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İçindekiler 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

 

                                                       Şekil 1. Organizasyon Şeması 

 

Takım lideri Gizem Durmuş projede araştırma, tasarım ve rapor konusunda çalışmaktadır.  

Takım üyeleri Efe Tanyel ve Batu Demirörs uygulama tasarımı ve kodlama konusunda takımda  

görev almaktadır. Takım üyeleri Azra Akıncı, Deniz Yıldızlı, İlayda Sazak uygulama tasarımı  

konusunda çalışmaktadır. Takım üyesi Mir Taha Çil etkinlik yönetiminden sorumludur. Takım  

üyesi Berra Akyüz ise içerik oluşturma ve tercümanlık konusunda görev almaktadır.  

Danışmanımız Semih Hasançebi takımın çalışmalarını denetleyecektir. Organizasyon Şeması  

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Discover Turkey uygulaması, turistlerin bizzat yerel halk tarafından aktarılan deneyimler 

satın alabileceği bir mobil uygulamadır. Uygulamamız halkımıza ekonomik fayda sağlama amacı 

taşıyan bir Sosyal Girişimcilik projesidir. Sosyal girişimciler, başarılarını elde ettikleri kâra göre 

değil, topluma sağladıkları fayda üzerinden ölçerler.  Projemiz yerel halkı turizme dahil edip 

onların ekonomik problemlerine çözüm ürettiği ölçüde başarılı olacaktır.  

 

Projemiz için üç yıllık planlama yaptık. 2021 yılında kendimizi geliştirmek ve fikrimizi 

olgunlaştırmak hedefimizdi. Teknofest 2021 Turizm Teknolojileri finalinde bu gelişim için uygun 

ortamı bulduk. 2022 için önceliğimiz deneyim gerçekleştirmek ve mobil uygulamamızı 

iyileştirmektir. Bu hedeflere ulaştık. 2023 yılı hedefimiz bir şirket kurarak projemizi sürdürülebilir 

bir yapıya ulaştırmaktır.  

 

 

Uygulamamız sayesinde yerel halk kendi kültürünü ve yaşam deneyimlerini ziyaretçilere 

pazarlayarak gelir elde etmektedir. Sunulan deneyimler; Hamsiköy Sütlacı yapmak, Türk kahvesi 
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pişirmek, Sürmene bıçağı dövmek, horon oynamayı öğrenmek, Türk kahvaltısı hazırlamak, yerel 

şairlerle Türk edebiyatı hakkında sohbet etmek gibi yerel halkın kolaylıkla rehberlik edebileceği ve 

turistlere kültürümüzü tanıtan deneyimlerdir. Projemiz ile yerel halk ile turistler arasında bir kültür 

köprüsü kurmaktayız. 

 

Uygulamamız üzerinden rezervasyon yapan turistlerle, deneyim yayınlayan kişiyi 

buluşturmak ekibimizin görevidir. Etkinlik sorumlusu olan üyelerimiz deneyimler sırasında 

tercümanlık yaparak deneyim yayınlayan kişinin işini kolaylaştırmaktadır. Elde edilen gelirin 

tamamı deneyim yayınlayan yerel kişiye verilmektedir. Projemizin temel önceliklerinden biri de 

bölgemizi ve kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmaktır. Bunu yerel halkı sürece dâhil ederek, onların 

öğretebileceği, deneyim olarak sunabileceği bütün hizmetleri, kendi mobil uygulaması üzerinden 

sunarak yapacaktır. Projemizin hayata geçirilmesi ile yerel halk yüz yüze etkinlikler ile kültürlerini 

dünyaya daha kolay tanıtma fırsatı bulacaktır.  

  

Projemiz ile turistler ülkemizde yaşanan kültürü onu yaşatan kişilerden öğrenmektedir. 

Uygulamamızda yayınlanan deneyimler 18 yaş altındaki Türk vatandaşları için ücretsizdir.  

