
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sağlık ve İlk Yardım 

PROJE ADI: Afet Bilekliği 

 
TAKIM ADI: Dekanlık Takımı 

 
Başvuru ID: 50171 

 
TAKIM SEVİYESİ: Üniversite ve Üzeri 

 

 



2 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)…………………………………………………………….…..3 

2. Problem/Sorun…………………………………………………………...……………...….3 

3. Çözüm ………………………………………………………………………………………4 

4. Yöntem……………………………………………………………………………………...4 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü…………………………………………………………………..5 

6. Uygulanabilirlik……………………………………………….............................................5 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması…………………………………...………6 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)……………………………………………….7 

9. Riskler………………………………………………………………………………………7 

10. Proje Ekibi……………………………………………………………………...................8 

11. Kaynaklar ……………………………………………………………………...................9 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Her yıl çeşitli büyüklükteki depremlere maruz kalan ülkemizde, deprem sonrası göçük 

altında kalan ve sesini duyuramayan depremzedelere yapılacak ilk yardım müdahaleleri 

büyük önem arz etmektedir. Takım olarak bu müdahaleleri yapacak olan ekiplere kolaylık 

sağlaması amacıyla günümüzde kullanımı oldukça artan akıllı bilekliklerden ilham alarak 

insanların rahatça takabileceği ya da taşıyabileceği afet bilekliklerinin hayata geçirilmesi 

gerektiğine inandık. Afet bileklerinin kullanım şeklini “taşıma” olarak açıklıyoruz çünkü 

bu bileklikleri takabileceği bir uzvu olmayan engelli bireyleri ve evcil hayvanlarımızı da 

unutmadık. Bu yüzden afet bilekliklerini isteyen kişilerin hem bir bileklik formatında 

kullanabilmesi hem de herhangi bir yere takarak taşıyabilmesine olanak sağlayacak 

şekilde tasarlamayı amaç edindik. Böylece bireyler ürünü evcil hayvanlarının tasmalarına, 

kafeslerine de takabilirler. Ürünün temel olarak GPS ve nabız ölçme hizmetlerini 

sunmasını hedefliyoruz. Böylece bileklikte bulunan nabız ölçer ile hayatta bulunan ya da 

sağlık durumu kötüleşen birey sayısı ve konumları ile ilgili net bir bilgilendirmenin afet 

planlamasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bireyler ürünün yer bildirim 

özelliğinin “uzaktan etkinleştir” seçeneği ile aktif hale getirilmesi sonucu depremde ya da 

herhangi bir afet durumunda sevdiği canlıların nerede olabileceği telaşına da 

kapılmayacaktır. Hedef kitle olarak da özellikle deprem bölgesinde olan bireyler başta 

olmak üzere herhangi bir afet durumunda sevdiklerini korumayı isteyen kişilerin 

ürünümüzü kullanmak isteyeceğini düşünüyoruz.   

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Afetlerin ne zaman gerçekleşeceğinin öngörülmesinin zorluğu, afet anı ve sonrasında etkin bir 

müdahalenin gerçekleştirilebilmesinde acil durum ve afet yönetiminde hem bireylerin hem de 

kurumların olası afetler karşısında çeşitli önlemleri önceden almalarını gerekli kılmaktadır 

(Erkal ve Değerliyurt; 2009: 147; Macit, 2019). 

   

Dünya yüzeyinde en çok meydana gelen afetlerden biri de depremdir. Ülkemiz de 

güneyindeki Arap ve Afrika Levhaları ile kuzeyindeki Avrasya levhası arasındaki 

yakınlaşmadan dolayı sıkışmakta, bu sıkışma da Anadolu plakası üzerindeki fay hatlarını 
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oluşturmaktadır. Faylanma ve sıkışmanın günümüzde de devam ediyor olması ülkemizde 

belirsiz aralıklarla Richter ölçeği ile 7.0 üzerinde depremlerin yaşanmasına yol açmaktadır 

(Gündoğdu, 07.05.2003). Ne yazık ki ihmal ve umursamazlık sonucu bazı yapılar daha düşük 

şiddetli depremlerde dahi yıkılabilmektedir.  

