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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Türkiye, önemli deprem kuşaklarından birinde yer alan ve tarihi boyunca büyük depremler 

yaşamış bir ülkedir. Deprem uzmanları tarafından, büyüklüğü 7’nin üzerindeki depremlerin 

ülkemizde gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığı 

da önemli diğer bir sorundur. Kentsel ulaşım uzmanları, trafik sıkışıklığını azaltmak için, 

bireysel ulaşım yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanılmasını önermektedir. Türkiye’de 

yıkıcı bir deprem meydana gelmesi durumunda; pek çok yapı hasar görecek, ulaşımı 

sağlayan yollarda da hasar meydana gelebilecektir. Böyle bir deprem okul saatlerinde 

meydana gelirse ebeveynler panik içerisinde çocuklarının bulunduğu okullara ulaşmak 

isteyecektir. Bu durum da yollardaki araç sayısını ve hareketliliğini artırarak trafik akışını 

azaltacak, belki de yolların tıkanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla ambulans, itfaiye ve 

arama kurtarma ekipleri sıkışan trafikte zaman kaybedecektir.  

 

Bu projede; yıkıcı bir deprem olması durumunda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 

ebeveynleri tarafından belirlenmiş deprem toplanma alanlarına servis araçları ya da toplu 

taşıma araçları ile transferini sağlayacak web tabanlı bir uygulama yazılımı (TRANSafer) 

tasarlanması fikri ortaya konularak, uygulamaya yönelik bir tanıtım sürümü hazırlanmıştır. 

TRANSafer tanıtım sürümü, uygulamanın temel unsurlarını içermekte olup süreç içerisinde 

geliştirilmesi mümkündür. Projenin amaçları; yıkıcı bir deprem sonrasında özel araç 

hareketliliğini azaltmak ve trafik tıkanıklığını önlemek ile çocukların hızlı ve planlı bir 

şekilde deprem toplanma alanlarına transferlerini sağlamaktır. Projenin nihai faydalanıcıları; 

çocuklar, aileler ve öğretmenlerle birlikte aslında tüm toplumdur.  

 

2. Problem/Sorun 

2000-2019 yılları arasında Emergency Events Database EM-DAT tarafından yapılan 

istatistiklere göre dünyada depremlerden dolayı etkilenen insan sayısı 118 milyon, ölen insan 

sayısı 722 bin kişidir. 1900-2020 tarihleri arasında Türkiye’de deprem kaynaklı can kaybı 

sayısı 94,013 (dünyada 9. sıra), ekonomik kayıp değeri ise 39,5 milyar Dolar (dünyada 6. 

sıra) olmuştur (Eyidoğan H., 2021). Bilimsel veriler ve gözlemler yoluyla depremlerin 

tahmin edilmesine yönelik çok sayıda araştırma yapılmakla birlikte, günümüzde depremin 

yeri, zamanı ve büyüklüğünü tam olarak belirleyen bir teknoloji henüz söz konusu değildir. 

Bu nedenle, özellikle deprem kuşaklarında yer alan ülkelerin depreme hazırlıklı olmaları, 

deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası gereken tüm önlemleri almış olmaları 

gereklidir. Türkiye’de gerçekleşen büyük depremler Şekil 1’de görülmektedir. 

 

“Yapılan araştırmalar, deprem sonrası yetersiz acil müdahalenin can kaybını 10 katına kadar 

arttırabileceğini göstermiştir.” (2020 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, 

AKOM) Arama ve kurtarma çalışmalarında, enkaz altındaki afetzedeleri canlı olarak 

kurtarmada en önemli ve değerli unsurlardan birisi, afetin meydana gelmesinden sonraki ilk 

saatlerde enkaza ulaşabilmektir. Literatürdeki veriler ölümlerin %50’den fazlasının afetin 

oluşumunu takip eden ilk birkaç saat içinde meydana geldiğini göstermektedir (Narayanan 

