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TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

TURİZM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

FESTEKNO 
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan)

Uygulamaya Kayıt/Giriş Ekranı: 

Uygulamaya Kayıt Ekranı Kullanıcı Kişisel Bilgi Anketi 

Bilgilerin Python Flask ile kodlanmış sunucuya aktarımı ve veri 

tabanında algoritmalarda kullanılmak üzere depolanması 
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Seyahat Planı Oluşturulması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcıdan Seyahat Bilgilerinin Alınması Seyahat Bilgilerinin 

Sunucuya İletimi 

Kullanıcıdan Alınan Seyahat Bilgilerinin Kullanıcının Kişisel Bilgileri ile Birlikte Öneri 

Algoritması Sistemine İletilmesi 

Sistemde İletilen Bilgilere En Yakın Kullanıcının Bulunması ve Benzer Kullanıcıya 

Önerilen Seyahat Planının Bulunması 

Seyahatin Puanı Ortalama Üstü mü? 

Seyahat Planını Oluştur 

Oluşan Seyahat Planının Sunucudan Tourkey Aplikasyonuna Aktarımı 

Oluşan Seyahat Planının Sistemden Sunucuya Aktarımı 

Oluşan Seyahat Planının Kullanıcıya Gösterilmesi 

Kullanıcı Seyahat Önerisini Ne Kadar Beğendi? 

Cevaba Göre Daha İsabetli Yapay Zeka Algoritmalarının Eğitimi 
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Uygulama Prototip Ekran Tasarımları: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototip Ekran Tasarımı 1 

Uygulamanın giriş ekranı “Prototip Ekran Tasarımı 1” 

şeklinde olduğu gibi olacaktır. Ekranın üst tarafında şu 

anda kullandığımız logo bulunmaktadır. Logonun 

altında e-posta ve şifre için iki adet metin kutusu 

bulunmaktadır. Aynı zamanda “Facebook” ile ya da 

“Google” ile oturum açma seçenekleri de 

bulunmaktadır. E-posta, Google veya Facebook 

seçeneklerinden biriyle kayıt olunup oturum açılabilir. 

“Giriş Yap” butonunun altında şifrelerini unutan 

kullanıcılar için “Şifremi Unuttum” seçeneği yer 

almaktadır. Ayrıca uygulamaya kayıt olmayan 

kullanıcılar için de “Misafir Kullanıcı Olarak Devam 

Et” seçeneği yer almaktadır. Misafir kullanıcı olunca 

kullanıcı bilgi anketi doğrultusunda alınan bilgiler 

geçici olarak cihazın hafızasına kaydedilmektedir. Her 

sayfanın arka planında ise Türkiye’nin çeşitli illerinden 

turistik bölgelerin resimleri yer almaktadır. Bu 

resimleri her sayfada değişmektedir. 

Prototip Ekran Tasarımı 2 

Uygulamanın kullanıcı bilgileri anketinden bir bölüm 

“Prototip Ekran Tasarımı 2” şeklinde gösterilmiştir. 

Şekilde gösterilen soru gibi 15-20 adet soru (İleriki 

aşamalarda soru adedi artırılabilir.) kullanıcıya 

gösterilecek ve kullanıcının bu soruları cevaplaması 

istenecek. Sade ve kullanım kolaylığı sağlayan bir 

arayüz için kullanıcının cevap vermek istediği şıkkın 

üzerine tıklaması yeterli olmakta, “Sonraki soruya 

geç”, “Bitir” gibi butonlar kullanılmamaktadır. 

“Prototip Ekran Tasarımı 1”de olduğu gibi arka planda 

Türkiye’deki turistik mekanlardan birinin resmi 

bulunmaktadır. 
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Not: Raporda kullanılan uygulama UI/UX tasarımları web tabanlı ve takımlara ortak çalışma 

imkanı verebilen “figma.com” web sitesi kullanılarak yapılmıştır. Logo ve ekran tasarımları 

zamanla değişebilir. 

 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Uygulamayı geliştirme safhasında kullandığımız uygulama Flutter, Google tarafından 

oluşturulan açık kaynaklı bir kullanıcı arayüzü (UI) yazılım geliştirme kitidir. Android, iOS, 

Windows, Mac, Linux ve web için uygulamalar geliştirmek için kullanılıyor. Biz bu programı 

mobil uygulamamızı yazmak için kullandık. Hem Android hem IOS tabanlı cihazlarda kullanım 

için çok büyük kolaylıklar sağlaması, basit arayüzü sayesinde kullanımı kolaylaştırması diğer 

programlar yerine Flutter'ı tercih etmemizin sebeplerinden bazılarıdır. Flutter’da 

uygulamamızın kodlarını yazarken ise yine Google tarafından piyasaya sürülen Dart 

programlama dilini kullandık. Dart, ilk kez Google tarafından geliştirilen ve daha sonraları 

ECMA (Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birliği) tarafından standart haline getirilen açık kaynaklı 

ve genel amaçlı bir programlama dilidir. Dart dili kullanılarak web, sunucu, mobil uygulamalar 

ve IoT cihazları geliştirilebilir. Projemizin geliştirilmesinin hızlandırılmasında Dart dilinin ve 

Flutter programının büyük bir yararı olmuştur. 

