aksiyon planlarının geri bildirimler 

doğrultusunda kendisini geliştirmesi sağlanacaktır. Bu geri dönüşler ile kendisini geliştiren 

sistem sayesinde, yöneticilerin ekip ve kaynak dağılımlarını en kısıtlı durumlarda dahi verimli 

şekilde yapılmasına yardımcı olunacak bir karar destek mekanizması sunulacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Sistem son aşamasına kadar kullanıcı ve yönetici tarafında sadelik ve verimlilik 

gözetilerek tasarlanmaktadır. UX/UI tarafında anlaşılabilirlik ön planda tutulup, kazazedeler 

ile hızlı bir iletişim kurulması odak noktasında olarak tasarlanacaktır. İlk aşamada 

oluşturulacak geliştirme ekibi ile birlikte gerekli hukuki ve resmi prosedürler karşılanacak, 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli entegrasyon işlemleri gerçekleştirilecek, geliştirme 

aşamasındaki teknik altyapı hazırlığı tamamlanacak, ekipman envanter işlemleri 

gerçekleştirilecek ve işletmeye hazır bir ürün ortaya çıkartılacak. Projenin işletilmesi 

aşamasında ise teknik destek ekiplerinin oluşturulmasının beraberinde yönetim tarafındaki 

karar destek mekanizmalarının denetimi ve güncellenmesi için veri alanında çalışması için 

proje ekibi sürekli olarak aktif rol oynayacaktır. Teknik ve sürdürülebilirlik aşamalarından 

sonra ise Afet Tahmin Sistemi, Hayatta Kalma Kontrol Sistemi, Acil Metin Uyarı Sistemi, Acil 

Durum Bildirim Uygulaması, Organize Müdahale Sistemi entegre bir şekilde çalışarak kurum 

ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu artırıp, kazazedelerin en az kayıplarla atlatmalarını 

sağlayacaktır. 
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Proje kâr amacı gütmemek ile insanlık yararına olup, kamu içerisinde kullanılacağı için 

herhangi bir ticari kaygı barındırmamaktadır. 

Uygulama aşamasında yetersiz altyapı sebebiyle son kullanıcıya ulaşmak güçleşebilir. 

Bu sebepten ötürü ilk olarak telekomünikasyon altyapı aşamasında güçlendirmeler talep 

edilmesi gereklilik olarak yer alacaktır. 

Proje ticari olarak bir risk barındırmayıp aksine maliyet düşürücü faydaları ile birlikte 

kurumların giderlerinde önemli bir azaltmaya yol açacaktır. 

Öncelikle prototip için kullanılması basit ve arayüzü sade olan bir mobil uygulama 

geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Mobil uygulama tasarımlarımızı ekte bulunan fotoğraflarda 

inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında patent için başvuruda bulunmayı hedeflemekteyiz. 

Ardından devlet yetkilileri ile görüşme yapmayı ön görmekteyiz. Devletimizin vereceği 

desteklerle projemizi halka arz etmeyi planlamaktayız. Projeden herhangi bir maddi 

beklentimiz bulunmamakla birlikte uygulanabilirlik açısından da bir risk bulunmamaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

       

 Maliyet Azaltma Tutar  

1 İşçinin verimli kullanımı 2886324 Otomasyon sayesinde işçi ücretlerinden tasarruf 

2 Depo & Gereçler 122,000 Acil durum hatlarının tek bir merkeze alınması 

 Diğer   Elektrik vs. 

 Toplam 3008324  
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 Geliştirme Giderleri 

 Gider Maddesi  Tutar 

1 Personel Maaşo ₺75,849 

2 Ekipman ₺67,849 

3 Lisanslar  ₺143,698.00  

4 Eğitim  ₺182,000.00  

5 Ulaşım  ₺200,000.00  

 Toplam ₺469,396 
 

Sürekli Giderler 

Gider Maddesi Tutar 

Personel  ₺361,377.00  

Bakım  ₺50,000.00  

Programlama  ₺22,410.00  

Toplam  ₺433,787.00  

  
 

 

 

5 Yıllık Fizibilite Tablosu   

 

 

 

 

 

 

 

 Gelir Gider Analizi Yıl 0 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 

1 Gelirler 

 ₺-     ₺3.008.324,00  

 

₺3.008.3

24,00  

 

₺3.008.3

24,00  

 

₺3.008.324

,00  

 

₺3.008.3

24,00  

2 İndirim Faktörü(%10) 1,0000  0,9 0,81 0,729 0,6561 0,59049 

3 
Gelirlerin Bugünkü 

Değeri 

 ₺-     ₺2.707.491,60  

 

₺2.436.7

42,44  

 

₺2.193.0

68,20  

 

₺1.973.761

,38  

 

₺1.776.3

85,24  

4 Geliştirme Giderleri  ₺469.396,00   ₺-     ₺-     ₺-     ₺-     ₺-    

5 Sürekli Giderler 

  ₺433.787,00  

 

₺433.78

7,00  

 

₺433.78

7,00  

 

₺433.787,0

0  

 

₺433.787

,00  

6 İndirim Faktörü(%10)       

7 
Giderlerin Bugünkü 

Değeri 
 ₺469.396,00   ₺390.408,30  

351367,

47 

316230,

723 

284607,65

07 

256146,8

856 

8 
Bugünkü Gelir Gider 

Farkı 

-₺469.396,00   ₺2.317.083,30  

 