RGL ve Ibe OC., 2012). Bu nedenle arama ve kurtarma operasyonları, deprem meydana 

geldikten sonra en kısa süre içerisinde başlatılmalıdır. 
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Şekil 1. Türkiye’de gerçekleşen büyük depremler  

(Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiyede-gerceklesen-buyuk-depremler-561205.html) 

 

Ülkemizde gerçekleşen yıkıcı etkisi büyük olmayan depremlerde bile vatandaşların araçları 

ile hemen yola çıktıklarına ve trafiği kilitlediklerine hepimiz şahit olduk. Örneğin, 30 Ekim 

2020 saat 14:51’de, Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında (İzmir ili Seferihisar ilçesine 23 

km mesafede) meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden hemen sonra İzmirlilerin 

depremin etkisinin daha az hissedildiği bölgelere ulaşmak istemesi nedeniyle kentin pek çok 

noktasında trafik sıkışıklıkları hatta tıkanmalar yaşandı. Oysa belki bizim, belki de 

sevdiklerimizin hayatını kurtaracak olan; ambulans, itfaiye, arama ve kurtarma ekiplerinin 

hiç zaman kaybetmeden enkaz alanlarına ulaşması gerekli. Her ne kadar; okullarda, 

kurumlarda, yazılı, görsel ve sosyal medyada deprem sonrasında araçla trafiğe çıkılmaması 

konusunda eğitimler veriliyor ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor olsa da, ne yazık ki bu 

konuda toplumsal farkındalık ve bilinç henüz yeterince oluşmamış durumda.  

 

Ülkemizde yıkıcı etkisi büyük olmayan depremlerde bile depremden hemen sonra özel araç 

hareketliliği artarken, yıkıcı etkisi büyük olan bir deprem eğer okulların açık olduğu bir 

saatte yaşanırsa, özellikle özel araç sahibi ebeveynler bir an önce araçlarıyla çocuklarına 

ulaşmak isteyecek, böylece özel araç hareketliliği büyük oranda artacaktır. Bu artışla beraber 

trafiğin akıcılığı azalacak, belki de trafik durma noktasına gelecektir. Projede geliştirilen 

uygulama ile işte bu trafik sıkışıklığı ve tıkanma sorununa çözüm aranmaktadır.  
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3. Çözüm 

Bu bilgilerden hareketle projede, raporun problem bölümünde açıklanan sorunun çözümüne 

yönelik olarak, web tabanlı bir uygulama fikri geliştirilmiş ve uygulamanın tanıtım sürümü 

hazırlanmıştır. Uygulama, harita ve konum etkileşimli, en kısa mesafe prensibine göre 

çalışan bir uygulama olacaktır. Uygulamada veri girişi ebeveynler ve okul tarafından 

yapılacaktır. TRANSafer, sisteme veri girişi esnasında öğrenciler için karekod (QR kod) 

üretecektir. Uygulamaya dahil olacak araç ve sürücü bilgileri, kamu otoritesi tarafından 

belirlenmeli ve sisteme girilmelidir. Uygulamanın veri akışı ile sistemin işleyişi Tablo 1 ve 

2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Veri akışı  

GİRDİ (INPUT) İŞLEM (PROCESS) ÇIKTI (OUTPUT) 

V
E

R
I 

G
IR

IŞ
I 

Öğrenci kodu: Og 

Kod altındaki veriler: İsim, Cep tel, Okul adı, 

Sınıfı, Ev adresi, Ebeveyn ismi, Ebeveyn cep tel 

1. Öğrenci kodu ile 

okul konum kodunu 

eşleştir. 

2. Eşleşen oğrenci ve 

okul konumunu 

öğretmenle eşleştir. 

3. Eşleşen öğrenci-

okul-öğretmen 

bilgisini sürücü ile 

eşleştir. 

4. Sürücüye toplanma 

alanı konum bilgisini 

gönder. 

5. Sürücüye en kısa 

güzergah bilgisini 

gönder. 

