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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kullanılabilirlik tanımı günümüzde teknolojik cihazlar için sıkça kullanılsa da şehirler 

bağlamında, ziyaretçilerin veya şehir sakinlerinin yapmayı hedefledikleri eylemleri ve 

görevleri uygun çevre koşullarında etkili ve kolaylıkla yapabilmeleri olarak tanımlanabilir. 

Bu eylem veya görevler ulaşım, ibadet, ziyaret, gezi vb. amaçlı olabilir. Temel hedef bu 

eylemlerin kolaylıkla yapılabilmeleridir. Kalabalık şehirlerin en büyük sorunlarından biri, 

oluşan aksaklıkların yetkili kurumlara doğru ve zamanında iletilememesidir. Bizler de bu 

sorunlardan yola çıkarak bir mobil uygulama geliştirme kararı aldık.  

Bu mobil uygulamayı yapma amacımız, insanların yetkili kurumlara ulaşma süresini 

kısaltmak ve günlük yaşanılan problemlerde çözüm için problemin gerekli mercilere 

kolayca iletimini sağlamaktır. Uygulamamız sayesinde insanlar günlük hayatta karşılaştığı 

problemleri anlık olarak fotoğraf ve konum bildirerek yetkili kurumlara iletebilecektir. 

Örneğin, engelli bir birey kaldırıma engelli rampasını kullanarak çıktı ve iniş yerinde rampa 

göremedi. Bu onun için büyük bir problem ve şimdiye kadar fark edilip düzeltilmemiştir. 

Uygulamamız sayesinde hemen konum bildirip, fotoğraf da ekleyerek durumu belediye 

yetkililerine iletebilecektir. Yollanılan fotoğraf ve konum ile yetkili kurumlar gerekli 

ekiplerini daha hızlı bir şekilde ilgili yere yönlendirebilecektir.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kullanılabilirlik, insanların etkileştikleri nesneleri ne kadar kolay kullandıkları ile ilgili bir 

terimdir. Örneğin dijital ortamların arayüzleri, web sayfaları, cep telefonları, taşıtlar ve 

çeşitli ev aletleri kullanılabilirlik testlerinden geçmektedirler. Bu terimin uygulama 

alanlarından biri de insan yaşam alanları olabilir. Şehir bağlamında bakıldığında 

kullanılabilirlik, şehir sakinlerinin ya da ziyaretçilerin yapmayı hedefledikleri eylemleri 

uygun çevre koşullarında etkili ve kolaylıkla yapabilmeleri olarak tanımlanabilir. Bu 

noktada günlük yaşamda birçok kullanılabilirlik sorunuyla karşılaşmaktayız. Kaldırımda 

yürürken geçişi engelleyen çukur, ağaç vb. engeller, engelli rampasına park eden araçlar, 

görme engelli bireyler için yapılan yürüme bantlarındaki hasarlar, trafik ışıklarındaki ses 

sistemlerinde yaşanan sorunlar, tabelaların önünün kapanması, toplu taşımadan yaşanan 

minimal sorunlar vb. bunlara örnek olarak gösterilebilir(Çakıcı, F. Z., Yılmaz, T. K., 

Karaman, E., Kurşun, E., & Şimşek, G.(2017)). 

  

Ortak yaşam alanının fazla olduğu kesimlerde bu tür sorunlar sıkça yaşanmaktadır. Bir 

problem durumunda tespit edip çözüme kavuşturmak önemli bir etkendir. Özellikle büyük 

