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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Toplumlar geliştikçe, insanlar kalite kavramını bir ayrıcalık olarak değil, olması zorunlu 

bir unsur olarak görmektedirler. Kamu hizmetlerini daha kaliteli ve etkin kılabilmek için tüm 

dünyada değişimler yaşanmaktadır. Verimli olmayan, vatandaşı memnun etmeyen kamu 

hizmetlerinin yerini müşteri-vatandaş odaklı kamu hizmetleri almıştır. Kamu sektöründe kalite 

çalışmaları ile halkın yaşam kalitesinin ve memnuniyetinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

(2015, Ayan Yeliz)  

Günümüzde başta bilgisayar ve internet olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri 

modern toplumların önemli bir parçası haline gelmiş ve günlük hayatın hemen her alanını etkisi 

altına almıştır. Toplum içinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşması ile 

birlikte vatandaşların kamu kurumlarından beklenti ve istekleri de bu doğrultuda farklılaşmıştır. 

(2012,Acılar Ali)  

Teknolojik gelişmelerden birisi olan mobil teknolojileri kullanarak yapılan birçok 

çalışma vardır. Günlük işlerimizi gerçekleştirirken sıklıkla başvurulan mobil teknolojiler ve 

akıllı cihazlar bizler için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. (2016, Tecim Vahap). Mobil 

uygulamalar, mobil cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlardır. Cihaz kullanım 

sürelerinin artması, her yaşa hitap etmesi ve günlük hayatta kolaylıklar sağlaması gibi 

nedenlerle mobil uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır.  

Bu doğrultuda belediyelerde iyi yönetişim ilkelerini uygulamak üzere bütünleşik 

yazılım teknolojileri ve çeşitli dijital uygulamalar kullanılmaya başlandı (Çapar, 2015). Bu 

projede şehirlerdeki düzeni ve işleyişi daha iyi organize etmek ve kamu alanlarında yaşanan bir 

sorun sırasında ilgili çözüm mercilerine daha hızlı erişimi sağlayabilmek problem olarak 

belirlendi. Bu problem için teknolojik yöntemler kullanarak bir şehirdeki genel kamu 

alanlarıyla bağlantısı olan bir mobil uygulama ara yüzü tasarlanarak, çözüm önerisi üretildi ve 

geliştirildi. Kullanılan mobil uygulama MIT App İnventor programı ile tasarlandı.  Blok 

kodlama yöntemiyle uygulama özgün hale getirilerek ihtiyaçlar dahilinde geliştirildi. 

‘Sorununu İlet Şehrini Koru’ sloganıyla hazırlanan bu uygulamanın ara yüzü şekil-1’deki 

gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1: Sorununu İlet Şehrini Koru uygulamasının arayüz görünümü 
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Proje kapsamında bilgi işlem teknolojilerinin kullanılmasıyla hazırlanan bu mobil 

uygulama sayesinde daha hızlı erişim ve dönüt sağlanarak vatandaşların bireysel olarak hizmet 

kurumlarına kaliteli bir şekilde kolay erişim ve hızlı geri bildirim imkanı olacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Kentsel nüfus artışıyla birlikte, yaşanan kentsel büyüme; enerji, su, ulaşım, sağlık, 

eğitim ve güvenlik gibi kentsel altyapı hizmetlerinin sunumunda önemli baskılar yaratmaktadır. 

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de de akıllı kentlere yönelik olarak bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına destek verildiği ve çeşitli düzeylerde politika ve 

stratejilerin geliştirilmeye başladığı görülmektedir. Ulaşım, kentsel hizmetler, KBS ve CBS 

sistemleri, enerji verimliliği gibi alanlarda stratejiler ve eylem planları temelinde çeşitli 

düzenlemeler yapılmış ve bunlar içinde önerilen bazı uygulamalar hayata geçirilmiştir. 

(2012,Acılar Ali) 

Mobil telefon ve internete sahip bireylerin sayısının hızla artmakta olduğu günümüzde 

mobil erişim (herhangi bir yer ve zamanda) artık, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiş bulunmaktadır. Bu açıdan başarıyı hedefleyen tüm kurumlarda olduğu gibi 

devletler de kaçınılmaz bir şekilde ilişkilerini mobil yapıya uyumlu hale getirmek 

durumundadır (Kuscu, Kushchu ve Yu, 2008: 227). 