Kültürel deneyimin turistler dışında toplumumuzdaki çocuklar tarafından da öğrenilmesi 

amaçlanmaktadır. 

  

Uygulama tasarımında Canva ve Figma, yazılım sürecinde Google Flutter ve Visual Studio 

kullandık. Web sitemizi Wordpress kullanarak oluşturduk.  

 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

 

 

 

 

• Uygulamamızı açtığınızda öncelikle 

üye girişi yapmanız gerekir. Eğer 

uygulamamızda kayıtlı bir hesabınız 

var ise e-posta ve şifrenizi girerek üye 

girişi yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa 

Google hesabınız ile giriş yapabilir 

veya uygulamamız üzerinden yeni bir 

hesap açabilirsiniz.  

 

• Hesabınıza giriş yaptıktan sonra 

uygulamamızın menü ekranına 

yönlendirilirsiniz. 

 

 

 

 

                 

 

 

Görsel 1. Giriş Sayfası 
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• Keşfet bölümünden yerel halk tarafından 

yayınlanmış çeşitli etkinlikleri görebilir ve 

başlıca detaylarını öğrenebilirsiniz. 

 

• Geneli deneyim üzerine olan bu etkinlikler 

kültürün ve hayatın birer parçası olup çok 

değerlidir.  

 

• Ayrıca üst sağ köşeden hesabım 

bölümünde kendi hesabınızı, bilgilerinizi 

ve düzenlediğiniz etkinlikleri 

görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eğer daha fazla detay almak isterseniz 

etkinliğe tıklayarak etkinliğin yeri, 

zamanı, hangi saatler arasında ne 

yapılacağı, etkinliği yayınlayan kişi ve 

iletişime nasıl geçileceği gibi bilgilere 

kolayca ulaşabilirsiniz.  

 

• Etkinliği istek listenize ekleyebilir veya 

başkalarıyla paylaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3. Etkinlik Sayfası 

Görsel 2. Keşfet Sayfası 
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• İsterseniz uygulamamız üzerinden 

uygun tarihler için rezervasyon 

yapabilirsiniz.  

 

• Yeşil renkle gösterilen tarihler 

etkinliğin devam ettiği ve müsait olan 

tarihleri göstermektedir.  

 

• Rezervasyon yapmak için takvimin 

altındaki kısımdan bilgilerinizi 

doldurup etkinlik sahibine 

gönderebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ayrıca eklediğiniz favori 

etkinliklerinizi istek listesinde 

sıralayabilirsiniz. 

 

• Katılmış olduğunuz etkinlikleri de bu 

sayfadan listeleyebilirsiniz. 

 

• Etkinlikleri harita üzerinden bir arada 

ve yerleriyle beraber görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4. Rezervasyon Sayfası 

Görsel 5. İstek Listesi 
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Şekil 2. Uygulama Algoritması 

 

 

3. Sistem Mimarisi  

 

 

Şekil 3. Yazılım Mimarisi Şeması 
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 Projemizin farklı platformlarda aktif olması gerektiğinden dolayı farklı yollar izleyen bir 

yazılım mimarisi inşa ettik.  

 Mobil uygulamamız, geliştirilmeye alanının en iyilerinden uygulama geliştirici platformu 

olan Android Studio ile geliştirilmeye devam edilmektedir. Ana yazılım dili olarak Dart, tasarımı 

için ise XML tercih edilmiştir. 

 

 Projemizin masaüstü uygulaması, kullanışlı ve çok yönlü bir geliştirici platformu olan 

Visual Studio üzerinden hazırlanmış ve Visual Studio üzerinden geliştirilmeye devam 

edilmektedir. Program yazılım dili olarak C# tercih edilmiştir. C#’ın anlaşılması kolay syntax’ı ve 

yaygın kullanımı sayesinde internete bolca bulunan kaynakları projemizde kullanmak için bu dili 

ideal yapmıştır. 

