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Özet

Çalışmam mobil tabanlı sokak hayvanları için 
hazırlanmış bir yardım uygulamasıdır. 
Uygulama 3 kullanıcı tipi için hazırlanmıştır. 
Bunlardan birincisi normal kullanıcılar. Normal 
kullanıcılar kayıt ol kısmında hesabını 
oluşturup uygulamaya giriş yapabilir. Giriş 
yaptıktan sonra ihbar ekle kısmından hayvanı 
için kayıp ihbarı ekleyebilir. Ayrıca ana 
ekrandaki harita üzerinden Buca ilçesindeki 
veterinerlerin yerlerini görebilir, iletişim 
bilgilerine ulaşabilir ve bulunduğu konumdan 
veterinere rota oluşturabilir. Kampanya 
kısmından veterinerlerin uygulamış olduğu 
mama vs indirimlerine veya yardım 
kampanyalarına ulaşabilir. Diğer bir kullanıcı 
ise veterinerler. Veterinerler buca ilçesinde 
sayılı olduğundan dolayı direkt veritabanından 
kayıt oluşturulmaktadır. Veteriner olarak 
uygulamaya girdiğimizde ise ihbarlar 
bölümünden çevredeki hayvanlar ile ilgili 
ihbarları görebilir. Kampanya ekle kısmından 
yardım kampanyası veya normal 
kampanya(mama vs.) ekleyebilir fakat yardım 
kampanyası eklemeden önce izin belgesini 
admin tarafından onaylanmalıdır. Son kullanıcı 
tipi ise admin. Admin uygulamada ihbarları, 
kampanyaları silme yetkisine sahip ve 
veterinerlerin göndermiş olduğu izin 
belgelerini onaylayıp reddedebilme özelliğine 
sahiptir.
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Projenin Konusu, Amaç ve Tanımı

1. Proje Konusu: Veterinerler, evcil 

hayvan sahibi olanlar için ve sokak 

hayvanlarına yardım için mobil uygulama 

oluşturulması.

2. Amaç: Projemin amacı, evcil hayvan 

sahibi olanların hayvanlarının kaybolması 

durumunda bunu duyurabilmesini 

sağlamak, Sokak hayvanları için yardım 

kampanyalarını tek bir platform üzerinden 

çoğu kişiye duyurmak, veterinerlerin 

uyguladığı kampanyaları hayvan 

sahiplerine veya sokak hayvanları 

beslemek isteyenler için bilgilendirme 

sağlamak ayrıca Buca ilçesindeki 

veterinerlerin konumlarını, iletişim bilgilerini 

ve konumunuzdan gitmek istediğiniz 

veterinere rota oluşturarak kolay bir şekilde 

gidilmesi konusunda yardımcı olmaktadır.

3. Problem Tanımı: Günümüzde evcil 

hayvanımız kaybolursa sokak sokak 

dolaşıp ilan asmak zorunda kalıyoruz veya 

bütün sosyal medya hesaplarından 

duyurmakla yetiniyoruz. Ayrıca sokak 

hayvanları için yardım kampanyası 

düzenlendiğinde çeşitli hesaplardan 

duyurmak zorunda kalınıyor. Bu yüzden bu 

tür sorunlar ve zorluklar için tek bir 

uygulama altında bu sorunları kolaylıkla 

çözmek gerekiyor.

Arayüz ve Kodlama

Kullanılan Yazılım Araçları

Google Firebase

Google Firebase; web ve mobil uygulamalarının server tarafıyla 

geliştiricinin uğraşmasına gerek kalmadan kullanıcı giriş yetkilendirmeli 

ve verilerini gerçek zamanlı ve senkron bir şekilde tutulmasını sağlayan 

bir platformdur. 

Dart

Dart, ilk kez Google tarafından geliştirilen ve daha sonraları ECMA 

tarafından standart (ECMA-408) haline getirilen açık kaynaklı ve genel-

amaçlı bir programlama dilidir. Dart dili kullanılarak web, sunucu, mobil 

uygulamalar ve IoT cihazları geliştirilebilir.

Flutter

Flutter, Google tarafından oluşturulan ve Mayıs 2017'de yayınlanan 

ücretsiz ve açık kaynaklı, mobil, web ve masaüstü uygulamaları 

geliştirmek için kullanabileceğiniz bir mobil UI frameworktür. Flutter 

çapraz bir platformdur, aynı altyapıyı kullanarak hem IOS hemde 

Android tabanlı uygulamalar geliştirebilirsiniz.
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