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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

 

 

Özet 

 

Projemizde ülkemizdeki vatandaşların ziyaret edecekleri bölgelerde ve seyahatlarına 

yaşadıkları problemleri en az seviyeye indirmek için sanal rehber uygulaması geliştirilmesi 

amaçlanmıştır.  Sanal rehber uygulamamız ile turistlerin ziyaret ettikleri bölgeleri yakından 

tanımak, en kısa sürede ziyaret edilen destinasyona ilişkin daha detaylı ve daha doğru bir 

biçimde bilgi almak amacı ile geliştirilen bir mobil uygulamadır. Geliştirilen sanal rehberimiz 

ile insanlar ülkemizde tanımadıkları bir ilde rahatça seyahat edebilecek ve bunun yanında 

gidecekleri yer hakkında uygulama üzerinden bilgi sahibi olarak bütçelerine ya da rotalarına en 

uygun yerleri kolayca bulabilmeleri hedeflenmektedir. Bu uygulama ile hem turistler daha rahat 

hareket edebilecek hem de işletmelerde müşteri kazanabileceklerdir.  

Sanal rehber uygulaması  geliştirken Android Studio uygulaması arayüzü kullanarak  

kotlin yazılım dilli ile kodlanacaktır. Uygulamamıza yönelik arayüzü ise Figma uygulaması 

üzerinden yapılıp Android Studioya entegre edilecektir . Uygulama öncellikle belirli bir 

bölgede insanların kullanımı sunulacak uygulamayı kullanan insanların görüşlerine göre diğer 

bölgeler ve iller eklenerek Google play üzerinden erişime açılacaktır.  

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Geliştirdiğimiz Touride uygulamamız (Mobil rehber) iki ana bölümden oluşmaktadır.  

İlk bölüm seyahat planlamasına yönelik ikinci bölüm ise şehir gezilerine yönelik bölümdür.     

  Seyahat planlamasına yönelik geliştirdiğimiz akış şeması şekil 1’de verilmiştir.  

Seyahat planlamasına yönelik algoritmamız incelendiğinde bir ilden başka ile seyahat etmek 

isteyecek kişiler seyahatlarını daha eğlenceli hale getirmeleri istediğinde öncelikle 

geliştireceğimiz Touride uygulamamızı akıllı telefonu indirerek uygulamamıza kayıt 

olacaklardır. 

  Kayıt sonrasında yapılacak işlemler ise ; 

- Kayıt olduktan sonra başlangıç konumu ile gideceği konum sisteme girecek  

- Seyahat esnasındaki ihtiyaçlarını sisteme girilecek, 

- Seyahat esnasında gitmek istediği herhangi bir rota varsa sisteme girilecektir 
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- Kullanıcıların ihtiyaçları ve gitmek istediği rota göz önüne alınarak rotaya uygun 

firmalar, konaklama, yeme içme alanları ve tarihi ve gezilebilecek bölgeler ayrı ayrı 

istenilecektir.  

- Rota üzerinde seyahat edebilen tüm acenteler ve özellikleri, konaklama alanları, yeme 

içme tesisleri ve gezilecek alanların tercih etmesi sağlanarak kullanıcı en uygun seyahat planı 

oluşturulacaktır.   

 
Şekil 1 Seyahat Planlanması 

 

Şehir içindeki etkinliklere yönelik geliştirdiğimiz akış şeması şekil 2’de verilmiştir. 

İnsanlar bilmedikleri bir şehir hakkında kolaylıkla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak bir çözüm 

önerisi sunulmuştur.  Şehir içi gezme planlamasına yönelik akış şemamız incelendiğinde bir 

ilde daha güvenli ve verimli şekilde gezmeyi planlayan turistler öncelikle Touride 

uygulamamızı akıllı telefonu indirerek uygulamamıza kayıt olacaklardır. 

  Kayıt sonrasında şehir içi planlaması yapılacak işlemler ise ; 

- Şehir içi planı bölümüne girerek şehir içinde yapmak istedikleri etkinliklerin belirlenmesi 

istenecektir.  