  

 Kullanıcıların Discover Turkey hakkında bilgi alması için www.discoverturkeyapp.com 

web sitesi hazırlanmıştır. Kullanıcının mobil uygulamamız hakkında bilgi alabilmesi için 

geliştirilen web yazılımımız birçok yazılım dili ile Visual Studio Code ve Visual Studio üzerinden 

kodlanmaktadır. Bu yazılım dilleri ise HTML, CSS ve PHP’tır. Discover Turkey’in veri tabanı 

işlemleri Linux tabanlı serverımız üzerinden yürütülmüştür. Mobil uygulamamız içerisindeki 

veriler belli bir server içerisinde tutulmaktadır.  

 

 Projemizde takımın yazılım kolu olarak en dikkat ettiğimiz noktalar kodların düzenli, 

güncel ve geliştirilmeye açık olması oldu. Bunun için hem mobil hem de web platformlarında 

geliştirdiğimiz yazılımların hepsi OOP (nesne yönelimli programlama) mantığı esas alınarak 

geliştirilmiş ve kodlanmıştır. Bu sayede projelerimiz geliştirilmeye açık ve düzenli kodlara 

sahiptir. 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

 

Projemizi gerçek hayata geçirirken tercih edilen deneyim pazarlama araçlarını araştırdık. 

Deneyim pazarlama sürecinde Web araçlarının yanı sıra popüler şirketlerin uygulamalar 

aracılığıyla kullanıcıya ulaştığını fark ettik. Projemizi yaygınlaştırmak için hizmet sektöründe 

kullanımı artan App servislerine dâhil ederek Android cihazlarda kolayca ulaşılabilir bir uygulama 

haline getirdik. Projemizi global ağa yaymak için web araçlarından da ulaşılabilecek şekilde bir 

web sitesi formatında ek hizmete sunduk. 

 

Projemizi hayata geçirdik. Tespit ettiğimiz sorunlar: ülkemizi ziyaret eden turistlerin 

kültürümüzü öğrenmeden ülkemizden ayrılması ve yerel halkın turizmden ekonomik fayda 

sağlayamamasıdır. Bulduğumuz çözüm, normal şartlar altında bir araya gelme ihtimali olmayan 

turistlerle yerel halkı kültürel bir deneyim için bir araya getirmektir.   

 

Uygulamamızın prototip sürümünü geliştirdik ve yayınladık. Uygulamamız Türkçe, 

İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Yunanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 8 dil desteği 

sunmaktadır. Böylece Türkiye’ye ziyaret eden turistler uygulamamızı daha rahat kullanarak yerel 

halk ile iletişime geçebilecektir. 

Uygulamamız henüz yaygınlaşmadığı için deneyim yayınlayabilecek kişileri kendimiz 

tespit ettik. Kullanıcılarımıza deneyim yayınlama ve etkinlik gerçekleştirme sürecinde yardımcı 

olduk. 

 

www.discoverturkeyapp.com%20
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 İnternet sitemiz üzerinden deneyim rezervasyonları almaya başladık ve ilk etkinliğimizi 

gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz deneyimde, İngiltere’den Trabzon’a gelen iki turist, yerel 

öğreticimiz Nimet Sağuer’den Türk Kahvesi pişirmeyi öğrendi. Bu deneyim sırasında ekibimizde 

bulunan öğrenciler etkinliği düzenlediler ve tercümanlık yaptılar. Fikrimizi hayata geçirdik. 

Yayınladığımız ilk deneyimi, tecrübe kazanma amacıyla ücretsiz yayınladık. Bu tecrübe bize 

uygulamamızın hayata geçirebilir olduğunu gösterdi. Kültürümüzün onu yaşatan kişiler aracılığı 

ile aktarılması amacımıza ulaştık. İlk etkinliğimiz ücretsiz olduğu için yerel halka ekonomik fayda 

sağlama amacımıza henüz ulaşamadık. Önümüzdeki turizm sezonu içinde ücretli bir etkinlik 

gerçekleştirip projemizin tam anlamıyla bir Sosyal Girişimcilik projesi olmasını amaçlıyoruz 

                                        

Gerçekleştirilen deneyimlerde elde edilen gelirin tamamını etkinlikte öğretici olan yerel 

kişiye vereceğiz. Ekibimiz kâr amacı gütmemektedir, etkinliği düzenleyen ve tercümanlık yapan 

ekip arkadaşlarımız gönüllük esasına göre çalışmaktadır.  