Mobil teknolojiler yönetimlere maliyet optimizasyonunun sağlanması, iletişimin 

geliştirilmesi, veri koordinasyonu, hizmet sunumunun genişletilmesi ve dijital eşitliğin 

sağlanması yönünde önemli fırsatlar sağlarken; mobil telefonları kullanmayı öğrenmenin 

kişisel bilgisayarları kullanmayı öğrenmeye nazaran daha kolay olması ve popüler sosyal 

medya ve web 2.0 araçlarının mobil uygulamalara kolayca transfer edilebilmesi sayesinde ise 

günlük yaşamlarının her alanında vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılmasına imkân 

tanımaktadır (OECD/ITU, 2011: 40-42). 

Dünyada Barselona, Singapur, Rio, San Fransisco, Kopenhag, Londra, Viyana, 

Amsterdam, Tokyo, New York ve Seul gibi şehirler dijital şehir, akıllı şehir uygulamalarında 

dikkat çeken örnek şehirler arasındadır (Benli, 2018:229. Örneğin New York’ta “akustik silah 

sesi izleme sistemi” kurulmuş ve bu sistem sayesinde bir silah ateşlendiğinde sistem en yakın 

polis merkezine uyarı göndermektir. Tokyo’da ise şehirde aydınlatma için yüksek verim 

sağlayan cihazlarla konutların ne kadar ısıtılması gerektiğini hava durumuna göre belirleyen bir 

sistem kurulmuş ve bu sayede şehirde hem enerji tasarrufu sağlanmakta hem de çevre 

kirliliğinin önüne geçilmektedir. Yine San Fransisco Belediyesi “SFpark” isimli mobil 

uygulama ile otoparklara yerleştirilen sensörler sayesinde vatandaşların boş park yerlerini 

kolayca bulmalarını sağlamaktadır (Dijitalyazarlar, 2019). Bu şehirler, vatandaş hayatını 

kolaylaştırmak ve yeni nesil dijital şehirleri yönetebilmek için vatandaş katılımlı ve teknoloji 

destekli dijital şehir modelini uygulamaya başlayan örneklerdir (Benli, 2018:22). Ancak tam 

manasıyla dijital şehir modeli açısından belediyeciliğin siber-fiziksel mekânda 

gerçekleştirilmesi konusunda belediye binası olmadan tamamen dijital bir belediyecilik örneği 

sergileyen Hollanda’nın Molenlanden Belediyesi bu modeli dünyada ilk ve tek hayata geçiren 

belediye olarak öne çıkmaktadır. (Karaca,Öztürk,2019) 
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Türkiye’de de vatandaşa en yakın yönetsel birim olan yerel yönetimler kaliteli hizmet 

vermek ve verimliliği artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine gittikçe daha fazla yatırım 

yapmakta ve kaynak ayırmaktadırlar (Kaypak, 2009:215). 

Bu kapsamda bireylerin kamu yönetiminden beklentilerinin başkalaşması, hizmet 

sunma anlayışında değişikliğe neden olmuştur. Günümüzde insanların gündelik yaşamlarındaki 

en büyük problemi zaman yönetimidir. Bu sebeple bazen çevrelerindeki sorunlara çözüm 

üretmek için yeterli zamanı bulamayıp duyarsız kalabilmektedirler. Aslında bir şehrin düzen ve 

işleyişini sağlamak üzere vatandaşların da bireysel olarak kamu kurumlarına etkin destek 

sağlaması sorunların çözülmesi ve işlemlerin hızlanması adına önemlidir. Bu durumda sorunları 

ilgili kamu kurumlarına iletmek için daha hızlı erişim sağlayacak bir yönteme ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital uygulamalar kamu hizmetlerinin 

sağlanmasında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu dijital uygulamalar, “e-devlet 

entegrasyonu, e-belediye yazılımı, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS), e-ruhsat başvuru 

sitemleri, e-dilekçe ve e-imza” şeklinde belirtilebilir. Bunların yanında “akıllı otobüs, akıllı 

durak, akıllı araç takip sistemleri, saha satış otomasyonları, kioks uygulamaları, video-

konferans, webcasting ve intranet uygulamaları, çağrı merkezi telefon teknolojileri, mobil 

teknolojiler, atık yönetim sistemleri”, gibi araçlar vatandaşların yaşam koşullarını 

kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır (Karakaya Polat, 2006:40-41). 

Bu anlamda vatandaşlar dijital teknoloji araçlarını kullanarak kamu alanlarındaki bir 

sorunu en kısa yolla hızlı bir şekilde nasıl ve nereye ileteceklerini bilerek, ilgili irtibat 

merkezlerine erişimlerinin 2. 3. Kişilere bağlı olmadan doğrudan etkin katılımla hızlı işlemlerle 

olmasını beklemektedir. Ayrıca dijital hizmetin sadece bilgilendirme amaçlı olmasının yanısıra 

etkileşimli bir şekilde bildirdikleri şikayet ve sorunlara dönüt almayı da talep etmektedirler. Bu 

sebeplerle projemizde şehirlerdeki düzeni ve işleyişi daha iyi organize etmek ve kamu 

alanlarında yaşanan bir sorun sırasında çözüm mercilerine daha hızlı erişimi sağlayabilmek 

projenin problemi olarak belirlendi.  

