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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 
 Deprem sonrasında telefon hatlarının kesildiği anlar başta olmak üzere, internetin ve 
iletişimin sağlanamadığı bütün afet anlarında, afetzedelerin ve arama kurtarma ekiplerinin 
iletişimini sağlamak için tamamen internetsiz çalışan LUMOS isimli projemizi geliştirdik. 
 LUMOS, internetsiz çalışan bir iletişim uygulamasıdır. Mesaj, fotoğraf gönderme ve arama 
özelliklerine sahip LUMOS, deprem bölgesinde bir Mesh Network kurarak; ortak bir ağa ihtiyaç 
duymadan, herhangi bir GSM operatörü gerektirmeden, Peer-to-Peer haberleşme protokolü 
kullanarak arama kurtarma ekiplerinin depremzedelere ulaşmasını sağlar. 
 
LUMOS Mobil Uygulama Videosu: LUMOS  (https://www.youtube.com/watch?v=JcyXM06hy88) 
LUMOS Proje Tanıtım Videosu: Tanıtım Videosu Linki 
(https://drive.google.com/file/d/1dKHyg7xm82870oIJkQoAVn68x2r1lTvn/view?usp=sharing) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1 LUMOS uygulamasının etraftaki cihazları arama bölümü Şekil 2 LUMOS uygulamasının mesajlaşma bölümü 

https://www.youtube.com/watch?v=JcyXM06hy88
https://www.youtube.com/watch?v=JcyXM06hy88
https://drive.google.com/file/d/1dKHyg7xm82870oIJkQoAVn68x2r1lTvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKHyg7xm82870oIJkQoAVn68x2r1lTvn/view?usp=sharing
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1.1 Tasarım 
 Uygulamanın görsel tasarımı, tasarım trendleri takip edilerek hazırlanmış sade şık ve kolay 
kullanım odaklıdır. Projemiz bir yazılım projesi olduğu için donanımsal herhangi bir tasarım 
yapılmamıştır. 
 

1.2 Yazılım 
 Projemizin Android mobil uygulamasının kaynak kodlarının tamamı Kotlin dilinde, iOS 
uygulamasının kaynak kodlarının tamamı ise Swift dilinde yazılmıştır. IDE olarak Android Studio 
ve XCode’un kullanıldığı projemizde Clean Architecture mimarisi kullanılmıştır. Kodlar SOLID 
prensiplerine uygun geliştirilmiştir.  
 LUMOS’un haberleşme altyapısını WiFi-Direct, Multipeer Connectivity ve BLE 
teknolojileri oluşturmaktadır. Bu altyapı ile, iki veya daha fazla akıllı telefon arasında, ortak bir 
sunucu, şebeke veya mobil veri gerektirmeyen, cihazların birbiri üzerinden mesaj sektirerek (multi-
hop) iletişim kapsama alanını arttırdığı ve bu sayede 80 metre yarı çap menzilini de aştığımız 
bağlantılar kurmaktayız. Bu bağlantı WPA2 (AES-CCMP) şifrelemeyle korunmaktadır. 
 Veri güvenliğinin büyük önceliğe sahip olduğu projemizde RSA açık-anahtar şifreleme 
kullanılmış olup, gönderdiğiniz mesajlar uçtan uca şifrelenmektedir. 
 LUMOS yazılımı, belirli aralıklarla lokasyonunuzu alıp veri tabanına kaydedecek şekilde 
tasarlandığı için, olası bir deprem anında lokasyonunuzun önceden bilinmesine olanak sağlar. 
 LUMOS hızlı bir iletişim protokolüne sahiptir. LCP (Lumos Communication Protocol), 
çekirdeğinin socket seviyesinde yazıldığı, multi-hop esnekliğinin desteklendiği ve aynı zamanda bu 
esnekliğin asimetrik şifreleme ile korunduğu, paket byte dizilimlerinin hızlı bir iletişim için 
tamamen LUMOS’a özgü bir şekilde takımımızca sıfırdan geliştirildiği bir iletişim protokolüdür. 