 

Görsel 6 ve 7. Türk Kahvesi Pişirme Etkinliği 

 

Projemizin turistler tarafından ulaşılabilir olduğunu ve etkinlik yayınlamak isteyen kişilerin 

sade arayüzümüz sayesinde uygulama yayınlamakta zorlanmadıklarını gördük. Kullanıcılarımız 

katıldıkları deneyimler hakkında yorum yaparak bizim kendimizi geliştirmemize yardımcı 

olmaktadır. Uygulamamıza kullanıcılar Appstore’da ve Google Play’de ücretsiz bir şekilde 

erişebilecekler. 

 

Etkinlik rehberlerine her etkinlikten sonra değerlendirme anketi uygulayıp bu noktadaki 

sorunlarımızı tespit edip gidermeyi amaçlıyoruz. İlk etkinliği düzenleyen Nimet Sağuer’e projemiz 

hakkında bir anket yaptık. 
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Tablo 3. Anket Değerlendirmesi  

Nimet Hanım’ın uygulamamızın prototip sürümüne olan değerlendirmeleri inceledik. 

Uygulamamızın çalışma algoritmasının kullanıcılar için zorluk çıkarmaması ve Discover Turkey 

ekibi olarak kullanıcılara sağladığımız yardım hizmet,inin etkinlik sahibi tarafından başarılı 

bulunduğu sonuçlarına ulaştık. Bu sonuçlar uygulamamızın hayata geçirilebilirliğini kanıtlar 

niteliğindedir..  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 

Rakip analizi ardından diğer turizm uygulamaları ile farklılık ve benzerlik konusunda 

şunları fark ettik: yurtiçi pazarında deneyim odaklı turizm satan bir uygulama/site bulunmamakta 

fakat yurtdışı pazarında yüz yüze deneyim satan firmalar vardır ve özellikle son dönemde deneyim 

odaklı turlar oldukça popüler olmuştur. Online deneyim satan tek uygulama olarak Airbnb 

bulunmaktadır. Türkiye'de bu ihtiyaca cevap veren yerli bir uygulama yoktur.  

 

Bizim uygulamamız yüz yüze deneyim odaklı turlar, etkinlikler ile yerel halk ve turisti 

buluşturan yerli ilk uygulama olacaktır. Deneyim odaklı turlar sunmamız, yerel halkı kalkındırmak 

amaçlı bir sosyal girişimcilik projesi olmamız bizi diğer turizm uygulamalarından ayıran 

yönlerimizdir.  

 

Yayınladığımız deneyimlerin bizden başka hiçbir platformda bulunmaması da bizi içerik 

bakımından özgün kılmaktadır. Özgün deneyimlerimizden örnekler: 
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       Resim 8,9,10,11,12 ve 13: 6 farklı dilde yerel halkın uygulamamızda yayınladığı etkinlikler 

 

Uygulamamızı diğer benzeri uygulamalardan farklı kılan özelliklerden biri de deneyimlerin 

doğrudan kültürü yaşatan kişilerin kişisel uzmanlıklarını sunmasıdır. Mevcut deneyim pazarlama 

uygulamarında deneyimler profesyonel rehber ya da öğreticiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bizim uygulamamız profesyonel olmayan kişilerin kendi kültürlerini aktarmasını sağlamaktadır. 