- Şehir içinde gezmek istedikleri tarihi ve diğer alanlarına belirleyecektir.  

- Kullanıcıların ihtiyaçları ve gitmek istediği rota göz önüne alınarak rotaya uygun şehir içi 

ulaşım sağlayan araçlar, rota üzerinde yeme içme alanları ve tarihi ve gezilebilecek bölgeler 

ayrı ayrı istenilecektir.  

- Rota üzerinde seyahat edebilen gidilmesi istenecek tarihi alanlar ve diğer yerlere göre yol 

üzerindeki yeme içme alanları ve şehir içi ulaşım araçları listelenerek kullanıcılara en uygun 

şehir içi gezme planı oluşturulacaktır.   

 



5 

 

 

 
Şekil 2 Şehir İçi Planlanması 

Sistemimize yönelik geliştirilmesi planlanan Touride uygulamamıza yönelik giriş alanı 

şekil 3’te verilmiştir.  Uygulamamızı indiren kullanıcıları sade bir ara yüz karşılayacaktır. Ara 

yüzde iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar şehirler arası  ve şehir içi seyahate yöneliktir.  

 
Şekil 3 Sistemin Ara yüzü 

 

 

 

Uygulamamız kapsamında iller arası seyahat planlaması yapmak isteyen kişiler o 

bölümü seçerek hedef konum ulaşılmak istenen konum arasında en uygun rota belirleyerek 

gezme planı ulaştırmaktadır.  Hedef konuma gelen kişiler ise şehir içi seyahat planlaması 

yapmak için o bölümü kullanarak şehir içinde gezmek istediği alanları seçerek en uygun rota 

ve rota üzerinde faaliyet alanlarını belirlenecektir.  Şehirler arası ve şehir içi geliştirilecek 

uygulamamız ara yüzü şekil 4 ‘te verilecektir.  
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Şekil 4 Şehir içi ve Şehirler arası seyahat planlama ara yüzü 

 

Ayrıca sitemizde kullanıcılar anlık işlemleri gerçekleştirmek için uygulamamızda bölümler 

bulunmaktadır. Bölümlere yönelik tasarımlar şekil 5’te verilmiştir. Bu sayede planlama dışında 

hareket edebilecekler o bölgede bulunan alanlar ilgili bilgiler alabileceklerdir.  
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Mobil rehberler, turistlerin herhangi bir yerde ve zamanda, bulundukları yerler ve ilgi 

alanlarıyla ilişkili bilgiler verebilen, bireysel turların düzenlenmesine yardımcı olan 

uygulamalardır. Günümüzde de web tabanlı olarak geliştirilmiş pek çok mobil rehberlik 

uygulamaları bulunmaktadır.  Günümüzdeki uygulamalarda kullanılan yazılımlar 

incelendiğinde çalışmamızda Android Studio’da Kotlin dili üzerinde kullanarak Touride 

uygulamamız geliştirilecektir.  Kullanıcı bilgilerin SQLite ve Firebase veritabanlarında 

kullanılarak depolanacaktır. Uygulama arayüzü ise Figma uygulaması üzerinden yapılıp 

Android Studioya entegre edilecektir.  Şekil 5’te uygulamanın genel yazılım mimarisi 

verilmiştir.  
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Şekil 5 Yazılım Mimarisi 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Mobil rehberler kullanıcıların ilgi alanlarına göre bulundukları yer ile ilgili bilgi 

verebilir ya da bireysel turların düzenlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle web tabanlı 

hizmetlerdeki hızlı gelişmeler, turistlerin bir destinasyonu tanımalarını kolaylaştırmaktadır. 