Problemimiz, şehrimizde örneğin parklar, yollar gibi kamuya açık alanlarda 

gördüğümüz sorunları (kırık bir rögar kapağı, devrilen bir ağaç, çukur, kirlilik vb) ilgili kamu 

kuruluşlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde iletmektir. Bu sebeple bir şehirdeki genel olarak 

bütün kamu alanları ile bağlantısı vardır.  

Engin, Gürses, 2016 ‘nın yaptığı çalışmalar sonucunda, bu alanda var olan çözümler 

incelendiğinde Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin android cihazlarla uyumlu mobil 

uygulamaları üzerinden yapılan araştırmanın ilk bulgularına göre belediyelerin % 60’ının (18 

belediye) mobil cihazlara yönelik uygulaması bulunduğu gözlenmektedir. Öte yandan diğer 12 

büyükşehir belediyesinin kendisine ait (kurumsal) bir mobil uygulaması bulunmamaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri m-belediyecilik faaliyetlerinde aynı web site çalışmalarında olduğu 

gibi (bkz. Sobacı ve Altınok, 2011; Karkın ve Çalhan, 2011; Engin ve Gürses, 2014; Sobacı ve 

Eryiğit, 2015) genellikle e-devlet hizmetleri içerisinde birinci basamak olan bilgi verme 

hizmetlerine odaklanmakta; e-devletin ileri aşamaları olan “etkileşim ve katılım” ve “sorgulama 

ve işlem” online hizmetler aşamalarındaki faaliyetler anılan aşamaya göre görece geri planda 

kalmaktadır. Günümüz olarak düşünüldüğünde, kamu hizmetlerinde kullanılan mobil 

teknolojilerin artış gösterdiği yönünde artış gösterdiği düşünülmektedir. 

Alanya Belediyesi, Başkana Mobil, Beşiktaş Mobil,  sunduğu mobil uygulama 

hizmetleri günümüzde kullanılan çalışmalara örnek gösterilebilir. Bu örnek mobil uygulama 
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teknolojileriyle sunulan kamu hizmetlerinde bulunan bazı eksik yönler düşünülerek 

iyileştirmeler ve inovasyonlarla projemizde çözüm önerisi olarak yeni bir mobil uygulama ön 

yüzü tasarlandı.  

 

3. Çözüm  

 

Kamu sektöründe hizmet kalitesinin sağlanması için dijital uygulama araçlarının 

kullanımı artış göstermeye başladı. Belediye faaliyetlerinin mobil uygulamalarla bilgi verme 

hizmetleri yaygınlaşmasına rağmen vatandaşların bu uygulamalar sayesinde etkileşim, katılım, 

sorgulama ve online işlemlerle hizmet alma ihtiyaçları daha kaliteli ve hızlı bir şekilde 

karşılanması gerekmektedir. Bu projede söz konusu ihtiyaçları karşılamak için geliştirilmeye 

açık olan yeni bir mobil uygulama ön yüzü tasarlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-2: Çözüm Algoritması 

Tasarlanan ‘Sorununu İlet Şehrini Koru’ uygulamasında, karşılaşılan sorunun fotoğrafı, 

sorunun yaşandığı yerdeki konum bilgisi, hangi hizmet alt birimi ile bağlantı kurulacağı ve 

sorunu kısaca anlatan yazılı iletim sağlayan bir bölüm bulunmaktadır. Ayrıca çocukların, 

engelli vatandaşların ve okuma yazma bilmeyen bireylerin söz haklarını da göz önüne alarak 

sesli mesaj iletme bölümü uygulamaya eklendi. Güvenirliği sağlamak için isteğe bağlı olarak 

ve KMK kanuna göre gizli tutulmak üzere Ad/soyadı/kimlik numarası kişisel veriler 

doldurulmaktadır. Ve bu uygulama sayesinde projedeki hedef vatandaşların bireysel olarak 

hizmet kurumlarına kolay erişim hakkıyla toplumsal sorunlara karşı daha duyarlı bir hale 

gelmelerini sağlamaktır.  

