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İçindekiler 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Üye : Hatice Yılmaz  

Görev: Görsel İletişim ve Tasarım / Takım Kaptanlığı 

Uygulamamızın hedeflediği sektörün tasarım beklentisi diğer turizm 

sektörlerinin beklentilerinden çok daha yüksek olduğu için uygulamamızda 

tasarım ve kullanım kolaylığı açısından çok daha özenli davranılması gerekmektedir. Bu birimde 

görev alan üye arkadaşımız, tasarım konusunda kullanıcı beklentilerini karşılamak ile yükümlüdür. 

Tasarımda yat turizmi ve kuş gözlemciliği için farklı iki konsept ikon ve görsel içerik mevcut 

olacaktır.  

Programlar; Illustrator, Photoshop, Figma, After Effects 

 

Üye: Onur GÖZCÜ 

Görev: Yazılım ve Algoritma 

Uygulamamızın Android cihazlara uyumlu olarak çalışabilmesi gerekmektedir. 

Uygulama içerisinde bulunması planlanan 6 farklı haritada konum özelliklerinin    

sorunsuz çalışmasını ve veri güvenliği için çalışmalar yapılması gerekmektedir.  

Programlar; Android Studio, Java, html, css 

 

Üye: Cem ÖNAL  

Görev: Uygulama Mimarisi 

Hedef kullanıcı kitlesinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun bir uygulama işleyişi 

yapmak gerekmektedir. Yapılan taslak tasarım ve erken dönem işleyiş testlerinden 

alınan geri dönüşlerle kullanım kolaylığı ve gerekli içerikler en optimum hale 

getirilmeye çalışılmıştır. Programlar: AdobeXD, Photoshop,  

 

Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük 

Görev durumu; Danışman 

Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim  

Tasarımı Bölümü doktora öğretim üyesi. 

 

Her birimin birbirinden çok farklı çalışma alanları olsa da gerekli tasarım ve kullanım kolaylığını 

sunabilmek adına sürekli olarak iletişimde bulunmaktadırlar. 

 

Proje özeti; 

Ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri turizm olsa da turistlerden kişi başı elde edilen gelir 

olarak bezer ülkelere göre geri kalmaktadır. Bunu değiştirmek ve üst segment turistler için de 

ülkemizi cazip hale getirmek amacıyla bu fikirle yola çıktık. Projemiz sayesinde ülkemizin kuş 

çeşitliliğini ve koylarını ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz. Yat turizmi etkinliklerinin doğa 

turizminde özellikle ornitoloji alanında zenginleştirilmesini amaçlamaktadır. Eğitici ve eğlenceli bir 

tatil deneyimi imkânı sunan Blue Bird Antalya bölgesindeki koylar ile ilgili detaylı bilgileri, 

restoranlardaki eleştirmen yorumları ile beraber kalite endekslerini ve sosyal alanların sağladığı 

imkanları kullanıcı ile paylaşmaktadır. Antalya ilindeki tüm kuş türlerini içinde bulunduran 

kütüphanesi ile biyolojik çeşitlilik, turizm ve farkındalık başlıklarını birleştirecektir 
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2. Algoritma ve Tasarım  

Hedeflediğimiz kullanıcı kitlesinin beklentilerini göz önüne alarak tasarımımızı gerçekleştirdik. Bu 

doğrultuda uygulamamızı fazla detay ve genel kullanıma katkı sağlamayan içeriklerden 

arındırmamız gerekti. Başlangıçta içeriği oluşturacak olan maddelerin üzerine inşa ettiğimiz tasarım 

sonrasında harita merkezli bir hal aldı. Sürecin sonunda elde ettiğimiz akış  ve tasarım hedef 

kitlemizin talep ettiği kadar detaylı ve kullanımı kolay bir hal aldı.  