Sistemde onaylanan 

öğrencilerin, talep 

edilen deprem 

toplanma alanına 

transferini 

gerçekleştir. 

Öğretmen kodu: Omn 

Kod altındaki veriler: İsim, Okul adı, Cep tel, 

Ev adresi 

Surucu kodu: S 

Kod altındaki veriler: İsim, Cep tel, Araç plaka, 

Araç kapasite 

K
O

N
U

M
S

A
L

 V
E

R
I 

G
IR

IŞ
I 

Okul konum kodu: Ok 

Kod altındaki veriler: Okul adı 

(MEB veri tabanının kullanılması 

planlanmaktadır) 

Toplanma alanı kodu: TA 

(Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 

Sorgulama veri tabanının kullanılması 

planlanmaktadır) 

Yol ağı bilgileri 

 

Tablo 2. Uygulamanın işleyişi 

 Ebeveynler Okul Sürücü 

D
ep

re
m

 a
n

ı 

-Ebeveynler, uygulamaya 

girerek, çocuklarının, 

transferini istediklerine yönelik 

onay verirler. 

-Uygulama, yetkili öğretmenlere, 

ebeveynleri tarafından onay verilmiş 

öğrencilerden oluşan grup bilgisini 

gönderir.  

-Uygulama tarafından birbirine yakın 

oturan öğrenciler, 15-25 ve 40 kişilik 

gruplar halinde gruplandırılır. Her bir 

grup için asil ve yedek öğretmenler 

grup yetkilisi olarak atanır. (15-25 

öğrenci için 1, 40 öğrenci için 2 

öğretmen görevlendirilir).  

-Sürücüler, 

uygulamada kendilerini 

aktive ederek konum 

bilgisi paylaşırlar. 
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D
ep

re
m

 s
o

n
ra

sı
 

-Uygulama ebeveynlere, 

çocuğunun hangi yetkili 

öğretmen eşliğinde ve hangi 

transfer aracında olduğu bilgisi 

ile aracın izlediği güzergâhı 

anlık olarak bildirir. 

- Öğretmenler, deprem 

toplanma alanında öğrenciyi 

ebeveynine teslim ettikten 

sonra, ebeveynler tarafından 

“çocuğum teslim edildi” bilgisi 

uygulamaya girilir. 

-Yetkili öğretmenler, ebeveynleri 

tarafından onay verilmiş gruplarındaki 

öğrencilerin bu kez öğretmen onayını 

gerçekleştirir. Çift onaya sahip 

öğrenciler, artık transfer sistemine 

dahil edilmiştir.  

-Uygulama, yetkili öğretmene transferi 

sağlayacak sürücü ve araç bilgisini 

gönderir. 

-Transferi sağlayacak araç gelince 

yetkili öğretmenler öğrencilerle birlikte 

araca biner.  

-Yetkili öğretmen, transferin hangi 

araçla yapıldığını (plaka/sürücü 

bilgisi), sistemde kayıtlı olan listeden 

seçerek uygulamaya girer. 

 

 

-Uygulama, sisteme 

giriş yapan sürücüye en 

yakın okul konum 

bilgisi ile en kısa 

güzergah bilgisini 

gönderir. 

 

-Sürücü okula giderek, 

yetkili öğretmen 

denetiminde bulunan 

öğrencilerin araca biniş 

işlemini gerçekleştirir. 

 

-Uygulama sürücüye, 

transferin 

gerçekleştirileceği 

deprem toplanma alanı 

konum bilgisi ile en 

kısa güzergah bilgisini 

gönderir. 

 

4. Yöntem 

TRANSafer uygulamasının tanıtım sürümü, Visual Studio ortamında C# ve ASP.NET 

programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio 

kod geliştirme ortamı; kolay, etkin ve verimli bir şekilde kod geliştirme imkânı sunmaktadır. 