₺2.085.3

74,97  

 

₺1.876.8

37,47  

 

₺1.689.153

,73  

 

₺1.520.2

38,35  

9 
Toplam Net Bugünkü 

Gelir Gider 

-₺469.396,00   ₺1.847.687,30  

 

₺3.933.0

62,27  

 

₺5.809.8

99,74  

 

₺7.499.053

,47  

 

₺9.019.2

91,82  

10 Geri Ödeme Dönemi       

11 ROI 
    

116,66408

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geliştirme Giderleri  ₺469.396,00  

Yıllık Çalışma Giderleri  ₺433.787,00  

Maliyet Azaltma  ₺3.008.324,00  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil Türkiye sınırları içerisinde 

bulunan her bireyin afet durumlarında özelden genele anlayışı benimsenerek kullanıcı 

ve afet koordinasyon birimleri hedef kitle olarak gösterilmiştir. Projemizin iki farklı 

hedef kitle kullanıcı grubu bulunmaktadır. İlk kategoride bireysel kullanıcılar yer 

alırken, diğer kategoride afet yönetim koordinasyonlarıyla iletişim kuracak olan 

birimlerdeki yönetici ve çalışanlar bulunmaktadır. 

 

9. Riskler 

Güçlü Taraflar 

 Güçlü İletişim Ağı 

 Yüksek Teknolojili Hızlı 

Müdahale 

 Yüksek Servis Hizmeti 

 Bağlantılarımız (Devlet 

kurumları ve STK’lar 

 Kolay anlaşılabilir mobil 

uygulama 

 Ekibimiz 

 Son kullanıcının 

akıllı/akılsız cihaza sahip 

olması fark etmeksizin 

kesintisiz deneyim 

 

Zayıflıklar 

 Nakit Akışı 

 Ekibin Tecrübesiz Olması 

 Yeni bir sistem olması 

 Kullanıcı kitlesinin eşit 

seviyede teknolojik 

okuryazarlığa sahip 

olmaması 

Fırsatlar 

 Yenilikçi 

 Güçlü Yazılım 

 Devlet Desteği 

 Yeni neslin teknolojiye 

hızlı adaptasyonu 

  

Tehtidler 

 Siber Saldırı 

 Akıllı telefonu olmayan 

bireyler 

 Yetersiz altyapı sorunları 

 İmar planı olmayan binalar 

 

Projemizin olumlu ve olumsuz yönlerini daha açık bir şekilde görmek için SWOT 

analizine başvurduk. Projemizi olumsuz etkileyen unsurlar arasında nakit akışı, ekibin 

tecrübesiz olması, kullanıcı kitlesinin eşit seviyede teknolojik okuryazarlığa sahip olmaması 

ve projemizin yeni bir sistem olması zayıflıklarımızı yansıtmaktadır. Bu zayıflıklar çeşitli 

yöntemlerle çözüme kavuşturulabilir olup daha sonra sorun olmaktan çıkarılması 

planlanmaktadır.  Tehditler kısmında da projemizi etkileyen bazı unsurlar bulunmaktadır. 

Özellikle siber saldırı projemizi sarsabilecek en önemli tehdittir. Birçok kullanıcının verisi 

bulunan sistemimizde bir afet esnasında olası bir siber saldırı müdahaleyi geciktirebileceği gibi 

kullanıcıların özel bilgilerini de ele geçirerek istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Tehditler önüne 

geçmek hem kullanıcıları hem de sistemimizi en iyi şekilde koruma altına almak için de yoğun 

önlemler alınacaktır. Bu aşamada Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi oluşumunda yer alan 

kurum ve kuruluşlar içerisinden değerlendirme, görüş ve bilgi alışverişi sonrasında gerekli 

adımlar atılacaktır. Teknolojiyi yetersiz kullanan bireyler için kamu spotu yoluyla zaten 

oldukça basit bir arayüze sahip uygulamanın nasıl kullanıldığına dair bilgilendirme yapılabilir. 

Akıllı cihazı olmayanlar için WEA(Wireless Emergency Alert) teknolojisi kullanılarak B planı 

oluşturulması planlanıyor. Mobil uygulamaya erişilememesi durumunda WEA teknolojisi 
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devreye girerek ülke sınırları içerisinde bulunan herkese afet yardım sistemi sunuyor. Ayrıca 

bazı bölgelerde alt yapının yetersiz olması tehdit unsurları içerisinde yer alıyor. Son olarak 

imar planı olmayan binalar ve hukuksal olarak yaşanabilecek sorunlar da göz önüne alındığında 

“Yönetim” kısmında bazı problemlerle karşılaşılabilir. 
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Afet bölgesine yakın kişilerin 

durumu hakkında bilgi alınabilmesi 

için kişilerin telefon ekranlarına 

Soru-Cevap ekranı 

görüntülenmektedir. 

Yönetici, ana sayfadaki tüm sistemlere 

erişebilen bir menü ve grafiksel veri 

tablolarına doğrudan erişim sağlayabilir. 

Arayüz üzerinden sensörlerin güncel 

verilerine, bildirim arayüzüne ve anlık acil 

durum taleplerine ulaşılabilmektedir. 