Uygulamamızın çalışmasını sağlayan verilerin saklanması için ise bir sunucuya 

ihtiyacımız var. Sunucu tarafında ise Python tarafından geliştirilen bir framework olan Flask 

yazılımını kullandık. Hem öğreniminin kolaylığı hem de geçmişte T3 vakfı bünyesinde almış 

olduğumuz eğitimler sayesinde bütün grubun Python’a aşina olması Flask’ı tercih etmemizin 

Prototip Ekran Tasarımı 3 

Uygulamanın seyahat planı oluşturma sayfası “Prototip 

Ekran Tasarımı 3” şeklinde gösterilmiştir. Kullanıcıdan 

yalnızca seyahat edeceği il ve tarih aralığı istenecektir. 

Tarih aralığının istenme sebebi yılın bazı günlerinde o 

ilde özel bir etkinlik varsa o etkinliğe göre önerileri 

tekrar düzenleyecek olmasıdır. Örneğin şekilde seçili 

olan 23 Nisan’da Ankara’da özel bir etkinlik varsa 

öneriler ona göre tekrar organize edilecektir. Bu 

sayfada seyahat edilecek il ve tarih seçildikten sonra bu 

iki bilgi kullanıcı bilgileri ile beraber önce sunucuya, 

sonra öneri algoritmasının çalışacağı sisteme 

iletilecektir. 



7 

 

 

başlıca sebeplerindendir. Ayrıca basite indirgenmiş yapısı sayesinde ilk kez öğrenenler için 

sunmuş olduğu kolaylık da bize oldukça avantaj sağladı. Sunucuya aktarılan verileri online 

ortamda muhafaza edebilmek için ise Amazon Web Services ya da Google Firebase 

kullanacaktık. Bu noktada Google Firebase’ı tercih etmemiz bizim açımızdan daha avantajlı 

olmuştur. Firebase’in hem mobil uygulamalar için güzel özellikler sunması, hem de 

algoritmalarımız için tercih edebileceğimiz Google Cloud sistemi ile çalışabilmesi Firebase’i 

tercih etmemizin başlıca sebeplerindendir. 

Sunucu tarafından sonra geriye kullanacağımız yapay zeka algoritması ve bu 

algoritmayı oluştururken dikkate almamız gereken unsurlar var. Kullanıcıdan alınan veriler 

Flask yardımıyla sunucuya aktarıldıktan sonra seyahat öncesi seyahat planı önerisi 

oluşturulurken öneri algoritması (recommendation engine) çeşitlerinden "Collaborative 

Filtering Systems" (İşbirliğine Dayalı Filtreleme Sistemleri) kullanılmıştır. Bu filtreleme 

yöntemi genellikle kullanıcının davranışları, etkinlikleri veya tercihleri hakkında bilgi 

toplamaya, analiz etmeye ve diğer kullanıcılarla olan benzerliğini temel alarak neleri 

seveceklerini tahmin etmeye dayanmaktadır. En önemli avantajlarından biri analiz için içeriğe 

ihtiyaç duymaması ve bu nedenle nesnenin kendisini anlamasını gerektirmeden karmaşık 

öğeleri doğru bir şekilde önerebilmesidir. İşbirliğine Dayalı Filtreleme, geçmişte benzer 

tercihlere sahip olan bireylerin gelecekte aynı tercihleri yapacakları varsayımına 

dayanmaktadır. Yapay zekanın bu alanını kullanmamızın sebebi ise şudur: Kullanıcılardan 

önerilen seyahat planı sonrasında o seyahati puanlamaları istenecektir. Bu puanlamadan sonra 

eğer iyi bir puan verilmişse o kullanıcıya benzer özellikteki kullanıcılara aynı seyahat planı 

önerilecektir. Yani bir kullanıcının hobileri A ve B ise ve C mekanını beğenmişse hobisi A ve 

B olan bir başka kullanıcıya da C mekanı önerilecektir. Öneri algoritmasını kodlarken 

günümüzde yapay zeka çalışmalarında en aktif kullanılan Python programlama dilini tercih 

ettik. Yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında en sık kullanılan numpy, pandas, scipy, 

surprise gibi kütüphaneleri kullandık. Kullanıcıdan aldığımız verileri bilgisayarın 

anlayabileceği bir veri seti haline getirirken numpy ve scipy kütüphanelerini, bu veri setleriyle 

gerekli analizleri ve işlemleri yaparken pandas ve surprise gibi kütüphaneleri kullandık. 