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte web tabanlı sunuculardaki bilgilere gps (küresel 

konum yer belirleme sistemi) üzerinden bağlanabilen cihazlarla, turistler bulundukları 

destinasyonda istedikleri yere kendi imkânları ile gidebilmektedirler. Yurt dışına çıkan 

turistlerin karşılaştıkları zorluklardan ziyaret edecekleri bölgeleri belirlemektir. Basılı turistik 

şehir haritalarının yerini alan akıllı telefonlardaki haritalar turistlere destinasyonu keşfetmeleri 

için yetmemekte, interaktif kaynaklardan gidilecek yer hakkında daha fazla bilgi edinme 

ihtiyacı duymaktadırlar. Bu açığı keşfeden bilişim şirketleri yurt dışına çıkmadan ilgili şehrin 

bilgilerinin akıllı telefona yüklendikten sonra kullanıcıya navigasyon hizmetinin yanı sıra 

turizm bölgelerinin detaylı bilgilerini içeren bir video kaynağı sunmaktadırlar (örn. pocketguide 

vb.). Bu tür çalışmalar incelendiğinde mobil turist rehberlerinin başarılı ile uygulandığı ve 

tercih edildiği görülmüştür.  

Projemiz oluşturulurken Kotlin  dili kullanılmıştır bunun sebebi ise kotlin dilinin java 

diline göre daha geliştirilebilecek ve kodlanamasın kolay olmasıdır.  Veritabanı yönelik 

kayıtlarının tutulması için  SQLite  kütüphanesi  ve  Firabase platformundan   

yararlanılmaktadır.  Geliştirme  ortamı  olarak  ise  en  verimli  mobil  uygulama geliştirme 

İDE'lerinden birisi olan Android Studio kullanılmaktadır. Kodların tamamı bizim tarafımızdan 

yazılacaktır. Ayrıca sistemde harita uygulamaları için   ek   olarak   google   apilerinden 

yararlanılacaktır. Yaptığımız uygulama yazılım üzerine olduğu için herhangi bir maliyet 

gerektirmediği için uygulanabilirdir. Uygulamamıza yönelik emülatör ve kullanıcı testlerinden  

başarıyla geçtiği takdirde öncelikle Google Play üzerinden erken erişime sunulacaktır. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Turizm alanında Mobil rehberlere üzerinde birçok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazı 

örnekler incelendiğinde ; 
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“MobiDENK”, turistik yerlerin güncel bilgilerle birlikte dolaşılmasını ve tarihi yerler 

hakkındaki bilgileri multimedya destekli görsellerle sunarak, kullanıcıların tarihi yerlerdeki 

eserleri günümüzdeki ve eski hallerinin karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır (Ercan ve Önal, 

2007: 548-551). 

“Guide Player-GP Mobil Rehber” . Bu uygulama müze ve ören yerlerinde kullanılabilmekte 

olup, sınırsız dil desteği, işaret dili ve ziyaretçi profilleri hakkında istatistikler ve raporlar 

sağlayabilmektedir. IOS ve Android sistemlerde çalışabilen bu uygulama, karekod, numara ya 

da otomatik tanımlayıcılar aracılığıyla ziyaretçilere görsel veb yazılı bilgi sağlayabilmektedir 

(http://www.guideplayer.com) 

Benzer sistemler incelendiğinde genellikle turizm alanlarına yönelik uygulamalar olduğu daha 

öncesine yönelik işlemleri bir arada içeren uygulama olmadığı için bizim uygulamamız bu açığı 

kapatacak ve diğer uygulamalarla entegreli çalışabilecektir. Bizim sistem ile şehirler arası 

ulaşıma ve şehir içi etkinliklere yönelik plan oluşturması ve plan oluşturduktan sonra ulaşım,  

konaklama vb. işlemlerinin rezervasyonu gerçekleştirmesi açısından yerli bir uygulama 

olacaktır.  

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

 Günümüzde akıllı telefonlar, sosyal medya ve mobil cihazlar için indirilebilir 

uygulamaların kullanımı giderek geleneksel bilgisayar yolu ile internet kullanımının önüne 

geçmekte (Failte Ireland Applied Research Sheme, 2012) ve bu değişim farklı sektörlerdeki 

işletmelerin yanı sıra turistlerin de davranışlarını etkileyerek, seyahat kararlarına yön verir, 

seyahatlerini biçimlendirir hale gelmeye başlamıştır. 

