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KİM BULDU?

Volkan GÖRER

Özet

Oluşturulan bu yazılımda insanların, 

günlük hayatta dışarıda kaybettikleri 

araç gereçlerini veya kişisel eşyalarını  

bunları bulan kişilerin uygulamada ilan 

vermesiyle, kaybettikleri eşyaları 

bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu çalışmayla beraber öğrencilerin 

kampüs içinde kaybettikleri en basit 

eşya olan öğrenci kartı veya kitap gibi 

eşyaları tekrar almak veya çıkarmak 

yerine uygulamada ilanı bulunması 

durumunda kolayca geri edinebilir.

Yöntem-Method

SONUÇ

Proje İçeriği

Uygulama Arayüzleri

Uygulama geliştirirken donanım olarak

kişisel dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon

kullanılmıştır. Android işletim sistemine

sahip cihazlar için tasarlanan bu

uygulamayı Androis Studio

platformunda geliştirilmiştir.

Uygulamanın temelinde kullanılan diller

Java ve XML’dir. Uygulamada

kullanılan veritabanı Firebase

veritabanıdır. Firebase iç içe veri

girmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir

veritabanıdır.

Uygulama Kodları

Teşekkürler
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Uygulamaya giriş yapmak için

öncesinde bir hesap oluşturulmak

gerekmektedir, bu oluşturulan hesapta

kişiye ulaşabilmek için telefon numarası

bilgisi gerekmektedir.

Uygulama anasayfa arayüzünde

bulunan arama kısmı sayesinde bütün

ilanlara bakmadan aramak istediğiniz

şeyi sınırlandırabilirsiniz.

Bulduğunuz bir eşyayı ilan paylaş

sekmesinden , gerekli tüm alanları

doldurduktan sonra eğer sahibine ait

herhangi bir bilgi bulunmuyorsa

güvenlik(doğrulama) sorularını ekleyip

yayınlayabilirsiniz.

Başvuru yaptığınız veya sizin

ilanlarınıza yapılan başvuruları profil

sekmenizden eğer ilan güvenlik

(doğrulama) sorularına sahipse ,

cevapları ile beraber görebilirsiniz.

Başvuru esnasında güvenlik

(doğrulama) sorularını sahip ilanlara

ekstra detay verip sizin olduğuna dair

kesin bir kanıya varmalarına yardımcı

olabilirsiniz.

Profil sekmesinde bulunan ileti

gönderme kısmı sayesinde ilan sahibi

veya başvuru sahibi ile iletişime

geçebilirsiniz.

Sonuç olarak iyi niyetli insanların 

buldukları eşyaları sahiplerine teslim 

etme isteği doğrultusunda en güvenli 

şekilde sahibine teslim etmek için 

uygulamayı kullanabilirler. Uygulama 

sayesinde kaybedilen eşyaların telafisi 

olabilir, maddi ve manevi açıdan kişi 

zarardan kurtulabilir.

Fikirleri ve yorumları ile beni 

destekleyen mentorum Prof. Dr. Vahap 

TECİM’e teşekkür ediyorum.


