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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendine ait özel toplu ulaşım kartının olmasından dolayı 

kısa süreli şehir değişimlerinde o şehre ait ulaşım kartının alınması gerekmektedir. Alınan 

bu ulaşım kartı anonim olduğu için yolcu tipi tespit edilememekte ve bu sebeple ücret 

indirimi yapılamamaktadır. Genel bir problem olarak da yolcular ulaşım kartlarını 

kaybedebilmekte bu da yeniden bir kart alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca biniş 

anında kartını bulamayan yolcu, yolcu akışını yavaşlatmaktadır. Toplu ulaşımda 

kullanılması zorunlu hale gelen HES (Hayat Eve Sığar) kodunun yolcular tarafından fiziksel 

karta tanımlanması işleminin bilinmemesi, validatörde sorgusunun uzun olması ve her yeni 

alınan kartta tanımlanma işleminin yapılmak zorunda kalınması sosyal bir problem 

oluşturmaktadır. 

Fiziksel kartların yerini alacak NFC (Near Field Communication) teknolojisi destekli 

CardApp mobil uygulaması toplu ulaşımı hem yolcular için hem de belediyeler için 

kullanışlı, kolay ve etkili hale getirecektir. CardApp; e-Devlet ile entegrasyonu sayesinde 

yolcu tipini belirleyebilme, HES kodunun kontrolünü kolayca sağlayabilme, her şehre ait 

dijital ulaşım kartı oluşturabilme, cüzdandan dijital ulaşım kartına bakiye yükleyebilme, kat 

edilen mesafeye göre ücretlendirebilme, toplu ulaşım için gerekli verileri (iniş/biniş, hat ve 

durak doluluğu, vb.) elde edebilme ve bu verileri gerekli birimlerle paylaşabilme 

özelliklerine sahip olacaktır. Mobil uygulamanın geliştirilmesinde Flutter UI (User 

Interface) toolkit ve veritabanı tarafında ise Firebase kullanılacak olup, uygulama ve sunucu 

arasındaki iletişim veri güvenliği açısından şifreli olarak yapılacaktır. 

Projenin geliştirilmesinde fikir alınan problemler ve bu problemlere getirilen çözümler 

ilerleyen bölümlerde daha detaylı bahsedilecek, güncel projelerle karşılaştırılması 

gerçekleştirilerek önerilen projenin yenilikçi yönü tablo halinde gösterilecek, proje 

kapsamında ortaya çıkacak risklere ait alternatif çözümler  açıklanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. CardApp mobil uygulamasının genel gösterimi 



3 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde toplu ulaşımda kullanılan fiziksel kartlar , hızla gelişen ve dijitalleşen 

dünyanın gerisinde kalmaktadır. Bu fiziksel kartlar kişiselleştirilmiş veya anonim olarak 

basılmaktadır. Basılan anonim kartlar üzerinden kişi tespitinin yapılamamasından kaynaklı 

HES kodunun tanımlanamaması sorunu oluşmaktadır. Ayrıca bireysel başvuru üzerine 

kişiye özel (öğretmen, öğrenci, 65 yaş üstü, vs.) olarak basılan kartlar için birçok belge 

(kimlik fotokopisi, fotoğraf vb.) gerekmektedir.  Bu da maliyet ve zaman kaybına sebep 

olmaktadır.  

Her şehrin kendine ait ulaşım kartının olmasından dolayı kısa süreliğine gidilen 

şehirlerde yeni kart alınması ekonomik ve ekolojik olarak büyük sorunlar oluşturmaktadır. 

Ayrıca ulaşım kartının kaybolması, kullanılacağı sırada bulunamaması, her yolcunun kat 

ettiği mesafe dikkate alınmaksınız aynı ücreti ödemesi de sosyal bir problem 

oluşturmaktadır.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar sonucu İstanbul’da günde 3,5  milyon 

kişi ulaşım kartlarına dolum yaptırmakta ve alınan fişlerin uzunluğu 28 kilometreye 

ulaşmaktadır [1]. Bu da kâğıt israfına neden olmaktadır. 

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 2020 sonu itibarıyla 13,1 milyona ulaşmıştır 

[2]. Bu veriye dayanarak ülkemizdeki şahsi araç kullanımının çok fazla olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu da toplu ulaşım araçlarının kullanımının azalmasına, trafik 

yoğunluğunun ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır.  

Konya Büyükşehir Belediyesinin Toplu Ulaşım Birimi ile yapılan görüşmelerde, 

yolcuların nerede ve ne zaman indiğinin bilinmediği buna bağlı olarak her durağın hangi 

düzeyde etkili olduğu, durakların coğrafi konumlarının uygunluğu, sefer hatlarının 

gerekliliği ve güzergahın verimliliği verilerinin mevcut kart uygulaması ile elde edilemediği 

belirtilmiştir.  