şehirlerde bu durumların belirlenmesi ve hızlıca çözüme kavuşturulması zaman 

alabilmektedir. Çünkü, mevcut durumda yetkili kurumların tüm sorunları hızlı bir şekilde 

yerinde saptanması pek mümkün değildir. Bu bağlamda vatandaşların arayıp sorun 

bildirebilecekleri çağrı merkezleri mevcuttur. Fakat sorunların çözüm merkezlerine 

bildirilmesinin uzun zaman alması, çağrı merkezleri ile iletişimin zor olması ve uğraştırması 

sebebiyle şehir sakinleri sorunları bildirmede pasif kalmaktadır. Bu durum da problemlerin 

gerekli kurumlara ulaştırılmasını ve çözümlenmesini engellemektedir.  
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Bu sorunlardan yola çıkarak projemizde şehirlerin kullanabilirlik problemlerinin, bu 

problemi yaşayan kişiler tarafından tespit edilip yenilikçi yöntemlerle hızlı çözüme 

ulaştırılması amaçlanmaktadır.  

  

 

3. Çözüm  

Problem durumunun tanımlanması başlığında açıklanan sorunlardan yola çıkarak 

projemizde şehirlerin kullanabilirlik problemlerinin, bu problemi yaşayan kişiler tarafından 

tespit edilip yenilikçi yöntemlerle hızlı çözüme ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu 

bağlamda kişilerin şehirde karşılaştıkları sorunları hızlı ve kolay bir şekilde iletebilecekleri 

bir mobil uygulama geliştirdik. Uygulamamız sayesinde şehirdeki toplu kullanım 

alanlarındaki sorunlar, yaşayan kişiler tarafından anlık olarak yerinde tespit edilip, fotoğraf 

ve konum bildirerek ilgili kurumlara iletilebilecek ve hızlı şekilde çözüme 

kavuşturulabilecektir. Ayrıca kullanıcıların gireceği birkaç kelimelik kısa açıklamalarla 

ihbarlar, uygulama içinde otomatik olarak sınıflandırılıp ilgili kurumlara yönlendirilecektir. 

Böylece hem ihbarların nereye bildirilmesi gerektiği karmaşası ortadan kaldırılmış hem de 

ihbarlar çok kısa sürede bildirilmiş olacaktır.  

 

4. Yöntem 

Mobil uygulama geliştirme konusunda yaptığımız araştırmalar sonucunda Flutter, Kotlin, 

Appcelerator Titanium, Cordova gibi platformlar olduğunu keşfettik fakat biz bu projede 

FLUTTER uygulama geliştirme sistemini kullanmaktayız. Google tarafından 2017 yılında 

piyasaya sürülen Flutter, ücretsiz olarak kullanılan ve açık kaynak kodlu bir uygulama 

arayüz araç takımıdır. Uygulamalarımızı tasarlayabileceğimiz bir yazılım geliştirme kiti ve 

bu uygulamalarımıza özelleştirmeler ekleyebileceğimiz bir UI Kitaplığı’ndann 

oluşmaktadır.   

  

Projemizde Flutter kullanma sebeplerimiz aşağıdaki gibidir:  

  

• Üretkenliği arttırır: Hot-Reload özelliği ile kod üzerinde yaptığınız değişiklikleri 

aynı zamanda uygulamanız üzerinden de kolaylıkla görebilirsiniz  

• Girişimciler için idealdir: Eğer fikrinizi hızlı bir şekilde yatırımcılara göstermek 

istiyorsanız kullanabileceğiniz Flutter doğru bir teknolojidir.  

• Kolay öğrenilebilir: Flutter, aynı zamanda modern bir framewoktür. Çeşitli 

mobil uygulamaları ise, onunla geliştirmek oldukça basittir.  
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Şekil 1 : Mobil Uygulamamızın Dropdown List Kodları 

  

Flutter kütüphanelerinden GeoLocator sayesinde anlık konum bilgisi öğrenilebilmektedir.  

GeoLocator kütüphanesindeki özellikler:   

• Cihazın mevcut konumunu alma  

• Bilinen son konumu alma  

• Sürekli konum güncellemeleri alma  

• Cihazda konum servislerinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etme  

• İki coğrafi koordinat arasındaki mesafeyi (metre cinsinden) hesaplama  

• İki coğrafi koordinat arasındaki kerterizi hesaplama  bulunmaktadır.  