C# programlama dili .Net platformu üzerinde çalışan bir dildir. TRANSafer’in tanıtım 

sürümü, uygulamanın temel bileşenlerini içeren başlangıç seviyesinde bir sürümdür ve süreç 

içerisinde geliştirilmeye açıktır. TRANSafer uygulaması tanıtım sürümü hazırlanırken 

Bilgisayar Mühendisi Melike Karayol Pullukçu’dan destek alınmıştır. Aşağıda proje 

kapsamında hazırlamış olan TRANSafer uygulaması tanıtım sürümünün görüntüleri yer 

almaktadır (Şekil 2). 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Web tabanlı uygulamalar ve mobil uygulamalar, yaşantımızın her alanında yoğun olarak 

kullandığımız yenilikçi yönü yüksek teknolojik yaklaşımlardır. Günümüzde akıllı 

telefonlara indirilebilen bazı uygulamalarla  deprem sonrasında iletişim kurmak veya enkaz 

altından sesinizi duyurabilmek mümkün. Örneğin; AKUT‘un uygulaması olan "AKUT 

GÜVENDEYİM" ile internetiniz olmadığında bile konumunuz SMS ile daha önceden 

belirlediğiniz kimselerle paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "112 Acil 

Yardım Butonu" uygulaması, bulunduğunuz konuma ambulans çağırmaya yarıyor. Bridgefy 

uygulaması, mesajlaşma için bluetooth özelliğini kullanıyor ve mobil internetinizin veya Wi-

Fi'nin çalışmaması durumunda bile 50 metre içerisinde bulunan kimselerle iletişime 

geçebiliyorsunuz. Whistle uygulaması ile enkaz altından arama kurtarma ekiplerinin daha 

kolay duyabileceği tiz sesleri telefonunuzdan çıkartabiliyorsunuz. Zello uygulamasında 

telefonunuz telsiz görevi görüyor ve yakın mesafedeki kişilerle iletişim kurabiliyorsunuz. 

(Kaynak:https://www.sozcu.com.tr/2020/teknoloji/deprem-sonrasinda-ise-yarayacak-uygulamalar-6107926/, 

https://www.pusholder.com/deprem-aninda-kullanilabilecek-mobil-uygulamalar/).  

https://www.sozcu.com.tr/2020/teknoloji/deprem-sonrasinda-ise-yarayacak-uygulamalar-6107926/
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Tüm bu uygulamalar; deprem sonrasında ya güvende olduğunuz bilgisini paylaşmak ya da 

eğer enkaz altındaysanız dış dünya ile iletişime geçmek ve arama kurtarma ekiplerine nerede 

olduğunuz bilgisini iletmek için kullanılan uygulamalar. Ancak yıkıcı bir deprem sonrasında 

trafiğe çıkılmaması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğinde bilgilendirme çalışmaları olsa da 

hem ulusal hem de uluslararası literatürde deprem sonrası bireysel araç hareketliliğinin ve 

trafik sıkışıklığının önlenmesine yönelik geliştirilmiş bir uygulama söz konusu değildir. 

Projede geliştirilen fikir ve uygulama ile bu eksikliğin giderilmesi planlanmakta olup bu 

durum, projenin yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. TRANSafer uygulaması tanıtım sürümü görüntüleri 
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6. Uygulanabilirlik 

Proje kapsamında geliştirilen uygulamanın nihai sürümü hazırlandıktan sonra özellikle 

yıkıcı deprem yaşama riski olan ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu pilot bir il ya da ilçede 

AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Yerel Yönetimler işbirliğinde 

TRANSafer uygulanabilir. Pilot uygulamadan sonra TRANSafer’ın aksayan yönleri ve 

eksiklikleri belirlenerek bir üst sürüm hazırlanabilir. Uygulamanın nihai sürümünün ticari 

bir ürüne dönüşme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Uygulama tasarımlarında ücretler; uygulamanın kurumsal mı bireysel mi olduğuna, sahip 

olacağı fonksiyonlara, tasarımsal özelliklere, uygulamanın boyutuna, kapsayacağı detaylar 

vb. özelliklere göre oldukça fazla değişkenlik göstermektedir. Proje, temelde bir fikir 

tasarımı projesidir ve proje kapsamında geliştirilen web tabanlı bir yazılım olan 