 

3. Çözüm  

Ülkemizde önemli bir sorun haline gelen şehir değişikliklerinde o şehre ait ulaşım 

kartının elde edinilmesi zorunluluğu, zaman, kart, fiş israfı ve sorun kısmında detaylı olarak 

bahsedilen fiziksel karttan kaynaklı problemlere çözüm getirmek amacıyla; bütün şehirleri 

kapsayan CardApp mobil uygulamasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Öncelikle şehir değişikliğinde bulunan veya bulunduğu şehirde fiziksel kartını 

kullanırken çeşitli sorunlarla karşılaşan yolcu, CardApp mobil uygulamasında hesap 

oluşturacak ardından e-Devlet sayfasına yönlendirilip hesabın e-Devlet ile entegrasyonu 

sağlanacaktır. Bu sayede yolcu tipinin (65 yaş üstü, öğrenci, vb.) belirlenmesi ve HES 

kodunun kontrolü otonom olarak gerçekleştirilecektir. Giriş işleminin ardından yolcu 

bulunduğu şehri seçip uygulama tarafından o şehre ait dijital ulaşım kartını  

oluşturabilecektir. Yolcu kredi kartı veya debit kartı ile uygulamadaki cüzdan kısmına para 

aktarımını gerçekleştirdikten sonra oluşturulmuş olan dijital ulaşım kartına istediği 

miktarda para yüklemesi yapabilecektir. Böylelikle yolcuların kart dolum noktalarında 

kuyruğa girmelerinin önüne geçilerek zamandan kazanç sağlanacaktır. 
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   Resim 2. Flutter kullanılarak elde edilen ilk ekran çıktıları 

NFC teknolojisi kullanılarak akıllı telefon aracılığı ile validatör üzerinden bilet okuma 

işlemi gerçekleştirildikten sonra yolcunun biniş işlemi tamamlanacaktır. Yolcu indikten 

sonra indiği durakta bulunan karekodu CardApp uygulamasına okutacak uygulama kat 

edilen mesafeye göre ücret iadesini gerçekleştirecektir. CardApp uygulaması sayesinde 

kullanıcının hangi saatte, hangi durakta bindiği/indiği tespit edilecek ve durakların 

kullanımı, hat doluluğu gibi veriler toplanabilecektir. CardApp uygulamasından elde edilen 

veriler ile yapay zekâ algoritmaları kullanılarak şehirlerin toplu ulaşım sistemlerinin 

optimizasyon işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Sonuç olarak CardApp uygulamasını 

kullanan yolcular para ve zamandan kazanç sağlarken belediyeler de toplu ulaşım 

sisteminin dijital takip ve analizini yapabileceklerdir. 

 

4. Yöntem 

Projemiz çerçevesinde CardApp mobil uygulaması platform bağımsız şekilde 

geliştirilecektir. Mobil uygulamamız için nesne yönelimli, açık kaynaklı UI yazılım 

geliştirme kiti olan Flutter kullanılmaktadır. Flutter’ın tercih edilme nedenleri arasında arka 

planda düşük donanım kullanımıyla yüksek kullanıcı arayüzü oluşturması, çapraz (iOS, 

Android) platformları desteklemesi, teknolojik ve yaygın kullanıma sahip olması 

sayılabilmektedir [3]. Mobil uygulamada tutulacak olan verileri saklamak için Firebase veri 

tabanı kullanılmaktadır. Firebase’in de tercih edilme sebepleri arasında genişleyen verilerde 

daha iyi performans sağlayabilmesi ve ölçeklenebilmesi, bulut tabanlı bir sistem olduğu için 

mobil uygulamalarda kullanıldığında ekranların daha hızlı açılması, kullanıcı sayısı 

arttığında herhangi ek bir işleme gerek kalmadan plan yükseltilebilmesi, anlık veri değişim 

takibi yapabilmesi ve otomatik raporlama oluşturabilmesi sayılabilmektedir [4]. Flutter gibi 

Firebase de Google tarafından geliştirildiği için birbirine entegrasyonu kolay olmaktadır. 

Verilerin güvenli olarak iletiminin sağlanabilmesi için bütün bağlantı kurulacak 

kurumlarla veri alışverişleri AES (Advanced Encryption Standard) şifreleme algoritması 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. CardApp mobil uygulamasında bankalar aracılığıyla 

dijital ulaşım kartına bakiye yükleme işlemleri için 3D Secure güvenlik katmanı 
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kullanılacaktır. Ayrıca kullanıcıların uygulamaya kaydolmaları esnasında cihaz bilgileri 

alınıp veritabanına kaydedilecek ve böylelikle tek bir telefondan oturum açılması 

sağlanacaktır. Kullanıcıların yeni bir telefondan oturum açma istekleri durumunda kayıt 

esnasındaki güvenlik işlemleri tekrar gerçekleştirilecek ve kullanıcıya ait cihaz bilgisi 

veritabanında güncellenecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Araştırmalarımız sonucu edindiğimiz bilgilere göre CardApp mobil uygulamasının 

güncel sistemler [5], [6] ve fiziksel kart sistemi ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