 

Her ne kadar ürün fikri deprem olasılığının yüksek olduğu Türkiye’de bir afet türü olan 

depremden yola çıkılarak geliştirilse de afet bilekliği deprem ve diğer afetlerin meydana 

geldiği zaman yapıların, yıkıntıların içinde kalmış olan canlılara ulaşmada  daha hızlı ve 

planlı hareket edilmesine katkı sağlayabileceği için önemlidir. 

 

3. Çözüm  

Afet bilekliği temelinde kullanıcıların bilgisi dâhilinde konum ve sağlık durumunu acil 

yardım ekiplerine vermesi için paylaşım yapan bir cihazdır. Bu cihaz kullanıcıların kollarına 

takılarak günlük hayatta da kullanabilecekleri bir saat formunda olup afet meydana geldikten 

sonra yardım ekiplerinde bulunacak cihazlar ile uygun yazılım dâhilinde eşleşerek canlıların 

konumuna olan kesin uzaklık ve kullanıcının sağlık durumu gibi oldukça önemlilik arz eden 

bilgileri paylaşacaktır. Eğer kullanıcının o anki konumu/durumu müsaitse anlık mesaj yoluyla 

haberleşme de sağlanmış olacaktır. Böylelikle deprem veya diğer sebeplerle yıkılmış olan 

yapılardaki kişilere, herhangi bir afet sonrasında hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılarak afetlerde 

kayıpların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

 

4. Yöntem 

Giyilebilir teknolojik ürünler, özellikle bu ürünlerin başında gelen akıllı bileklikler son 

yıllarda sosyal ve fiziksel yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde 

giyilebilir teknolojik ürünler algılayıcılarından elde ettikleri bilgileri akıllı cihazlara kablosuz 

bir şekilde bağlanarak aktarabilmektedir. Projemiz olan afet bilekliğinin çalışma mantığı da 

benzer şekildedir. Afet bilekliği üzerinde bulunan hareket veya ivmeölçer, kalp atış hızı 

sensörü gibi özellikleriyle vücut hareketlerimizi, kalp atışı hızımızı ve diğer etkenleri takip 

ederek çeşitli verileri depolayarak bilgilerin ayrıntılı şekilde sınıflandırılmasına imkân 

tanıyacaktır. Şuan piyasa da kullanılan akıllı saat ya da bileklikler bireylere 23 derecede 

sağlıklı ve derin bir uyku geçirdiklerine ilişkin bilgi sağlarken oda sıcaklığı düştüğünde uyku 

kalitesinin azaldığı yönünde bilgilendirmeler yapabilmektedir. Dahası bu bilgilendirmeler 

sayesinde bireyler tükettikleri kahve miktarı ve  uyku kalitesi arasında ilişki kurabilmektedir  

(Nevres, 03.12.2019). 

 

Proje ile akıllı giyilebilir teknolojik aletlere eklenecek bir yazılım ve uzaktan veri aktarımını 

sağlayacak kızıl ötesi ya da internet bağlantısı ile deprem sonrası bilgiler 3. Kişilere kolaylıkla 

ulaştırılabilmek hedeflenmektedir. 

 

Bu proje hayata geçirilirken gerekli gereksinimleri karşılayan en uygun bilekliğin tespitinden 

sonra, bu bileklikten gerekli bilgileri sürekli olarak işleyerek ana sisteme aktaracak olan mobil 

bir uygulama geliştirilecektir. Afet bölgelerinde toplanan bu veriler sınıflandırılarak 
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görselleştirilecek böylelikle olası yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ulaşım bilgileri ve 

konum bilgileri gerekli kurumlar ile anında paylaşılabilecektir. Ayrıca bu sınıflandırma ile 

afetin en çok hangi bölgeleri etkilediği gibi önemli bilgiler anında tespit edilebilir ve afet 

yönetimi bu bilgiler yardımıyla planlanabilir olacaktır. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Afet yönetiminde dijital uygulamalar birçok açıdan önem taşımaktadır. Veri paylaşımı, 

verilerin güncellenmesi, analiz edilerek görselleştirilmesi yoluyla riskler azaltılmaktadır. 