Uygulama temelini oluşturacak harita sistemleri Google Haritalar üzerine inşa edildi. Google harita 

hizmetleri içerisinde kullanılacak bir diğer hizmetse kıyı restoranları hakkında Google üzerinde 

yapılmış olan kullanıcı yorumları ve puanlamalarıdır. Hava durumu verileri içinde belli internet 

hizmet sağlayıcıları kullanılacaktır. Veri tabanı gereksinimleri prototip aşamasında Firebase 

üzerinden sağlanacaktır. 
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Tasarım çalışmaları örnek görselleri 

 
 

Logo Tasarımı 

Projemizin logosu Adobe illüstratör 

programında tasarlanmış ve uygulama ara 

yüzümüz logo tasarımına uyumlu şekilde 

oluşturulmuştur. Tipografik görselliğin ilgi 

çekici olması için lexend yazı tipi kullanılmış 

minimal bir görsel çalışma sağlanmıştır. Line 

tarzında tasarladığımız logo tasarımı minimal 

tarzda ve sadeliğiyle ön plana çıkmaktadır. 

Logoda kullandığımız kuş görseli, kuş 

gözlemciliğini, dalga görselleri yat turizmini 

temsil etmektedir. Logoda renk seçimlerimiz 

uygulama içerisinde bütünlük sağlaması için 

sıkça kullandığımız mavi ve sarı renklerdir. 

Kanadında kullandığımız sarı renk Kuş 

gözlemciliğini temsil etmektedir. Kuyruğunda 

kullandığımız mavi renk yat turizmini temsil 

etmektedir. Font seçiminde sadelik ve 

minimalizmi ön planda tutmak için küçük harf        

kullanmayı tercih edildi.                            
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Program İçi illüstrasyon Örneği 

 

Illustrator programında gerçekçi 

illüstrasyon tasarımı yapılmış ve 

uygulama içi kuş görselleri bu şekilde 

kullanıcıya lanse edilmesi uygun 

görülmüştür. Projenin sanatsal ve görsel 

değerler taşıması ile uygulama kalitesi 

arttırılmıştır. Illustrator programını 

kullanmamızın temel sebebi vektör 

tabanlı olmasıdır. Kuş görselleri realistik 

illüstrasyon tarzında pen tool aracılığı ile 

çizilmiştir. Fotoğraflar üzerinden 

eyedropper tool ile alınan renklerle 

paletler oluşturulup gerçeği yansıtan 

çalışmalar çıkartılmıştır. 

 

 

 

Uygulama Arayüz Tasarımı 
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Uygulama Giriş Ekranı 

 

Kullanıcılar uygulamayı açtıklarında projemizin logosu olan 

bir gifle karşılaşacak. Gösterilecek gifte hareketli bir kuş 

çizimi ve yüzen bir yat bulunacak. Daha sonra gif sonlanırken 

kuş bir miktar daha yükselecek. Açılış ekranındaki gif 

tamamlandığında yukarıdaki taslağa benzer bir şekilde kuş ve 

yat seçilebilir birer buton halini alacaklar.  

 

Kullanıcı yapacağı seçime göre uygulamamız içerisindeki yat 

veya kuş gözlemciliği üzerine geliştirilmiş farklı bölümlere 

yönlendirilecek. Bunu yapmaktaki amacımız uygulama 

içerisindeki işlev farklılığının oluşturacağı karmaşıklığı 

azaltmak ve kullanıcı deneyimini arttırmaktır.  

 

Böylelikle elde ettiğimiz sadelik kullanıcıların tam olarak 

ulaşmak istediklerine ulaşmalarını sağlayacaktır. 
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Buton Tasarımları 

 

 
 

 

 

 

3. Sistem Mimarisi  

Uygulamamız kullanıcı sayısı avantajından dolayı öncelikli olarak android telefon kullanıcılarını 

hedefleyecektir. Sistemin stabil çalışabilmesi için Android 7.0 – 7.1 ve üzeri android işletim 

sistemi kullanan mobil cihazlara kurulmuş olmalıdır. Kullanıcının mevcut konumunun 

belirlenebilmesi ve işaretli konumlara yol tarifi alabilmesi için cihazın GPS erişiminin olması 

gerekmektedir. Uygulama içi mevcut içeriklere erişim için internet bağlantısı zorunlu olacaktır. 