 
2. Problem/Sorun: 

 Etkileri açısından %61 oranıyla doğal afetlerin başında gelen deprem, 81 ilinden 55'inin 
Birinci Derecede Deprem Bölgesinde bulunduğu ülkemiz için büyük bir risk oluşturmaktadır.  

 

Şekil 3 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 
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Yakın zamanda gerçekleşen depremler sonrasında yaşamış olduğumuz telefon kesintileri, telefon 
hatlarının kilitlenmesi, hatların çekmemesi, bizlere göstermiştir ki; Türkiye'deki GSM operatörleri 
hem depreme hem de depremzedelere yardım etmeye hazır değildir. Deprem sonrasında kilitlenen 
hatlar, enkaz altında kalan depremzedelerin telefonla yardım istemelerini imkânsız kılmaktadır ve 
depremzedeler o kaos anında seslerini duyuramamaktadırlar. 
  

 
 Şekil 5’te, enkaz altında kalan, hattı şans eseri kesilmediği için durumunu ve yerini 
bildirebilen bir depremzede bizlere deprem sırasında ve sonrasında telefon ile iletişimin hayati 
önemini açıkça göstermektedir.  

 Geliştirdiğimiz LUMOS projesi ile bu telefon görüşmeleri GSM operatörlerinden bağımsız 
bir şekilde yapılmakta ve tamamen internetsiz çalışmaktadır. Bu sayede hiçbir hayat, GSM 
operatörlerinin zayıf alt yapısına ve şansa bırakılmayacaktır. 
 
 
 
 

Şekil 4 Deprem sonrasında hatların kilitlendiğine vurgu yapan bir tweet 

Şekil 5 Enkaz altında telefon hattı kesilmemiş şanslı bir depremzede 
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3. Çözüm  
 

 Çözüm için öncelikle GSM operatörlerinden bağımsız, internetin veya ortak bir sunucunun 
olmadığı durumlarda çalışabilecek bir uygulamanın yapılması gerektiği açıktır. Bu sayede 
afetzede, internet ve telefon hatları kesildiğinde dış dünyayla iletişimini kaybetmez ve onları 
yönlendirebilir. 
 Neredeyse herkesin cebinde bulunan akıllı telefonların büyük kısmı iOS veya Android 
platformlarına sahip olduğu için LUMOS uygulamamızı bu iki platformda çalışabilecek 
şekilde geliştirdik. 
 Mesajlaşma, fotoğraf gönderme, ses kaydı yapma gibi temel mesajlaşma özelliklerini 
internetsiz sağlayan LUMOS aynı zamanda konum gönderme özelliğine de sahiptir. Deprem 
olmadan önce belirli aralıklar kullanıcının yüksek doğruluklu lokasyonunu veri tabanına 
kaydeden LUMOS bu lokasyonu depremden sonra yakınındaki cihazlara doğrudan göndererek 
arama kurtarma ekiplerini yönlendirebilir. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Şekil 6 Kişi acil durum kartları Şekil 7 Kişi profil düzenleme ekranı 



6 
 

4. Yöntem 
Yönteminizin hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurgulandığı 
belirtilmelidir. 
Özellikle prototip varsa yapılan deneylerin sonuçları açık bir şekilde belirtilmelidir. 
Sonuçlar analiz edilerek yorumlanmalıdır.  
Görsel (2B,3B) ve/veya prototip ile bu kısım açıklanmalıdır.  
 

 Çözüm yöntemimizin temelinde Peer-to-Peer (doğrudan haberleşme) iletişim teknolojisi 
bulunmaktadır. Güncel frameworkler Wi-Fi Direct, Multipeer Connectivity ve BLE bizlere Peer-to-
Peer bu teknolojiyi akıllı telefonlara uygulamamıza olanak sağlamış olup, akıllı telefonların ortak 
bir ağa bağlı olmadan doğrudan haberleşerek mesh network kurmasına yardımcı olmuştur. 