  

 
  

Şekil 2: GeoLocator Kütüphanesini Mobil Uygulamada Kullanımı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bir dijitalleşme süreci başlamıştır ve her 

alanda, kullanılan sistemlerin yerini dijital platformlar almıştır. Dijital dönüşüm, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin insanların ihtiyaçlarına hizmet etmesi için, hayatı daha kolay 

yaşanabilir bir seviyeye ulaştırmasını sağlayan süreç olarak tanımlanabilir. Projemiz; dijital 

dünyaya ayak uydurma kapsamında, şehirde ortaya çıkan kullanılabilirlik sorunlarını dijital 

ve kolay şekilde bildirmeyi amaçlama vizyonuyla ortaya çıkmıştır(Paker, N., & Çotur, Ö. 

K. (2022)). İlk etapta İstanbul Üsküdar ilçesi özelinde başlaması planlanan projemizin 

ikinci etapta tüm Türkiye’ye yayılması misyonumuzdur. Projemiz, şehir sorunlarının 

tespitinde daha fazla insan gücü kullanımı, daha yavaş çözüm veya sorunların tespit 

edilememesi gibi durumları ortadan kaldırarak daha hızlı ve kolay çözülebilmesi için dijital 

bir platform sağlamaktadır. Şimdiki süreç incelendiğinde bu tarz problemleri çözmek için 

kişiler; çözüm merkezlerini arayarak ya da yetkili kurumlarla sosyal medya hesapları 

üzerinden iletişim kurarak bildirim yapabilmektedir. Belediyelerin özelinde İBB CepTrafik, 

İBB Beyazmasa, İstanbul Senin Anket gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır. Fakat 

kullanılabilirlik sorunlarının hızlı bir şekilde bildirilebileceği herhangi bir mobil 

uygulamanın bulunmaması projemizi özgünleştirmektedir. Ayrıca çoklu alanlardaki 

sorunların tek bir uygulamadan birleştirilmesi de projemizin artı yönlerindendir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde mobil uygulama 

geliştirme söz konusu olduğu 

için uygulama tamamlandığında 

kullanılabilir hale gelecektir. 

Uygulamanın etkili ve verimli 

kullanılabilmesi için önce bir 

pilot uygulama şeklinde Üsküdar 

ilçesi ile çalışmalara 

başlanılacaktır. Bu süreçte alınan 

geri dönüşler sonucunda yapılan 

iyileştirmelerle son haline 

getirilip kullanıma 

sunulabilecektir.  

Bu bağlamda, ilk etapta Üsküdar 

İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’yle görüşülmüş, 

projenin derece elde etmesi 

durumunda İlçe Emniyet 

Müdürlüğü bünyesinde uygulamaya konulabileceği tarafımıza iletilmiştir. Projeye gerekli 

destek verilmesi durumunda ise bu sistemi talep eden yetkili kurumlara erişime açılması 

planlanmaktadır.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde geliştirdiğimiz uygulamamız ücretsiz bir yazılım olan Dart/Flutter dili ile 

geliştirilmiştir. Uygulama geliştirme işlemini takım üyeleri olarak gerçekleştirdiğimiz için 

herhangi bir maliyet oluşmamıştır. Uygulamanın yayınlanma ve tanıtımı için gerekli 

olabilecek meblağ 124 USD olarak belirlenmiştir. Fakat uygulamamız alternatif yollardan 

ücretsiz olarak yayınlanabileceği ve henüz gelişim aşamasında olduğu için bu süreçte 

herhangi bir maliyete ihtiyaç duyulmamaktadır.  

Proje zaman planlama tablosu aşağıda verilmiştir. 