Algoritmalarımız için Google’ın sunduğu Google Cloud sistemi önümüzdeki en kuvvetli 

opsiyondur. Google Cloud sistemini Şekil 4’te belirtilen mimari grafiklere benzer şekilde 

kullanmayı planlıyoruz. 

 

Şekil 4 
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Kullanıcı adı/ Soru Resim sergisine gitmeyi sever misiniz? Tiyatro ile ilgilenir misiniz? 

Kullanıcı A 1 0 

Kullanıcı B 0 1 

Kullanıcı C 1 1 

Kullanıcı D 0 0 

 

Örnek Veri Seti 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Kullanıcılardan uygulamaya kayıt olurken belirli bir anket doldurmaları istenecektir. Bu 

ankette kullanıcıların hobileri, ilgi alanları, özellikle görmek istediği lokasyonlar gibi bilgiler 

alınıp veri tabanına gönderilip depolanacaktır.  Ardından seyahat öncesinde doldurulacak ikinci 

bir anketle spesifik olarak kullanıcıdan seyahat bütçesini, seyahat tarihini ve rotasını seçmesi 

istenecektir. Bu iki anketteki veriler doğrultusunda “İşbirliğine Dayalı Filtreleme Algoritması” 

kullanılarak kullanıcıya özel en ideal tatil planı oluşturulacaktır. Seyahat sonrası kullanıcıdan 

oluşturulan seyahat planına puanlama yapması istenecektir. Yapılan puanlama bu seyahatin 

aynı ilgi alanlarına sahip başka kullanıcılara önerilip önerilmemesinde rol oynayacaktır. Flutter 

programı ile Android ve IOS platformlarına yönelik mobil aplikasyonlar oluşturulacaktır. 

Kullanıcıdan elde edilen bilgiler sunucu/veri tabanına aktarılırken Python Flask kütüphanesi 

kullanılacaktır. Kullanıcılara ideal tatil planı oluşturulurken de veri tabanındaki bilgiler baz 

alınarak daha önce bahsedilen İşbirliğine Dayalı Filtreleme Algoritması kullanılacaktır. Bu 

algoritmanın yazılımı Python dilindeki numpy, pandas, scipy ve surprise gibi yapay zeka ve 

makine öğrenmesi kütüphaneleri kullanılarak oluşturulacaktır. Bu yazılımlar hakkında internet 

üzerinde oldukça fazla kaynak bulunduğundan uygulanabilirlik ve hayata geçirilebilirlik 

konusunda sıkıntılarımız olmayacaktır. Ayrıca piyasada halihazırda bahsedilen yazılımları ayrı 

ayrı kullanan girişimler de olduğundan uygulanabilirlik konusunda somut örneklerimiz 

bulunacaktır. Uygulamalarımız globalde herkesin ulaşabileceği “Google Play Store” ve “App 

Store” gibi marketlerde yer alacağından kullanıcıların uygulamaya erişim anlamında bir 

sıkıntıları olmayacaktır. Normal seyahat planları ufak araştırmalar, broşürler, haritalar ve 

tavsiyeler yardımıyla oluşturulurken Tourkey aplikasyonumuzu kullananların seyahat planları 

hobilerine ve daha önce ziyaret etmiş kullanıcıların deneyim planlarıyla oluşturulacaktır. Bu 

sayede ülkemizi ziyaret eden turistler ilgi alanları doğrultusunda en ideal seyahati yapmış 

olacaklar. Ayrıca bu seyahat planlarına yalnızca birkaç tık ile erişebilecekler. 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Günümüzde neredeyse herkes akıllı telefonlara sahip. Biz de bu sebeple bir internet 

sitesinden ziyade mobil uygulama geliştirmeyi tercih ettik. Türkiye’yi gezmek için rehber 

uygulamalar halihazırda mevcut ancak bizim uygulamamız bünyesindeki yapay zeka desteği 

sayesinde diğer uygulamalardan farklı olarak insanların hobilerine ve ilgi alanlarına göre 

yönlendirme yapabiliyor. GPS ile yol tarifi veren mobil uygulamalar sıkça kullanılmakta. 
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Ayrıca piyasada seyahat edilecek yerle ilgili rehberlik edecek ya da bilgi verecek uygulamalar 