 
 

 Bu yöntem sayesinde, LUMOS uygulamasını kullanan iki kullanıcı, 80 metreye varan 
uzaklıklardan (Rakiplerinin menzilinin 10 katı) birbirleriyle konuşabilmektedir. Ancak bu sadece 
iki cihaz belirlenen ortalama menzildir. Daha fazla cihazın bu iletişime katılması ile menzil artabilir. 
Örneğin 3 kişinin 80 metre aralıklarla dizildiği bir ortamda, en baştaki kişi ile en sondaki kişi 
arasındaki mesafe 160 metre olmasına rağmen, ortadaki kişi router görevi görerek mesajları iletir. 
Kişi sayısı arttıkça menzilin de teorik olarak sınırsıza yaklaştığı bu konsept, LUMOS’ta 
kullandığımız en etkili özelliklerinden biridir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 
 Telefonların iletişimini internetsiz olarak sağlamak, projemizin en önemli inovatif, 
yenilikçi yönüdür. Normalde iletişim görevini üstlenen GSM operatörleri, afet sırasında ve acil 
durumlarda yetersiz kaldığı için, iletişim görevini internetsiz ve şebekesiz gerçekleştiren projemiz 
inovatif bir çözüm sunmaktadır. 
 Piyasada benzer ürünler bulunmaktadır fakat bu ürünler Bluetooth altyapısını kullanmaktadır 
ve dolayısıyla menzil konusunda en fazla 8 metre yarıçap mesafeye ulaşabilmektedirler. Bu 
değerler, LUMOS projemizin alt yapısında kullandığımız Wifi Direct ve Multipeer Connectivity 
teknolojilerinin menzil değerleri olan 80 metre yarıçap mesafe ile kıyaslandığında 10 kat daha 
düşük kalmaktadır. Diğer bir deyişle LUMOS, piyasadaki rakip uygulamaların sunduğu en yüksek 
menzilden tam 10 kat daha fazla bir menzili kullanıcılarına sunmaktadır. 
 Geleneksel P2P sistemlerde sadece WEP şifreleme desteklenmekte iken, LUMOS WPA2 
(AES-CCMP) seviyesinde şifreleme yapmaktadır. 
 Benzer uygulamalar incelendiğinde mesajların açıkta tutulduğu ya da simetrik şifreleme ile 
saklandığı görülmüştür, yani güvenliğe önem verilmemiştir. LUMOS’taki mesajlarınız ise RSA açık 
anahtar şifreleme yönetimiyle uçtan uca şifrelenmektedir. 
 Projemizin özgün yönlerinden diğeri ise herhangi bir donanım gerektirmemesidir. Örneğin 
benzer konseptler için tasarlanan ve Lora modülünün kullanıldığı projelerden farkı, cep telefonu 
dışında herhangi bir antene/Lora modülüne ihtiyaç duymadığı donanımsız çalışabilmesidir. 
 Projemiz için geliştirdiğimiz yazılımda yazılım dünyasının trendleri takip edilmiştir. Clean 
Architecture mimarisinin uygulandığı projemiz, SOLID yazılım prensipleri ile geliştirilmiştir. 
Ölçeklenebilirliği ve yönetilebilirliği en yüksek düzeyde olan uygulamamız, geliştirmeye açık ve 
dinamiktir. Bu özellikleri ile, uygulamamız yeni teknolojilerin benimsenmesi ve özellik olarak 
kolaylıkla eklenebilmesi konusunda rakiplerinden bir adım öndedir. 
 

6. Uygulanabilirlik 
 Projemiz temel özellikleriyle hayata geçirilmiş ve HAVELSAN İnovasyon Yarışmasında 
birincilik ödülü almıştır. PoC: LUMOS  (https://www.youtube.com/watch?v=JcyXM06hy88)
 Telefonlara kurulan bir mobil uygulama olan LUMOS yazılımının ticari bir ürüne 
dönüştürülmesi için uygulama marketlerine yüklenmesi (AppStore / PlayStore) yeterlidir. Ayrıca 
LUMOS uygulaması, deprem riskinin yüksek olduğu ülkelere de ticari bir ürün olarak satılabilir.  
 Satışından sonra da güncellemelerle yeni özellikler eklenebilecek uygulamamızın herhangi 
bir risk barındırmadığını belirtmek isteriz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemiz tamamen yazılım projesi olduğu için bir malzeme masrafı bulunmamaktadır (0 TL) 
ve bu yönüyle katma değeri çok yüksektir. Proje kapsamında ortaya çıkarmış olduğumuz mobil 
uygulama piyasadaki en basit akıllı cep telefonları ile çalıştığı için, mobil uygulamamızın 
kullanıcılarının da yeni bir cep telefonu veya bir malzeme almasına gerek yoktur. 

