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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Tüm öğrencilerin/vatandaşların ulaşabileceği bir uygulama ile belediyelerin/kurumların

bünyelerinde bulunan kütüphane , spor salonu,toplantı-gösteri salonlarının,laboratuvarların

görünür olmasına , bir anlamda şehrin olanaklarının da görünür olması anlamına gelir. Hali hazırda

var olan sosyal-kültürel-bilimsel alanların kullanıcılarla buluşmaması nedeniyle atıl kalmalarına

neden olmaktadır . Web sitemiz aracılığı ile şehrin olanaklarını görünür hale getirebilmeyi

amaçlıyoruz. Öte yandan da görünür kılınmış olan alanların,bu olanlara ihtiyaç duyan (öncelikle

öğrenciler ve tüm okul bileşenleri,sivil toplum kuruluşları,resmi veya özel kurumların çalışanları)

vatandaşların üzerinde hala çalıştığımız uygulama ile zaman kaybetmeden randevu oluşturmalarını

sağlamayı hedefliyoruz.Yenilikçilik ve değişim döngüsünün sürekli ve iyi bir şekilde işlemesi

sonucunda medeniyetler ve onun yer aldığı dünya gelişip ilerlemektedir. Yenilikçiliğin sadece

ekonomik bir süreç veya sistem olmadığı düşünülmektedir. Eşitsizlikleri ortadan kaldıran bir

süreçtir.[1]

2. Problem Durumunun Tanımlanması

21. yüzyılda dünya artık uyumamaktadır. İnsanlığın değişimin hızını yakalamakta zorlandığı,

zaman kavramının daha fazla önem kazandığı bir yüzyıl yaşanmaktadır[2]. Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği birinci bölüm birinci kısım madde 4’ün içerdiği alt

maddelerden a,b,ç ve d’ye göre her okulda öğrencinin örgün öğretiminin kolaylaşmasını sağlayan

faaliyet alanlarının olması gerekmektedir ve olmaması sorunlar yaratmaktadır [3]. Türkiye’de

11842 eğitimcinin katıldığı bir ankette okulların %81,7’sinin spor salonu , %51,9’unun

laboratuvarı , %37,8’inin kütüphanesi yoktur[4]. Bu okullardan spor salonu bulunmayan bir okulu

ele alalım; yapılmak istenen spor aktivitesi için uygun bir spor salonu arayan branş öğretmeni,

yoğun çalışma saatleri içerisinde olumlu cevap alabilmek için birçok kurumla iletişime geçmek

zorunda kalıyor. Bu iletişim sürecinde yetkili çalışana ulaşıp, bürokratik engelleri aşabilmek için
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hem çalışma saatlerinde kayıp yaşıyor, hem de aktiviteyi yapmak istediği süreç içerisinde olumlu

yanıt alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabiliyor. Bütün bu süreç yaşanırken birçok kurumun

spor salonları boş ve atıl kalıyor. Projemiz ile salonların atıl kalmasının önüne geçerken

laboratuvar, spor salonu inovasyon odaları, kütüphaneler vb. gibi alanların amacına uygun ve

ihtiyacı olan kullanıcıların erişimini kolaylaştırmış ve hızlandırmış olacağız. İhtiyaç duyulan her

alanda tasarlayacağımız uygulamamız ve web sitesi ile zaman kaybının önüne geçileceğini ve

ihtiyacı olan kullanıcıların  ihtiyaçlarını gidermek amaçlıdır.

Okullarda Faaliyet Alanlarının Bulunmama İstatistiği

(Tablo 2.1)

3. Çözüm

 Python, Java, Pycharm ve appinventor kullanarak yaptığımız uygulamaya internet erişimi
olan herkes kolaylıkla ulaşabilecektir. İhtiyaç duyduğu tarih ve saatleri uygulamamız
üzerinden seçerek zaman kaybetmeden sorununu çözebilecektir. (Tablo 3.1)
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4. Yöntem

Pycharm,python,java ve appinventor gibi uygulamaları kullanarak uygulamamızı

tasarlıyoruz. Java ve python uygulamasını kullanmak için aldığımız eğitimleri

tamamladıktan sonra uygulamamızı yapma çalışmasına başladık. Uygulamamızın prototipi

ve görsel sunumumuzu bitirmemizin ardından uygulamamızı tam anlamıyla tamamlamış

olacağız. (Görsel 4.1)

Görsel 4.1’de uygulamanın prototipinde
görüldüğü gibi kullanıcı uygulamayı açtığında
karşısında kategorileri görmüş olacaktır. Bu
kategorilerden birini seçtiğinde ise alt
kategorilere ulaşabilecektir.
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(Görsel 4.2)

Görsel 4.2’de alt kategorilerden spor dalı
görülmektedir.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

 Teknolojinin yaygın kullanılması ile birçok alanda zaman kaybının önüne geçilmiştir.
Ancak tespit ettiğimiz sorun ile ilgili zaman kaybını önleyecek bir uygulama ile
karşılaşmadık uygulamamızın kullanıcılara zaman kazandırması açısından yenilikçi
olduğunu düşünüyoruz. Farklı sorun için benzer uygulamalar olmakla birlikte (e-nabız vb.)
tespit ettiğimiz sorunun çözümüne yönelik bir şehrin tüm vatandaşlarının kullanabileceği
ilk geniş çaplı uygulama olacaktır. Aynı zamanda kurmayı planladığımız web sitesi ile
şehrin olanaklarının tespit edilmesi ve tanınmasını da sağlayacaktır.

6. Uygulanabilirlik

Projemizin prototipini tasarlamaya başlamadan önce, okullardaki öğretmenlerle sorun ile

ilgili fikir alışverişi yaptık. Gerçek bir sorun olduğunu anladığımızda çözüm üzerine

düşünmeye başladık. Özellikle  salon eksiği olan okullarda çalışan öğretmenlerle buluşarak

sorunun çözümüne dair fikir fırtınası yaptık. Bu buluşma tespit ettiğimiz sorunun sadece

okullarla sınırlı kalmayacağını, halk eğitim merkezlerinin sivil toplum kuruluşlarının,

kursların da ihtiyaçlarını karşılayacağını fark etmemize fırsat oluşturdu. Sorunun

çözümünün bir şehirdeki birçok kurum/kuruluş ve bireylerin ihtiyacını gidermeye yönelik

geliştirmeye karar verdik.Prototipini belediyelere ait salonlar ve okullar üzerinden yapmayı

planladığımız projemizin sonraki aşamada tüm kurum/kuruluşlaru kapsayarak
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geliştirmesine karar verdik. Yaygın bir kitleye hitap ederek uygulanabilirliğin

yaygınlaşmasını hedefledik.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması     (Tablo 7.1)

Projenin tahmini maliyeti 2300 TL'dir. Uygulamayı tasarlamak için kullanılacak programlar 2000

TL'dir. Kurum/kuruluşlar ile görüşme için ulaşım 300 TL'dir.
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(Tablo 7.2)

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Tüm devlet daireleri, belediyeler, devlet okulları ve özel kurumlarda bulunan spor

salonları, kütüphaneler, inovasyon odaları ve laboratuvarlara ihtiyaç duyan tüm okullardaki

öğrenci, öğretmen ve kursiyerler ile sivil toplum kuruluşları bileşenleri öncelikli olmak

üzere tüm sivil halk uygulamamızı kullanabilir.
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9. Riskler

(Tablo 9.1)
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10. Kaynaklar
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. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 32 (1) , 165-190 . DOI:
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