 

 

ÖZELLİKLER 

 

Fiziksel 

Kart 

Sistemi 

Ankara (NFC 

ile geçiş) 

İstanbul 

(QR ile 

ödeme) 

 

CardApp 

Mobil NFC teknolojisine 

sahip olma 
 

 

 
 

Dijital kart oluşturabilme  
 

 
 

Fiziksel kart zorunluluğu 
 

 
 

 

Mesafeye göre 

ücretlendirme 

   
 

Kullanıcı tipine göre 

ücretlendirme 
 

 
  

Biniş verisini elde etme 
    

İniş verisini elde etme    
 

Türkiye genelinde 

kullanılabilme 

   
 

Mobil uygulama ile 

kullanım 

 
   

HES kodu kontrolü *
 

 
  

e-Devlet ile entegre 

olabilme 

   
 

  

Tablo 1. CardApp mobil uygulamasının diğer sistemler ile karşılaştırılması    

      * Tüm şehirleri kapsamamaktadır. Kısmi şehirlerde geçerlidir. 

 

Geliştirmekte olduğumuz CardApp mobil uygulamasında, duraklara yerleştirilecek 

karekodlar sayesinde yolcuların hangi duraktan ve ne zaman indiği verileri alınabilecektir. 

Bu veriler sayesinde belediyeler sefer hatlarının gerekliliği, durakların ve güzergahların 

kullanımı gibi istatistikleri hesaplayarak gerekli optimizasyon çalışmaları 

yapabileceklerdir. CardApp güncel uygulamalara göre bu inovatif özellikleriyle öne 

çıkmaktadır. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Projenin geliştirilmesi tamamlandıktan sonra pilot uygulamanın Konya Büyükşehir 

Belediyesinde yapılması hedeflenmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Biriminden projemizin pilot uygulamasına destek verileceğine dair destek mektubu 

alınmıştır [7]. Ayrıca InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, CardApp projesine 

saha çalışmaları için ön kuluçka ve mentorluk desteği vereceklerini destek yazısı ile 

belirtmişlerdir [8]. Pilot uygulamanın tamamlanmasından sonra projemizin 

ticarileştirilmesi için gerekli çalışmalara başlanacaktır. Şu anki fiziksel kart sisteminde iniş 

verilerinin elde edilememesinden dolayı durakların verimliliği hesaplanamamakta bu da 

mali kayba sebep olmaktadır. CardApp mobil uygulamasının bu ve benzeri durumlara 

getireceği çözümler diğer belediyelerin de projemizi talep etmesini sağlayacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

CardApp mobil uygulaması büyük oranda yazılım projesidir. Yazılım kısmı proje ekibi 

tarafından gerçekleştirileceği için başlangıçta büyük miktarda bir maliyet oluşmayacaktır. 

Geliştirilecek olan CardApp mobil uygulamasının dağıtımı  için Google Play Store’a bir 

defalık kayıt ücreti 25 $ ve App Store’a yıllık üyelik ücreti 99 $ ödenecektir. CardApp mobil 

uygulamasının yoğun kullanımı sonucunda veritabanındaki genişlemeye binaen Google 

tarafından istenen işletme ücretleri olacaktır [9]. CardApp mobil uygulamasının ticarileştiği 

varsayıldığında elde edilen gelirlerden masraflar ödenebilecektir . 

Resim 4. Proje zaman planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Dijital ulaşım kartının kullanım kolaylığından yararlanmak isteyen, şehir 

değişimlerinde yeniden ulaşım kartı almak istemeyen, para ve zamandan kazanç sağlamak 

isteyen tüm toplu ulaşım yolcuları projenin hedef kitlesidir. 
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9. Riskler 

RİSKLER B PLANI 

Her telefonun NFC teknolojisine sahip 

olmaması. 

Biniş karekodunun şehre özel 

oluşturulması ve validatördeki karekod 

okuyucu ile biniş işleminin 

gerçekleştirilmesi. 

Telefonun şarjının bitmesi. Yoğun kullanılan duraklara şarj dolum 

ünitelerinin konulması. 

Farklı bir telefondan kullanıcının izni 

dışında oturum açılması. 
 

Giriş işlemi sırasında ek olarak aktivasyon 

kodu gönderilmesi. 

 

Yukarıda bahsedilen olası risklerin tahmin edilen ihtimalleri ve şiddetleri aşağıdaki   

olasılık ve etki matrisi tablosunda görülebilir. 

 

OLASILIK 
ŞİDDET 

Çok Hafif Hafif Orta Ciddi Çok Ciddi 

Çok Düşük   

 

 

Farklı bir telefondan 

kullanıcının izni 

dışında oturum 

açılması. 

 

Düşük     
Telefonun şarjının 

bitmesi. 

Orta   

Her telefonun NFC 

teknolojisine sahip 

olmaması. 

  

Yüksek      

Çok 

Yüksek 
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