Nesnelerin interneti, sensörler, GPS, 5G, 3D baskı, arttırılmış gerçeklik gibi ileri teknoloji 

ürünleri afet yönetiminin etkililiğini arttırmaktadır. Öncelikle afet öncesindeki hazırlık 

aşamasında risklerin belirlenmesi ve olası zararların azaltılmasında verilerin coğrafi bilgi 

sistemleriyle uzaktan algılama, AR, VR ve afet öncesi erken uyarı sistemlerinin 

oluşturulması; afete müdahale aşamasında ise mobil uygulamalar, 5G, nesnelerin interneti, 

sosyal ağlar, drone gibi teknolojik gelişmelerin ve iyileştirme aşamasında ise büyük verinin 

önemi mevcuttur (Memiş ve Babaoğlu, 2020: 776).  

 

Günümüzde kullanılan akıllı saat ve bilekliklerde deprem ve deprem bilincinin ön planda 

tutulmaması bizim bilekliğimizin piyasadaki diğer ürünlerden ayıran en önemli farkı 

yaratacağına inanıyoruz. Cihaz istenirse bir bilekliğin ya da kancalı bir anahtarlığın içine 

yerleştirilebilineceği için afet esnasında kişilerin üzerinde hali hazırda zaten bulundurdukları 

bir ürün olması yönüyle de diğer uygulamalardan ayrılmaktadır.  Afet esnasında yaşanan kaos 

esnasında oluşabilecek herhangi bir risk durumunda bireylerin kendi konumlarını 

bildirebileceklerini bilmeleri bireylerin daha güvende hissetmelerine katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. Kullanıcının gerekli izinleri vermesi ve yazılımın yüklenmesi ile bileklik 

içerisine entegre edilecek bir sim kart ile internet ya da uzaktan bağlantı yolu ile tüm veriler 

ilk yardım ekipleri ile paylaşabilecektir. 

 

 
 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimizin kolaylıkla hayata geçirileceği düşünüyoruz. Afet bilekliklerinin Kullanıcı-

Cihaz Üreticisi- GSM Operatörleri-Afet ve ilk Yardım Ekiplerinin koordine bir şekilde 

çalışması sonucu çok kısa bir sürede kolaylıkla herkesin kullanmak isteyeceği ve toplumda 

yeni bir farkındalık oluşturacağı kanısındayız. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu tarafından 2020 yılında giyilebilir teknolojiler üzerine 

yayınlanan rapor sonuçları da hem Dünya hem de Türkiye genelinde konuya olan artan ilgi ve 

çabaları nedenleriyle açıklayarak gözler önüne sermektedir. Raporda akıllı saat ve gözlükler 

için akıllı telefon ve tabletlerden sonra tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamada en çok tercih 

edilen teknolojik cihazlar olarak bahsedilmiştir. Rapora göre giyilebilir ürünlere artan ilginin 

en önemli sebeplerinden biri şirketlerin günümüz tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik bireylerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunları düşünerek günlük hayatı daha 

kolay hale getirme düşüncesiyle hareket etmek zorunda olmalarıdır. Raporda Türk halkının 

teknolojiye olan ilgisi vurgulanarak, konu ile ilgili yerli Ar-Ge ve markalaşma çabasının 

olmaması eleştirilmiştir. Bu durumun giyilebilir teknoloji piyasasında bir boşluk yarattığı ileri 

sürülmüştür.  “Oysaki daha küçük boyutlu ve daha fazla bellek kapasitesine sahip olan 

giyilebilir ürünlerin üretilmesi, pazarlamacıların ürün verilerini toplayabilmelerini ve böylece 

maliyetten tasarruf etmelerini sağlayabilmektedir. Sonuç olarak, giyilebilir teknolojiler 

elektronik çipler, GPS sistemleri, Wi-Fi sistemleri, internet, bilgisayarlar ve sensörler gibi 

teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmeye devam etmektedir. Giyilebilir teknolojilerin 

hem insanların günlük yaşamı hem de şirketlerin iş yapma yöntemlerini değiştirmesi kullanım 

artışlarındaki önemli gerekçelerdir” (BTK, 2020).  BTK raporunda yer verilen bu olgular 

projenin uygulanabilirliğini destekleyici niteliktedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje de prototip için kullanılacak bileklikler, gerekli bilgileri işleyerek ana sisteme aktaran 

mobil uygulama ve bu bilgileri sınıflandırarak en efektif şekilde gerekli kurumlara 

sunabilecek ana platformun geliştirilmesi de dahil olmak üzere tahmini bütçe 3000-4000 

TL’dir. 