 Turistlerin ziyaret ettikleri bölgeleri yakından tanımak, en kısa sürede ziyaret edilen 

destinasyona ilişkin daha detaylı ve daha doğru bir biçimde bilgi almak amacı ile yararlanılan 

turist rehberlerinin yerini teknolojik gelişmelerle birlikte “mobil rehberler” almaya başlamıştır. 

Başka bir deyişle turistler istenilen bir zamanda, istenilen bir yerden, istenilen bir ortamı 

kullanarak bilgiye erişmeyi amaçlamaktadırlar ve bu şekilde hareket halindeki turistlere 

bulundukları yere bağlı olarak hizmet veren uygulamalara “mobil turizm rehberleri” olarak 

adlandırılmaktadır (Ercan ve Önal, 2007). Mobil rehberler kullanıcıların ilgi alanlarına göre 

bulundukları yer ile ilgili bilgi verebilir ya da bireysel turların düzenlenmesine yardımcı 

olabilir. Özellikle web tabanlı hizmetlerdeki hızlı gelişmeler, turistlerin bir destinasyonu 

tanımalarını kolaylaştırmaktadır. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte web tabanlı 

sunuculardaki bilgilere gps (küresel konum yer belirleme sistemi) üzerinden bağlanabilen 

cihazlarla, turistler bulundukları destinasyonda istedikleri yere kendi imkânları ile 

gidebilmektedirler. 

 Yurt dışına çıkan turistlerin karşılaştıkları zorluklardan ziyaret edecekleri bölgeleri 

belirlemektir. Basılı turistik şehir haritalarının yerini alan akıllı telefonlardaki haritalar turistlere 

destinasyonu keşfetmeleri için yetmemekte, interaktif kaynaklardan gidilecek yer hakkında 

daha fazla bilgi edinme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu sebeple çalışmamızda mobil bir uygulama 

geliştirilerek bu sorunu çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.  

Ayrıca kullanıcılar ve işletmeler arası güveni sağlayarak yerel ekonomiye katkı sağlanacaktır.  

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 3’de paylaşılmıştır.  

 

http://www.guideplayer.com/
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Tablo 1  Çalışma Takvimi 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Çalışmamamızın Güçlü Yönleri; Zayıf Yönleri ; 

 

- Şehirler arası ve şehir içine yönelik yerli bir 

çalışma olması,   

- Mobil uygulamalara yönelik turizm 

uygulamaların pazar payının yüksek olması   

- Kullanıcıların akıllı cihazlar üzerinden 

erişim sağlanması   

- Kolay kullanıma sahip olması  

   

 

- Dil desteğinin olmaması 

- Turizm gerçekleştirilecek kişilerin 

yapabilecek etkinliklerde kararsız olması, 

- Uygulamaya yönelik projelerde reklam 

eksikliği, 

-Yatırım kaynakların eksik olması   

-Bir bölgede gerçekleştirilecek turizm 

faaliyetlerine yönelik alanların az olması 

Fırsatlar Tehditler 

- Benzer projelerin olması   

- Yılın her ayında etkinlik olması bakımından 

sürekli aktif kullanılması   

- Çalışma yöntemimiz açısından rakip 

sayısının az olması  

 

-Ortaya çıkacak yeni yazılımlar ve 

uygulamalarda sistemin güncelleme 

sorunları 

- Müşterilerin olumsuz tutumları  

- Yazılımın geliştirme ihtiyacın karşılanması 

- İşletme sahiplerin sisteme üye olmaması  

 

8. Kaynakça (5 puan) 
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Literatür Taraması X X      

Örnek çalışmaların 

incelenmesi ve yetkililerle 

fikir alışverişi sağlanması 

 X X     

Tasarım planlanması    X     

Kodlama ve Uygulama    X X   

Touride uygulanmasın 

denenmesi  

    X X  

Projenin geliştirilmesi      X X 
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