Proje Tanımlama Dokümanı
1. Proje Başlığı:
"Haber@ " Mobil Uygulaması
2. Projenin Tanımı:
Amaç: Doğum, sünnet, nişan, düğün, vefat vs. gibi etkinlikler ile ilgili bilgi
alışverişini sağlayan, mobil cihazlar üzerinden bu etkinlikleri organize edebilecekleri
ve ilgili insanlara duyurabilecekleri bir sistemin geliştirilmesi.
Kapsam: Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışacak mobil uygulamalar
ile gerekli bilgilerin sağlanacağı servislerin tasarım ve geliştirilmesini kapsar.
Gereksinim: Nüfusun artması, göç, ekonomik nedenler gibi koşullar insanları
doğup büyüdükleri yörelerden ayırmıştır. Her ne kadar uzakta olsalar da bu
yörelerde olup bitenlerden yada tanıdığı kişilerin özel günlerinden haberdar olmak
istemektedirler. Günümüzde; doğum, ölüm, düğün, nişan gibi olayların akraba ve
çevredeki diğer insanlara duyurulabilmesi neredeyse teknoloji kullanmadan
imkansız hale gelmiştir. İşte bu noktada mobil teknolojinin kullanımı ile bu
ihtiyaçları daha kolay karşılamak için Haber@ proje fikri ortaya çıkmıştır. Bu proje
ile insanlar etkinlikleri duyurabilecek, isteyen kişiler istedikleri haber türleri ve
coğrafi bölgelere abone olarak takip edebileceklerdir. Katılımcılardan onay alınarak
tahmini katılımcı sayısı önceden tespit edilebilecektir.
Süre: 12 ay
3. Organizasyon Şeması:

Ekip Lideri
(Yazılım Geliştirici)
Mustafa ÖZCAN

Yazılım Geliştirici

Grafik Tasarım / Test

Cengiz KOÇ

Olgun TURAN

4. Riskler ve Varsayımlar:
Varsayımlar:
1. Proje ekibinin gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip olması
2. iOS uygulaması geliştirilmesi için gerekli ortamın Living Lab
tarafından sağlanması varsayılmaktadır. Gerekli donanımların
sağlanamaması durumunda iOS uygulaması proje kapsamı
dışında bırakılacaktır.
Riskler:

5.

1. Proje ekibinin yeterince zaman ayıramaması
2. Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerinin uzun
zaman alması
3. Uygulamaların beklenen ilgiyi görmemesi

Bütçe ve Kaynaklar:
İhtiyaçlar

İhtiyaç
Duyulan
4
2

Sahip
Olunan
4
0

Sunucu
Android Telefon
Android Tablet
iPhone 6 Telefon

1
1
1
1

1
4
3
0

0
0
0
2.300 TL

iPad Tablet
TOPLAM

1

1

0
12.300 TL

Bilgisayar (Notebook)
Bilgisayar (MacOS)

Fiyat
0
10.000 TL

Açıklama
LivingLab tarafından
sağlanması talep edilecektir.

Test için LivingLab tarafından
sağlanması talep edilecektir.

Üstteki tabloda yer almayan ulaşım, yemek, kırtasiye, geliştirici hesabı alınması vb.
giderler proje ekibi tarafından bireysel olarak karşılanacaktır.
6. Sürdürülebilirlik:
Proje tamamlandıktan sonra sürdürülebilir olabilmesi için planlanan iki gelir modeli
bulunmaktadır.
1. Reklam gelirleri
2. Uygulama içi satın alma gelirleri