Projedeki ‘Sorununu İlet Şehrini Koru’ mobil uygulamasının nasıl kullanıldığı ve blok 

kodlama bilgileri uygulamanın tasarım ara yüzünden alınan ekran resimleriyle Şekil-3’te şu 

şekilde gösterilebilir: 

P
ro

b
le

m Kamu 
Hizmetinde 
Çağın 
Gerektirdiği 
Kaliteyi 
Sağlamak

U
yg

u
la

m
al

ar Mobil 
Uygulamalarla 
Belediye 
Faaliyetleri

U
yg

u
la

m
al

ar
d

ak
i 

Ek
si

kl
ik

le
r Etkileşim

Katılım

Sorgulama

Online İşlem

Hızlı Erişim
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Şekil-3: Çözüme ait görseller ve 

tasarıma ait blok kodlama bilgisi 

“Sorununu İlet Şehrini Koru” mobil 

uygulamasının nasıl kullanıldığına dair 

izleme linki şu şekildedir:  

*https://youtu.be/WxEZiKWnstM 

 

 

 

 

4. Yöntem 

 

Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında bilimsel araştırma yöntemleri uygulanmıştır. 

Öncelikle problem konusu ve alt problemler belirlenip ihtiyaç analizi yapıldı. Sonra proje 

konusuna yönelik akademik arama motorları kullanarak literatür taraması yapıldı. Elde edilen 

veriler derlenerek araştırma derinleştirildi. Projenin amaçları biçimlendirildi ve amaca yönelik 

çözüm önerileri geliştirildi. Belirlenen çözüm önerisinin uygulanabilirliğine yönelik prototip ve 

maliyet çalışmaları yürütüldü. Bu konuda gerekli teknolojik alt yapı bilgisi araştırılıp 

uygulandı. Hedef kitle ve paydaşlara proje sunularak yaygınlaştırıldı ve alınan dönütlere 

yönelik olarak değerlendirilip geliştirildi. Sonuçlar analiz edilerek yorumlandı.  

Literatür taraması yapılırken, Google akademik, ulak bilim, dergipark, vb gibi ulusal ve 

uluslararası yayınlanmış güvenilir bilimsel dergi ve makalelerden yararlanıldı. Çözüm önerisi 

olan “Sorununu İlet Şehrini Koru” mobil uygulamasını tasarlamak için blok kodlama 

bilgilerinin kullanılmasıyla https://appinventor.mit.edu/ gibi mobil uygulama hazırlama 

https://youtu.be/WxEZiKWnstM
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programından yararlanıldı. Bilgi işlem teknoloji kullanılarak projenin ara yüz prototipi 

tasarlandı. Proje yürütülürken halk röportajı yapılarak hazırlanan tasarım sunuldu ve geri 

bildirim alınarak iyileştirildi. Akdeniz Belediyesi ile görüşülerek proje tasarımı tanıtıldı ve 

projeyi anlatan bir kamu spotu hazırlandı. Proje yaygınlaştırma aşaması olarak ayrıca FLL 

Challenge 16.Sezon City Shaper ortaokul yerel turnuvalarında sunularak, büyük beğeni 

kazandı. 

Proje çalışmaları sırasında hazırlanan halk röportajı ve kamu spotuna ait verilere 

erişmek için aşağıdaki izleme linkleri kullanılabilir: 

 Halk röportajına ait görseller ve izleme linki: 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1Z_8bkGJRNnBdO5Pn-urK4_xgV2jy1-sh/view?usp=sharing 

 

 Kamu spotuna ait görseller ve izleme linki:  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1inYQAuZhBHl446asJqanDPBsKLirn9Np/view?usp=sharing 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Herkes tarafından uygulanabilir olması, akıllı şehirler için geleceğe yönelik olması, 

teknolojiyle bağlantılı olarak geliştirilebilir olması, herkesin kolayca erişebilmesi, telefon gibi 

yaygın kullanılan bir araçla hizmet sağlaması, sürdürülebilir ve maliyetsiz olması projenin 

https://drive.google.com/file/d/1Z_8bkGJRNnBdO5Pn-urK4_xgV2jy1-sh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1inYQAuZhBHl446asJqanDPBsKLirn9Np/view?usp=sharing
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yenilikçi ve özgün taraflarıdır. Proje konumuzla ilgili araştırmalar sonucunda belediyelerin 

halihazırda farklı alanlarda hizmet sağladıkları mobil uygulamalar olduğu fark edildi. Ancak 

bu projede tasarlanan mobil uygulamada konum bildirme, sesli mesajla hızlı erişim ve ilgili 

hizmet biriminden geri bildirim sağlanması gibi yenilikçi arayüzler mevcuttur. Tasarım 

arayüzünde bu kısımlarda yapılan yeni kodlamalar gösterildi. Bu konuda mevcut çözümleri 

iyileştirerek tamamen yeni bir fikir olarak proje geliştirildi. Piyasada bulunan benzer ürünlerden 

farklı olarak proje kapsamında tasarlanan “Sorununu İlet Şehrini Koru” mobil uygulaması, e-

devletin ileri aşamaları olan “etkileşim ve katılım” ve “sorgulama ve işlem” online hizmetler 

aşamalarındaki faaliyetler için hizmet sağlamayı hedeflemektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje fikrinin hayata geçirilebilmesi ve uygulanabilir olması oldukça mümkündür. 