Bu dünyada benzersiz bir uygulama fikridir.   
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı verilere göre, turist sayısında dünya 

altıncısı, turizm gelirlerinde ise dünya on birincisidir. Fakat buna rağmen halkımız turizmden 

yeterince gelir elde edememektir. Çünkü turizm ülkemizde sadece konaklama hizmeti olarak 

algılanmaktadır. Deneyim pazarlama alanında doldurulmayı bekleyen büyük bir boşluk 

bulunmaktadır. Projemiz bu ihtiyaca cevap verecektir. Projemizin amacı bir turizm ülkesi 

konumunda olduğumuz avantajından yararlanarak, kültürümüzü tanıtmak ve yerel halkın kendi 

deneyimlerini turistlere aktarırken bir sosyal kalkınma projesi olmaktır.  

 

Öncelikle çözeceğimiz sorun, yerel halkın turizme dâhil edilmesi meselesidir. Discover 

Turkey, yerel halka içine doğduğu kültürü turistlere öğretme imkânı vererek Türkiye turizmine 

dâhil olmasına olanak sağlayacaktır.  

 

İçinde bulunduğumuz çağda gezginler ziyaret ettikleri ülkelerde konaklama ve tura 

katılmaktan fazlasını deneyimlemeyi arzulamaktadır. Yerel kültürü tanımak, halkla iç içe 

olabilmek gezginlerin arzularından biridir. Uygulamamız ziyaretçilerin bu arzusuna hizmet ederek 

de onların ihtiyacına çözüm üretecektir. Turistler ülkemize ulaştığında uygulamamızı kullanmaya 

devam edecek, hiçbir yerde bulamayacakları yerel deneyimlere erişim olanağı elde edeceklerdir. 

Bu şekilde projemiz yerel halka yardım ederken deneyim elde etmek isteyen turistlerin de işini 

kolaylaştıracaktır.  

 

Türk halkı misafirperverdir, kültürünü insanlara tanıtmak konusunda da oldukça heveslidir. 

Halkımızın turistlere ulaşması için bir aracıya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca da çözüm olmaktayız. 

 

Tablo: Teknoloji Hazırlık Takvimi 

   
2021-

2022 
2022-2023 

THS Temel Açıklama Detay bilgi 
Aralık-

Eylül 

Kasım-

Aralık 

Ocak-

Şubat 

Mart-

Mayıs 

THS 

1 

Temel ilkeler 

gözlemlendi ve 

raporlandı 

Çözüm getirilecek sorunu 

belirlemek ve proje 

amacını geliştirmek. 

x    

THS 

2 

Teknoloji konsepti 

veya uygulaması 

formüle edildi 

Konseptimizi tanımladık. 

Uygulamamızın farklı 

özellikleri ver  

x    

THS 

3 

Konseptin yöntemini 

belirlemek. 

Proje fikrimizi 

yaygınlaştırmak için en 

uygun süreç tartışıldı. 

x    

THS 

4 

Pazar stratejisinin 

uygulanabilirliğinin 

belirlenmesi 

Uygulama algoritmasını 

hazırlamak ve pazara 

sunacağı özellikleri 

kararlaştırmak. 

x    

THS 

5 

Prototip sürüm tasarımı 

ve bileşenlerinin 

hazırlanması 

Algoritmamıza uygun bir 

şekilde uygulamamızın 

prototip sürümünü 

geliştirdik. 

 x   
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THS 

6 

Uygulama prototipini 

uygun çevre ortamına 

tanıtılması ve 

ölçeklendirme 

verilerinin toplanması 

Prototip sürümü yayın 

araçları ile ilk 

kullanıcılara tanıtmak.  

 x x  

THS 

7 

Prototip gerçek 

ortamda gösterildi. 

Prototip sürümü 

kullanıcıların aktif olarak 

kullanması 

  x  

THS 

8 

Uygulama tamamlandı 

ve performans 

değerlendirilmesi 

yapıldı.  