 Uygulama geliştirme mimarisi için yaygın olarak tercih edilen katmanlı (n-katmanlı) mimariden 

faydalanacaktır. Bu yazılım mimarisi kullanmayı planladığımız yazılım dilleri de göz önünde 

bulundurulduğunda bizim için en pratik seçenek olmaktadır. Standart yazılım geliştirme 

yaklaşımlarından biri olan Model-View-View-model (MVVM) yapısı ile uygulama mimarisini 

oluşturmuş bulunuyoruz. Buradaki temel amacımız tek katmanlı yazılım mimarisinin proje için ön 

görülemeyen sorunlar çıkarma ihtimalinin olmasıdır. Tek katmanlı bir sistem olan Adabas 

sistemini bu projede kullanmak istemememizin sebebi bu yapıda bozulan kod bloğunun hatasının 

giderilmesi oldukça zordur. Çünkü o bölüm hata verdiğinde bütün sistemin çalışması durmaktadır. 

Katmanlı mimaride ise uygulamalar ayrı katmanlar halinde yazıldığından, yönetilebilmesi ve 

değiştirilmesi oldukça kolay ve hızlıdır. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Projemizin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan alt yapı çoğunlukla internette mevcuttur. Google 

harita hizmetleri üzerine inşa ettiğimiz uygulamamız için gerekli olan görsel ve adresler yine Google 

haritalar ve internet üzerinden edinilmektedir. Ornitoloji hakkında Antalya bölgesi için detaylı veri 

elimizde bulunmasına rağmen ülke geneli bir hizmet verebilmemiz için bu alanda uzman kişi veya 

kişilerden yardım almamız gerekebilir.  

  Sektörde muadilimiz olan uygulamalar her ne kadar bizimle aynı amaç doğrultusunda 

geliştirilmemiş olsalar da bir rekabet söz konusudur. Bu rekabette projemizi ön plana çıkaran 

şeylerden biri ücretsiz olması olacaktır. Projemizin daha da gelişebilmesi için ihtiyacımız olan şey 

kullanıcı geribildirimleridir. Bunun içinse birçok kullanıcı tarafından farklı lokasyonlarda 

uygulamayı kullanması gerekmektedir. Kısacası uygulamamız ne kadar çok kullanılırsa biz de ekip 

olarak o kadar kullanıcı merkezli geliştirmeler yapabiliriz. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Projemiz alanında öncü olmasa da ülkemiz turizmi için yeni ve gerekli yaklaşımlar içermektedir. 

Örneğin ornitoloji üzerine geliştirilen rakip uygulamalar ücretli ve bilimsel amaçlı geliştirilmiş 

profesyonel gözlem uygulamalardır. Bu nedenle kullanım kolaylığı ya da maliyet gibi etkenler 

geliştirilme süreçlerinde öncelikli tutulmamışlardır. Projemiz ornitoloji alanında bilimsel amaçla 

değil tanıtım amacıyla geliştirildiği için kullanım kolaylığı ve içerik konusunda daha kullanıcı 

dostudur. Bu da bu alanda daha fazla kişiye ulaşabilmemizi mümkün kılmaktadır. 

Yat turizmi alanında da sorunlara teknolojik çözümler üretmeyi amaçlayan kayda değer bir 

uygulama bulunmamaktadır. Mevcut uygulamalar yine ornitoloji alanında olduğu gibi öncelikleri 

kullanım kolaylığı olmayan profesyonel denizcilik uygulamalardır. Uygulamamızda yat turizmi 

alanında da temel gereksinimlere odaklandık. Bu şekilde çok daha fazla kişiye ulaşıp daha geniş bir 

kitleye doğal güzellikleri tanıtmayı amaçladık. Bu da uygulamamızı daha amaç odaklı ve sade hale 

getirdi. Projemizi yat turizmi amacıyla ülkemizi ziyaret eden turistler için pratik bir rehber haline 

getirdik. 

Uygulama Antalya ilindeki kuş türlerinin tüm biyolojik çeşitlilik kriterlerini sağlamaktadır.  

Kullanıcı gördüğü kuş türlerini harita alanında işaretleyerek bilimsel verilerin biriktirilmesine 

katkıda bulunabilecektir. Ornitoloji alanında yat turizm faaliyetlerini kapsayan rehber bir uygulama 

bulunmamaktadır. Coğrafyamıza has kuşların tanıtılması projenin özgünlüğüdür.  Ülkemizde bu 

konu başlıklarını bir araya getiren bir uygulama ve proje bulunmamaktadır. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Antalya bölgesinde turizm faaliyetleri neticesinde oluşan doğa kirliliği tüm canlıların hayatını 

etkilemektedir. Yat turizmi üzerinde duran Blue Bird bu turizm neticesinde doğabilecek çevre 

sorunlarını farkındalık yaratarak önlemeye çalışmakla beraber kullanıcılara kaliteli bir rehber 

olmayı, Antalya bölgesindeki tüm kuş türleri literatür araştırması ile taranmış ve 54 kuş türünün 

bilgileri ile turizm faaliyetlerini daha ilgi çekici hale getirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın Türk, 