 

 

Görev 

Adı/Tanımı 

 

 

Takım Üyesi 

AYLAR 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

 

 

Görev Analizi 

 

Y. Bedirhan 

Akşan 

      

 

Literatur 

taraması 

 

Yusuf Ayan 

      

Uygun 

uygulama 

seçimi 

 

A. Burak 

Aydın 

      

Mobil uygulama 

geliştirme ve 

eğitimi 

yönlendirme 

Y. Bedirhan 

Akşan 

      

Uygun 

Algoritma 

geliştirme 

 

A. Burak 

Aydın 

      

 

Uygulamanın 

tasarımı 
 

M. Ömer Oruç 

      

 

Proje yönetimi 

 

 

Bahar Kurt 

      

Tablo 1: Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Bu projeyle; şehir sakinlerinin ve turistlerin, karşılaşacakları sorunları zahmetsiz şekilde 

bildirebilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda şehir sakinlerinin ve şehirdeki misafirlerin 

yaşam şartlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm dünya şehirlerinde kullanılabilecek bu 

teknolojiyle her alanda, karşılaşılan problemlerler birkaç tuşla yetkililere bildirebilecek; 

sağlık, ulaşım, haberleşme gibi her türlü konuda şehir sakinlerinin problemleri hızlıca tespit 

edilebilecektir.  Yapılan son araştırmalara göre 2021 yılında İstanbul’da da internete erişim 

sağlayan insan sayısı 16-74 yaş aralığı için %80.2 olarak bulunmuştur. Şekil3’de gösterildiği 

gibi teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu oran giderek artmaktadır.  

 

 

Şekil 3: İnternet erişim imkanı olan haneler ve bireylerde İnternet kullanımı, 2011-2021 

 

Bu veriler kapsamında başlangıçta Üsküdar ilçesinde yaşayan ya da ziyaretçi olarak gelen, 

uygulamamızı indiren herkes problem bildirimi için kullanabilecektir. Daha sonra uygulamada 

yapılan geliştirmelerle tüm şehirlerde kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.   

 

9. Riskler 

Projenin hayata geçirilmesinde projeyi olumsuz etkileyebilecek en önemli etkenlerden biri 

mobil uygulamayı kullanacak bireylerin sahte veya spam ihbarda bulunmasıdır. Spam ihbarlar 

için yapacağımız özel koruma sistemi sayesinde bu sorunu çözmeyi planlıyoruz. Aslı olmayan 

ihbarlarda ise 3 asılsız ihbarı tespit edilen kullanıcının hesabı ilk olarak itibarsızlaştırılacaktır. 

Devamının gelmesi koşulunda ise hesap bloke edilecektir.   

Bir başka olumsuz durum olan, internete erişim sağlanamayan bir konumda gönderilen 

ihbarlarda ise ihbar kaydedilecek, internete erişim sağlandığında otomatik olarak 

gönderilecektir.   

Kullanıcının konumunu tam olarak bilmemesi durumunda, ihbarın konumu, otomatik GPS 

sistemi tarafından saptanmakta ve iletilmektedir. Paylaşılan görselin problemi açıklayıcı 

olmaması durumuna karşın da not ekleme özelliği ihbarı açıklayıcı kılacaktır.  
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RİSK  

  

KATEGORİ  

  

OLASILIK  

  

  

ÖNLEM  

 

Sahte İhbar 

 

Kötüye Kullanım 

 

Yüksek 

Sahte ihbarlara hukuksal 

cezai işlem uygulamak 

 

Spam İhbar  

 

Kötüye Kullanım 

 

Yüksek 

Art arda atılan ihbarları 

engelleyen spam koruma 

sistemi 

 

Cihaz Yetersizliği  

 

Donanım 

 

Düşük 

Başka bir cihaz 

ile  uygulamaya giriş 

yapmak 

İnternet Erişimi 

Olmaması 
Teknik Düşük 

İhbarı kaydedip bağlantı 

sağladığında gönderme 

 

Tablo 2: Proje Hedeflerinde Risk Faktörünün Etkisi 
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