 Şu anda projemiz temel özellikleriyle PoC aşamasını geçmiş durumdadır. Tasarım süreci 
tamamlanmış, geliştirme süreci testlerle birlikte devam etmektedir. (Biten işler yeşil işaretlendi.) 

https://www.youtube.com/watch?v=JcyXM06hy88
https://www.youtube.com/watch?v=JcyXM06hy88
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 Piyasada benzer ürünler bulunmaktadır fakat bu ürünler Bluetooth ile çalıştığından menzili 
kısa kalmaktadır (8 metre yarıçap). İlgili uygulamalar, uygulama içi satın alma ve reklam gösterme 
yoluyla para kazanma stratejisini seçmiştir, bu yüzden maliyet karşılaştırması yapılabilecek bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

 Projemizin hayata geçmesi için herhangi bir maddi harcamaya şu aşamada ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Hayata geçtikten sonra ise sadece reklam harcamaları için maddi kaynağa ihtiyaç 
duyulacaktır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi, enkaz altında kalan depremzedeler başta olmak üzere; afete 
uğrayan, iletişimi aksayan/kesilen ve acil durumda bulunan kişilerden oluşmaktadır. Bunun 
yanında, böyle acil durumlarla veya afetlerle nerede, ne zaman karşılaşacağımız belli olmadığı 
için, aslında hepimiz LUMOS uygulamasının hedef kitlesi içerisindeyiz. 

 

 

 

 

 

İş Planı  Tarafından Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Tasarım (Görsel ve Yazılımsal) Okan ÜLKER X     

Android işletim sistemleri arasındaki internetsiz 
iletişimi sağlamak. 

Okan ÜLKER X X    

iOS işletim sistemleri arasındaki internetsiz iletişimi 
sağlamak 

Okan ÜLKER   X X  

Android ve iOS işletim sistemleri arasındaki 
internetsiz iletişimi sağlamak 

Gürhan POLAT X X X X  

Uluslararası güvenlik standartlarına uygun kriptolu 
(şifreli) iletişim sağlamak 

Gürhan POLAT    X X 

İnternetsiz konum tespiti ve bağlanılan cihazlara 
otomatik gönderimini sağlamak 

Gürhan POLAT X X X   

Fotoğraf ve ses kaydı gönderimini sağlamak. Okan ÜLKER X X X   

Yazılım testleri ve uçtan uca testler Okan ÜLKER 

Gürhan POLAT 

X X X X X 
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9. Riskler 

 Projemizin bütçeyi aşma ya da ürün gereksinimlerine ulaşılamama gibi kaygıları 
bulunmamaktadır, bu açılardan tamamen risksizdir. 

 Projeyi olumsuz yönde etkileyecek tek unsur belirtilen sürenin aşılmasıdır. Geliştirmekte 
olduğumuz yazılım sürekli güncellenen bir teknoloji altyapısına sahip olduğu için yeni 
güncellemelere adaptasyon sağlamak adına geriye dönük testler ve entegrasyonlar yapılabilir. Böyle 
bir durumda takvimimiz, en fazla 1 ay olacak şekilde uzayabilir. Projemizin tek riski olan 
“sürenin aşılması” riski, aşağıdaki Olasılık-Etki matrisinde, düşük olasılık ve orta etkiye sahip 
olduğu için düşük risk olarak değerlendirilebilir. 

Zaman planlaması 7. Bölümde (Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması) detaylı olarak 
verilmiştir. 
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