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ACİL İZMİR PROJESİ 
İçindekiler:



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
şehrimizde meydana gelebilecek olası bir depremde, 
enkazda mahsur kalan hemşehrilerimize ulaşılmasını 
sağlamak amacıyla geliştirdiği mobil uygulamadır. 
Uygulamanın bir diğer amacı, deprem durumunda 
gönüllü olarak çalışacak hemşehrilerimiz arasındaki 
iletişimi ve düzenli gönüllü koordinasyonunu 
sağlamaktır. 



Acil İzmir Nasıl Çalışır?
Enkaz Altındayım!

Acil İzmir Nasıl Çalışır?
Enkaz Altındayım!



Enkaz altında bulunan hemşehrimize sesli komut ile 
‘Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, 
seni bulmamıza çok az kaldı.’ mesajı gönderilir.
Çağrı yapan kişi, yanında bulunan kişi sayısını da 
Arama Kurtarma Ekipleri ile paylaşılabilir.
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Arama Kurtarma Ekipleri ile paylaşılabilir.



Güvendeyim!

Hemşehrilerimiz ‘Güvendeyim’ butonuyla 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine Acil İzmir 
Web Yönetim uygulaması üzerinden konum 
bilgisini gönderebilir ve güvende oldukları 
bilgisini paylaşabilir.
Uygulamanın ‘Ayarlar’ bölümünde 
‘Kişilerim Listesi’ oluşturulmuş ise eklenen cep 
telefonlarına güvende olunduğuna dair otomatik 
sms gönderimi yapar.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Güvendeyim!



Hemşehrilerimiz uygulama üzerinden en yakındaki 
toplanma alanlarını sırasıyla görebilir, uzaklık mesafesi 
ve  yol tariflerine hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir.

Toplanma Alanları
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Afet Yardımı İste ve Afet Yardımına Gönüllü Ol 
seçenekleri ile depremzedeler ile onlara yardımcı 
olmak isteyen gönüllüler kolaylıkla bir araya getirilir.

Gönüllü Girişi
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Afet sonrası yardıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin, 
ihtiyaçlarını kolayca bildirebilecekleri bu arayüzde 
bilgiler otomatik olarak doldurulur. 
Hemşehrimiz sadece neye ihtiyaç duyduğunu ve 
bu ihtiyaçlarını hangi toplanma alanından temin etmek 
istediğini bildirerek kolayca ihtiyaç duyduğu yardıma 
ulaşabilir.
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‘Bluetooth ile Depremzede Ara’ seçeneği 
kullanıldığında, afet alanında cihaz mesafesi 
Bluetooth teknolojisinin desteklediği mesafeye 
gelindiğinde enkaz altında bulunan 
depremzedenin telefonuna bağlanılabilir.
Cihaz eşleşmesi sonrası, depremzedeye sesli komut 
gönderilir ve telefonun yaydığı acil durum siren sesi 
ile depremzedenin tam konumuna ulaşılır.
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Uygulama üzerinde, ‘Yakınımdaki Kazazedeleri Gör’ 
seçeneği ile ‘Enkaz Altındayım’ butonunu 
kullanan depremzedelerin konumları görüntülenebilir.
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Enkaz altından telefona ulaşayamayan depremzedenin 
sesli olarak konumunu gönderip yardım 
isteyebilmesine olanak sağlayan Siri tanımlamaları 
bu arayüzde yapılmaktadır. 
Ayrıca depremzede, telefon kilidi açıkken uygulamayı 
sesli olarak açıp Enkaz Altındayım modülüne erişerek 
arama kurtarma için gerekli tüm servisleri 
aktif hale getirebilir.
Bu etkileşimlerin kullanılabilmesi için hemşehrimiz 
mutlaka uygulamanın Ayarlar bölümünden Siri Kısayol 
tanımlamalarını yapmalıdır.

Ayarlar
Siri Kısayolları 
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Kişilerim Listesi’ne kullanıcı, tercih ettiği 5 yakınının 
cep telefonunu kaydedebilir. Uygulama bu listeye 
deprem sonrası otomatik sms ile bilgilendirme 
sağlar.

Kişilerim Listesini Düzenle



Dokümanlar bölümünde Acil Durum,
Afet Bilinci ve Depremle Yaşam gibi 
konularda faydalı belge ve dokümanlar 
pdf olarak görüntülenebilir. 

Dokümanlar

Dokümanlar bölümünde Acil Durum,
Afet Bilinci ve Depremle Yaşam gibi 
konularda faydalı belge ve dokümanlar 
pdf olarak görüntülenebilir. 

Dokümanlar



Deprem sonrası 
, Acil İzmir mobil uygulaması 

üzerinden enkaz altında kalmış bireylerin takibini ve 
gerekli ekiplerin alanlara gönderiminin sağladığı, 
kriz anının yönetildiği web tabanlı uygulamadır. 
Mobil Uygulama ile iletilen talepler tek ekran 
üzerinden İzmir Büyükşehir yetkilileri tarafından 
kolaylıkla takip edilebilir ve ekip alanlara yönlendirilir. 

Acil İzmir Yönetim Paneli



YÖNETİM PANELİ

Enkaz altındayım 
çağrısı

yönetim paneline
 düşer

Koordinat 
ve lokasyon

belirlenir

En yakın 
İtfaiye Grubuna

görev atanır

Olay yerinde 
uygulama üzerinden 
Bluetooth eşleşmesi 

yapılır

Arama Kurtarma 
faaliyetlerine başlanır

(Akustik dinlenme, 
arama)

Teknik destek ile 
kazazede

enkaz altından 
çıkarılır.
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