da bulunmakta. Bizim projemizin ise piyasadaki diğer mobil uygulamalardan en temel farkı 

kişiye özel bir seyahat planı oluşturacak olması ve bunu "Collaborative Filtering" algoritması 

ile benzer özellikteki farklı kullanıcılara önerecek olması. Piyasada seyahat temalı internet 

sitelerini veya mobil aplikasyonları incelediğimizde çoğunluğunun gidilecek yere yönelik 

bilgilendirme amacı olduğunu görüyoruz. Yani genel olarak dijital ve sadece turistik bölge 

hakkında bilgileri içeren bir rehber denilebilir. Tourkey uygulamamız ise sadece bilgilendirme 

ile kalmayıp kişiye özel öneri yapmasıyla ve bunu bir yapay zeka algoritması ile yapmasıyla 

rakiplerinden sıyrılıyor. Bu sayede arkasında yapay zeka altyapısı olan ve kişiye her anlamda 

en ideal seyahat planını önerecek olan kullanışlı bir seyahat rehberi oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Basit bir arayüz ile de kullanım rahatlığı sağlıyor. 

Tour-key ismi İngilizcede seyahat anlamına gelen “tour” kelimesi ile İngilizcede 

anahtar anlamına gelen “key” kelimesinin birleşiminden seyahat anahtarı anlamına geliyor. 

Aynı zamanda isim içerisinde Turkey kelimesini de barındırmış oluyor. İsmin İngilizce tercih 

edilmesinin başlıca sebebi ağırlıklı olarak yabancı turistlere hitap etmesi gerektiğindendir. 

 

 

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

     Ülkemizi gezmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin nereye gideceği konusunda kafalarında 

soru işaretleri oluşabilir. Son derece yabancı olduğu bu ortamda nereye gideceğini 

bilemeyebilir. Projemiz de tam olarak bu soruna çözüm olması amacıyla geliştirilmiştir. 

İnsanların hobilerini ve ilgi alanlarını öğrenebilmek için uygulamayı ilk kez kullanan kişiye bir 

anket yapılır, bu anket doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz yapay zeka algoritması sayesinde 

insanların hobilerine ve ilgi alanlarına göre kişiye özel önerilerde bulunmaktadır. Akıllı 

telefonu olan herkes bu uygulamaya ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilir. Ayrıca projemiz 

ülkemizde az bilinen turistik yerlerin de keşfedilmesine olanak sağlayabilir. Turizm sektörü 

ülkemiz için son derece önemlidir ve projemizin turizmin gelişmesine epey yardımcı olacağını 

düşünmekteyiz. 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Uygulamamızın kullanacağı yapay zeka algoritması projemizi rakiplerinden en keskin 

şekilde ayıracak yönüdür. Ancak bu algoritmalar elimizde ne kadar veri olursa o kadar iyi 

çalışacaktır. Dolayısıyla uygulamadaki öneriler ilk kullanıcıları için yeteri kadar stabil ve 

isabetli olmayabilir. Fakat zaman içerisinde artan veri setimiz sayesinde bu sorunun üstesinden 

gelmek zor olmayacaktır. Piyasadaki seyahat temalı sistemler arasında kullanıcılara seyahat 

planı önerecek bir sistem bulunmamaktadır. Bu da alanında ilklerden biri olacak projemizin en 

büyük fırsatlarından biridir. Uygulamanın kullanıcılara isabetli bir şekilde önerilerde 

bulunabilmesi için yeterince kullanıcıya ve veriye ihtiyacı var. Bunun için belirli iş yerleri ile 

anlaşmalar yapılarak uygulamamızın kullanıcılarına bu iş yerlerinden indirimler sağlamayı 

hedefliyoruz. Bu sayede hem uygulamamızın kullanıcı sayısı artacak, dolayısıyla veri tabanımız 

genişleyecek. Uygulamanın kullanıcı sayısına paralel olarak veri boyutu da arttığından daha 
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karmaşık yapay zeka algoritmaları eğitilebilecektir. Böylece uygulama büyüdükçe daha 

karmaşık yapay zeka algoritmaları da uygulamaya eklenmiş olacak, kullanıcı memnuniyeti her 

geçen gün daha da artırılmış olacaktır. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerine daha çok müşteri 

kazandırılmış olunacak. Ek olarak turistler de almış oldukları indirimler ile ülkemizden mutlu 

ayrılacak. Bu şekilde 3 tarafın da kazançlı çıktığı bir senaryo oluşturulacaktır. 
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