TRANSafer’in tanıtım sürümü, uygulamanın temel bileşenlerini içeren başlangıç 

seviyesinde bir sürümdür. Ancak yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde bu 

kapsamda bir yazılımın 20.000 TL ile 40.000 TL arasında bir maliyet oluşturacağı tahmin 

edilmektedir. TRANSafer uygulaması tanıtım sürümü için Visual Studio ortamında C# ve 

ASP.NET programlama dili kullanılmış olup bunun için bir ücret ödenmemiştir. Ancak 

uygulamanın çalıştırılması esnasında bir sunucu ihtiyacı olacaktır. Sunucu ihtiyacı kiralama 

şeklinde karşılanabilir. Sunucu kiralama hizmeti, kullanıcı özelliklerine ve sunucu 

kapasitesine göre değişmekle birlikte, projenin pilot bir ilde uygulanması durumunda aylık 

ortalama 45 Dolar gibi bir maliyet oluşturacağı öngörülmektedir.  

 

Tablo 3. Proje zaman planlaması 

 2021 

 Ocak Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Planlama             

Araştırma             

Tasarım             

TRANSafer 

İlk sürüm 

            

TRANSafer 

Geliştirme 

            

Kurumsal 

işbirliği 

            

Pilot uyg.             

 

O
L

A
S

IL
IK

 Yüksek  Engelli öğrencilerin transferi  

Orta 
 Depremin etkisiyle yolların ağır 

hasar görmesi ve kapanması 

Ebeveynlerin çocuklarını kendi özel 

araçları ile almakta ve trafiğe 

çıkmakta ısrarcı olmaları 

Düşük 
 Transferi yapan aracın kaza 

yapması 

Internet bağlantısında sorun 

yaşanması 

  Hafif Orta Ciddi 

  ETKİ 

Şekil 3. Projenin Olasılık-Etki Matrisi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Proje fikrinin hedef kitlesi ilkokul ve ortaokul öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerle birlikte 

aslında tüm toplumdur. Yıkıcı bir deprem yaşandığında en önemli öncelik; ambulans, itfaiye 

ve arama kurtarma gibi görevli ekiplerin akıcı bir trafik ortamında ve hiç beklemeden enkaz 

alanına ulaşması olmakla birlikte böyle bir deprem yaşandığında çocukların depremin ağır 

travmatik etkilerinden en az etkilenmelerini sağlamak üzere bir an önce aileleri ile 

buluşturulmaları da son serece önemlidir.  

 

9. Riskler 

Proje kapsamında öngörülen bazı riskler ile bu risklerin minimize edilmesi için sunulan 

öneriler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

• Yıkıcı bir deprem meydana geldiğinde bazı ebeveynlerin çocuklarını kendi özel 

araçları ile almakta ve trafiğe çıkmakta ısrarcı olmaları. Bu riskin minimize edilmesi 

için sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyaları düzenlenebilir. 

• Öğrencilerin transferinin sağlandığı araçta yaşanacak olumsuz bir durumda (trafik 

kazası, büyüklüğü yüksek artçı depremlerin etkisi ile transferi sağlayacak araçların 

zarar görmesi) sorumluluk açısından hukuki olarak yaşanabilecek sorunlar. Bu riskin 

minimize edilmesi için hukuki altyapı oluşturulmalı ve mevzuatta gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Engelli öğrencilerin, özellikle tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerin transferinde 

yaşanabilecek sorunlar. Bu riskin minimize edilmesi için, engelli öğrencilerin 

transferini sağlayacak özel donanımlı araçlar sisteme dahil edilmelidir. 

• Depremin etkisiyle yolların ağır hasar görmesi ve kapanması. 

• Deprem sonrasında internet bağlantısında sorun yaşanması.  
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