Alman, Rus, Ukrayna, İngiliz milletlerine mensup insanların rahatça kullanabileceği birçok dil 

seçeneği sunabilecektir 

Uygulama Antalya ilindeki kuş türlerinin tüm biyolojik çeşitlilik kriterlerini sağlamaktadır. 

Kullanıcı gördüğü kuş türlerini harita alanında işaretleyerek bilimsel verilerin biriktirilmesine 

katkıda bulunabilecektir. Ornitoloji alanında yat turizm faaliyetlerini kapsayan rehber bir uygulama 

bulunmamaktadır. Coğrafyamıza has kuşların tanıtılması projenin özgünlüğüdür. Ülkemizde bu 

konu başlıklarını bir araya getiren bir uygulama ve proje bulunmamaktadır. 
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7. SWOT Analizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swot analizine ek olarak Proje takvimine tamamen uyulmuş ve projenin geliştirme aşamasında bu 

disiplin korunmaya çalışılmıştır. 

 



10 

 

 

8. Kaynakça  

1. ALBAYRAK T, GIANNATOS G, KABASAKAL B. 2012. Carnivore and ungulate 

populations in the Beydaglari Mountains (Antalya, Turkey) – Border region between Asia 

and Europe. Polish Journal of Ecology, 60 (2): 419-428 SCI-E.  

2. ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN, A. 2005. Breeding ecology of Krüper’s Nuthatch (Sitta 

krueperi) near Antalya, Turkey. Israel Journal of Zoology 51 (4) 309 – 314. SCIE.  

3. GIANNATOS, G.; ALBAYRAK, T. and ERDOGAN, A. 2006. Status of the Caracal in 

Protected Areas in South-western Turkey. CAT News 45: 23-24. 

4. ARSLAN A., ALBAYRAK T., TUNÇ R.M., ERDOĞAN A. 2004. Antalya Kuşları ve 

Halkalama Çalışmaları. Tabiat ve İnsan 2:36-49.  

5. ERDOĞAN A., SERT H., VOHNWINKEL, R., PRUNTE, W., ALBAYRAK T., 

ARSLAN A., TUNÇ R.M. 2003. Manavgat/Titreyengöl Kuş Halkalama Çalişmalari. 

Tabiat ve İnsan 1:19-25. 

6. www.trakus.com 

7. Aydın, A. Tr32 Bölgesi Yatçılık Faaliyetleri, Güney Ege Kalkınma Ajansı (Geka) Çalışma 

8. Raporları, S. 8-10, Erişim Tarihi: 21 Temmuz 2011, http://www. 

9. geka.org.tr/yukleme/dosya/yatcilikrapor.pdf. 

10. Bektas, Ç, Türkiye’de Yat Turizmi Potansiyeli ve Sorunları, Türkiye Kalkınma Bankası, 

11. Turizm Yıllığı 1994, Sayfa: 38-46, Ankara,1994. 

12. Doğaner, S., 2001, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul. 

13. Doğanay, H., 2001, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya. 

14. Göney, S., 1975, Büyük Menderes Bölgesi, İst. Üniv. Yayınları No: 1895, Coğrafya Enst. 

15. Yayınları No: 79 İstanbul. 

16. Güner, İ., 1995, Turistik fonksiyonları Açısından Bodrum Yat Limanı, Doğu Coğrafya 

17. Dergisi, Sayı:1, Erzurum. 

18. İnandık, H., “Türkiye Kıyılarının Başlıca Morfolojik Meseleleri”, İstanbul Üniv. Coğrafya 

19. Enst. Dergisi, Sayı:7-8, İstanbul, 1956-1957. 

20. Keçer, M., Durukal, S. ve Durukal, A., “Büyük Menderes Deltası ve Yakın Çevresinin 

21. Jeomorfolojisi”, Mta, Temel Araştırmalar Dairesi, Ankara, 1983. 

 

 

http://www.trakus.com/