 

Bu projenin gerçekleştirilmesi sırasında maliyeti arttıracak faktörler, geliştirici ekibin prototip 

için uygun bir bilekliği tespit etmesinden sonra başlayacağı geliştirme sürecine göre değişiklik 

gösterebilir. İşlevsel bir prototip sisteminin yaratılması sürecinde paylaşılan bütçenin, 

projenin geri kalan bölümünün yazılım geliştirme süreci olması sebebiyle planlanan değerleri 

aşmayacağı düşünülmektedir. 

 

Belirtilen bütçenin yüzde ellisi planlama ve tasarım sürecinde kullanılmak üzere alınacak 

bileklikler için kullanılacakken diğer yarısı ise geliştirme sürecinde kullanılacak sistemlere 

ayrılacaktır. 

 

Proje zaman planlaması: 

 

Aşama Açıklama Süre 

Tasarım ve Planlama Proje de kullanılacak 

gerekli araçların tespit 

2 Hafta 
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edilmesi 

Geliştirme Gerekli olan yazılımların 

geliştirilmesi ve birlikte 

çalışacak hale getirilmesi 

12 Hafta 

Prototip Test Bütün sistemlerin birlikte 

sorunsuz çalıştığının ve 

gereksinimlerinin kontrol 

edilmesi 

4 Hafta 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Giyilebilir teknolojik ürünlerin hali hazırda aslında birçok kullanıcısı vardır. Bunların başında 

ise sağlık, spor ve fitness, bilgi alışverişi ve eğlence, eğitim, endüstri, turizm, askeri ve moda 

vb. pek çok sektör ve kullanıcısı vardır. Bizim afet bilekliğimizin kullanıcıları da her an başta 

deprem olmak üzere herhangi bir afet olayı ile karşılaşması muhtemel tüm canlılar olarak 

ifade edilebilir. 

 

9. Riskler 

Giyilebilir teknolojilerin genel anlamda karşılaştığı tüm problemler afet bilekliği için de 

geçerli olduğu düşüncesindeyiz. Daha önce yapılan araştırmalarda ön plana çıkan riskler şu 

şekilde ifade edilmiştir (Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, 2020): 

 

Risk1 Dikkat Dağıtıcı Potansiyel: Bileklik içerisinde sunulan birçok özellik kullanıcıların 

günlük hayatlarında bileklik ile geçirecekleri zamanı artırarak günlük rutinlerinde 

alıkoyabilmektedir. Bu riski özellik sayısını kısıtlı hale getirerek azaltabiliriz ancak bu da 

ürüne olan ilginin azalmasına sebebiyet verecektir.    

 

Risk2 Pahalılık: Tasarlanacak cihazın fiyatının herkesin erişebilmesine olanak 

sağlayamaması proje risklerinden biridir.  Böyle bir sorunun da toplumun temel dinamikleri 

ve devlet kurumlarının sağlayacağı yardımlar ile giderilebilmesi mümkündür   

 

Risk3 Bağımsız Olamama: Giyilebilir cihazların düzgün çalışabilmesi için farklı 

platformların varlığı şarttır. Bu farklı platformların teknolojik yenilikleri dikkate alarak 

güncellenmesi ve yeni sistemleri desteklemesi ürünün tercih edilebilirliği ve  sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir.  