Kullanıcıların 

etkinliklerini yayınlaması 

ve turistlerin uygulamayı 

kullanarak etkinliklere 

katılması 

   x 

THS 

9 

Sistem ticarileştirildi. Yerel halkın yayınladığı 

etkinlerden ticari kazanç 

sağlaması 

   x 

 Discover Turkey, 2021-2022 yılları arasında geliştirilmiş olup Teknofest süreci 

doğrultusunda Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 sürecine kadar ilerlemiştir. 2021-2022 Kasım-Mayıs 

tarihleri arasında ise Teknoloji Hazırlık Seviyesinde 9. aşamada olup yerel halkın ticari kazanç 

sağladığı bir uygulama haline gelmiştir. 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

* Uygulamamızı geliştirirken kendimize birtakım sorular sormamız gerektiğini fark ettik. 

Öncelikle güçlü yönlerimizi analiz etmek için kendimize sorular sorduk: Uygulamamızın güçlü 

yönü nedir? Bizim geliştirdiğimiz uygulamanın herhangi bir yerel benzerinin bulunmaması bizi 

güçlü kılıyor. Yani bizim uygulamamızı deneyen ve yorumlayan insanların sayısı fazla olacaktır. 

Bu sayede de uygulamamızın her an gelişim içerisinde olacaktır. Diğer sorumuz ise uygulamamızı 

benzersiz kılan noktalar nedir? Tur satın alabileceğiniz pek çok mobil uygulama bulunmaktadır. 

Fakat doğrudan deneyim pazarlayan uygulamalar yurt dışı pazarında bile çok az bulunmaktadır. 

Uygulamamızın deneyim pazarlama hizmetlerini kullanıcıya sunması bizi bu pazar ağında daha 

benzersiz kılmaktadır.  

* Zayıf yönlerimizi analiz etmek içinse şu soruları sorduk: Kendimizi eksik hissettiğimiz 

noktalar nelerdir? Mobil uygulama yazılımı ve uygulama geliştirme konusunda yeterince 

bilgimizin ve tecrübemizin olmaması. Uygulamamız için pazar araştırması yapamıyoruz. Çünkü 

yurt dışı pazarında inceleyebileceğimiz ve karşılaştırma için kullanabileceğimiz uygulamalar çok 

azdır. 

*  Fırsatlarımızı belirlemek için sorduğumuz 2 soru var: Sektörümüz gelişiyor mu?  Bu 

gelişimi kendi avantajımıza nasıl kullanabiliriz? Turizm gibi sürekli gelişen bir sektörde özellikle 

salgın sonrasında insanların hareketliliğinin artmasını bekliyoruz. Teknolojiye açılan yeni dünyada 

insanların turizm faaliyetlerini mobil uygulamalar ile planlaması büyüyen sektörde tam olarak 

doğru yerde konumlanmış olduğumuzu göstermektedir. İkinci olarak ise pazarda diğer 

uygulamaların dolduramadığı boşluklar var mı? Uygulamamızın deneyim hizmeti, turizm 

pazarında büyük bir boşluk doldurmayı bekliyor. Son olarak önümüze çıkabilecek tehditleri analiz 
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etmek için sorduğumuz sorular şunlardır. Mevcut ve potansiyel rakipleriniz kimlerdir? Ne 

yapıyorlar? Türkiye pazarında uygulama hizmetlerimiz bakımından rakibimiz bulunmamaktadır. 

Ancak yurt dışı pazarında yer alan rakibiz Airbnb, dünyada en çok kullanılan deneyim pazarlama 

özelliğine sahip turizm uygulamalardan biridir. Konaklama pazarında en önemli 2. uygulamadır, 

deneyim pazarlamada ise 1. sıradadır.  

* Son sorumuz ise sektörde karşımıza çıkacak sorunlar neler olabilir? Uygulamamızın daha 

önce kullanıcı üzerinde test edilmemiş özelliklere sahip olmaması durum takibi ve geliştirme 

aşamasında yeterince bilgili olmamamız uygulamanın yenilenme sürecinde karşımıza sorunlar 

çıkarabilecektir. 
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