Mobil uygulamaların tümü benzer bir mobil uygulama geliştirme sürecini izlemektedir. Bu 

süreç tipik olarak fikir, strateji, tasarım, geliştirme, dağıtım ve lansman sonrası gibi aşamaları 

içerir. Uygulama içi satın alımlar, abonelik ödemeleri, premium özellikler, reklam geliri, 

kullanıcı verilerini satma ve geleneksel ücretli uygulamalar gibi projenin ticari bir ürün olma 

kaygısı yoktur. Toplum hizmeti sağlama amacı vardır, bu sebeple fikir, strateji, tasarım ve 

geliştirme süreçlerinde maliyetsiz bir stratejisi vardır. Dağıtım ve lansman sonrası aşamaları 

için kamu kurumları ile iş birliği yürütme stratejisi vardır. Uygulanabilir olduğunda herhangi 

bir risk oluşturmamaktadır. Sadece bireylerin kişisel bilgilerinin KMK kanuna göre korunması 

gerekmektedir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje hazırlık süresince izlenen yollar ve planlanan takvim şu şekildedir: 

Projenin literatür taraması, güvenilir ve bilimsel kaynaklardan yapılmıştır. Yayınlanmış 

tez, makale, dergiler, ve Google akademik üzerinden araştırmalar yapılmıştır. Araştırma 

yaparken anahtar kelimeler belirlenerek, benzer projelerin nasıl uygulandığı üzerine çalışma 

yürütülmüştür. Literatür taraması, veri toplama, ihtiyaç analizinin yapılması ve problem tespiti 

aşamalarında proje maliyetsiz olarak ilerlemiştir. Çözüm önerisi geliştirme ve tasarım sürecinde 

bilgi işlem teknolojilerinden yararlanılmıştır, yine maliyetsiz uygulanmıştır. Yaygınlaştırma 

bölümünde kamu spotu ve röportaj gibi yöntemlere başvurulmuştur ve maliyetsizdir. Gerçek 
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hayatta uygulama kısmında dağıtım ve lansman sonrası aşamaları için bir bütçe gerekebilir. Bu 

kısım için projenin stratejisi kamu kurumları ile iş birliği sağlamaktır. Proje uygulanırken 

gerekli malzemeler akıllı telefon, wi-fi ve dizüstü bilgisayar şeklindedir. Bu malzemeler de 

proje ekibi tarafından tahsis edilmiştir. Proje sürecinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bir şehirdeki genel olarak bütün kamu alanları ile bağlantısı vardır. İlgili kamu 

kuruluşları ve vatandaşlar projenin hedef kitlesidir. Projedeki problemi her vatandaş 

yaşamaktadır. Projede çözüm önerisi olarak geliştirilen ürünü akıllı telefona ve internet 

olanağına sahip, mobil uygulamaya erişim sağlayan her vatandaş kullanabilir. Ayrıca 

belediyeler gibi kamu kuruluşları proje dağıtım ve lansman sonrası aşamalar için paydaş 

olabilirler.  

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek çok fazla risk bulunmamaktadır. Proje ürününün 

kullanılması için bireylerin cep telefonu ve internet hizmetlerinin olması gerekliliği bir risk 

olabilir. Ancak günümüzde birçok kişinin akıllı telefonlara sahip olması ve belediyelerin birçok 

yerde ücretsiz wi-fi hizmetlerinin olması bu riski en aza indirmektedir. Ayrıca kullanıcıların 

kişisel verilerinin KMK kanuna göre saklanması gerekmektedir. Proje prototipi ancak kullanıcı 

bir kamu kuruluşuyla iş birliği sağlanarak kamu hizmeti olarak uygulanabilir hale gelebilir. Bu 

durumda gerçek hayata geçirilmesi için gerekli olan prosedürün ve resmi işlemlerin zaman 

planlamasında gecikmesi söz konusu bir risk  olabilir. Günümüzde yürütülen online işlemlerle 

prosedürün hızlanması bu riski ortadan kaldırabilir. 
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