  

Risk4 Boyut ve Pil Sınırlamaları:  Her ne kadar teknoloji her saniye bir değişim ve gelişim 

içerisinde olsa da günümüzde hala çoğu cihaz hala teknik sınırlamalar nedeniyle istenilen 

sonuçları elde edememektedir. Bu teknik sınırlamaların en önemlilerinden biri de cihazların 

boyutu ve sağlanan sınırlı pil kapasitesidir. Bu durum hem kullanım hem de güvenilirlik 

yönünden ürünle ilgili bir sınır oluşturmaktadır. Ancak yeni teknolojiler  ve gelişmeler işe 
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beraber bu temel problemlerin de bir sorun teşkil etmekten çıkacağı çıkan teknolojik 

haberlerden de anlaşılmaktadır. 

 

Risk5 Gizliliğe İlişkin Sorunlar: Günümüzde artan teknolojik ürün kullanımı ile birlikte 

mahremiyet ve veri güvenliğinin sağlanması konuları bireyler için ürünün dışında oldukça 

önem arz eden konular haline dönüşmüştür.  Bu nedenle özellikle teknolojik cihazlarda 

ürünlerin bu hususu dikkate alarak tasarlanması elzemdir. Projede ürün nedeniyle en büyük 

risklerden biri bu madde olmasına karşın yapılacak yasal sınırlamalar, yaptırımlar ve takiple 

kötü niyetli kimselerin bilgilere erişmesinin önüne geçilmesi mümkündür. 

 

Risk6 Uygun Prototip Bilekliğin Bulunamaması: Proje sürecinde geliştirilmesi planlanan 

yazılım sistemleri ile iletişim kuracak uygun bir akıllı bileklik bulunmaması olasılığı da 

mevcuttur. Gerekli cihazın bulunamaması durumunda, geliştirme sürecinde bu istekleri 

karşılayacak bir akıllı bileklik tasarlanabilir. Böyle bir durumda bu bilekliğin tasarlanması ve 

geliştirilmesi de sürece ek olarak eklenecektir. Bu ihtimaller dâhilinde proje süresi tahmin 

edilen sürenin iki katına çıkabilir. 

 

Proje 4 ana süreçten oluşmaktadır. Bu süreçler; 

 

 Gereksinimlerin Belirlenmesi; 

Ürün geliştirilmeye başlamadan önce proje planının oluşturulması, iş paketleri ve süreçlerinin 

belirlenmesine ilişkin proje için gerekli malzeme ve yazılım ihtiyaçları belirlendiği aşamadır.  

Örneğin; elektronik devre kartı tedariki, kartın dizgi işlemleri, son test ve kararlılık 

süreçlerine ilişkin girdilerin ve çıktıların belirlenmesi, ihtiyaçların hesaplanması sürecini 

içerir. 

 Tasarım ve Planlama; 

Eldeki girdiler ile istenilen çıktılara ulaşmak amacıyla planlamanın yapılması, ileride 

kullanılacak sistemlerin, uygulama ara yüzünün hazırlanması, gerekli platformların (bulut 

hizmeti) tespiti ve bunların ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi için kullanılan süreci 

içerir. 

 Geliştirmelerin Yapılması; 

Tasarlanan geliştirmelerin, planlanan şekilde hayata geçirilmesi, ana prototip üretimi ve 

gereken sistemlerin oluşturulması sürecini içerir. 

 Uygulamanın Test Edilmesi; 

Geliştirmeler sonucunda ortaya çıkan ürünün belirlenen girdiler ile beklenilen çıktıları verip 

veremediği, ürün testleri, prototip doğrulama gibi ürünün olması gerektiği gibi çalışıp 

çalışmadığının tespit edildiği değerlendirme ve iyileştirme sürecini içerir. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Risk Matrisi; 

     

  

Etki 

  

Düşük Orta Yüksek 

Olasılık 

Yüksek       

Orta   
Risk2, 

Risk5 
Risk3 

Düşük Risk1 Risk4 Risk6 

 
 

    

10. Proje Ekibi 

PROJE EKİBİ 
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Danışman: Prof. Dr. Mazlum Çelik 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi Dekanı 

Yazılım 

Desteği: Sinan Küçükyılmaz 
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Müh.Tezli YL. Öğrecisi (Ege Üniversitesi) 

Satış 
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Pazarlama 
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