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1. Proje Ekibi/Proje Özeti

Bu bölümde takım bilgilerine, takımımızın organizasyon şemasına, takım üyelerinin görev 

tanımları ve proje özetine dair bilgilere yer verilmiştir. 

1.1. Takım Bilgileri  

   Tablo 1. Takım Bilgileri 

1.2.Organizasyon Şeması  

Takımımızda bulunan birimler ve bu birimlerde görev alan üyelerimiz Şekil-1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. ÇELEBİ Takımı Organizasyon Şeması 

1.3. Takım Üyelerinin Görev Tanımları: 

Takımımız çalışmalarını planlanmış bir iş bölümüyle gerçekleştirmektir. Tablo 2’de görev 

tanımları ve sorumlu üyelere yer verilmiştir. 
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1.4  Proje Özeti: 

Çelebi; turizmin genel sorunlarına, sektörde bulunan dil problemlerine çözüm olacaktır. Çelebi 

uygulamamız turistlerin ülkemizdeki seyahatleri boyunca unutulmaz anılar biriktirmelerini 

sağlayarak memnuniyeti arttırıp turizm sektörünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesine, turizmin 

yalnızca yaz turizminden ibaret değil alternatif turizm kavramının anlaşılması ve bu yönde 

turizmi çeşitlendirmesini sağlayarak ülkemizi dünya turizm sektörü sıralamasında üstlere 

taşıyarak turizm ekonomisine katkı sağlamasını hedeflemekteyiz. Çelebi kullanıcılarımız 

uygulamamız sayesinde seyahatlerini kolayca planlayabilme imkanına sahip olacaktır. Kolayca 

istek ve beğenilerine göre rotalarını oluşturacaklar sonrasında tercih ettikleri ulaşım aracı ile 

haritada kendi rotalarını kolaylıkla takip edebileceklerdir. Ayrıca konumlarına yakın dükkan, 

mağaza, hediyelik eşya satışı yapan esnaflara da anlık ulaşabileceklerdir. Uygulamamızda 

bulunan QR kod ile alışverişlerinde temassız kolay ve güvenilir ödeme imkanına da sahip 

olacaklardır. Seçim yaparken diğer kullanıcılarımızın kendi deneyimlerini paylaştıkları post 

ekranlarına bakarak kendilerine en uygun tatil rotasını planlayabileceklerdir. Aşağıda 

uygulamanın ekranları bulunmaktadır. İlerleyen kısımlarda her ekranın detaylı açıklamaları yer 

alacaktır. 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

             Use-Case Diyagramı 

İnsanların Türkiye seyahatlerini kolaylaştıran uygulamamızda belirli işler yapılabilmektedir. 

Bu işlerin genel bir diyagram üzerinde gösterilmesi, projemizi daha doğru açıklamamızda 

bizlere kolaylık sağlamaktadır. Bu sebeple Şekil 2. ÇELEBİ Use-Case diyagramında gezgin 

kullanıcı ve uygulamayı kullanan esnaf bakış açısından yapılabilecekler şematize edilmiştir.  

Gezginler ve esnaflar uygulamamıza kolaylıkla kayıt olabilir ve giriş yapabilirler. Ayrıca 

profillerini güncelleyebilir ya da silebilirler. Bu konumda hesap ayrımı bulunmamaktadır. Esnaf 

kullanıcılarımızdan gerekli ek bilgiler istenilebilmektedir. Bu bilgiler uygulamamıza katılan 

esnafların doğrulanması konusunda bize yardımcı olacak bilgiler olacaktır. Esnafların 

gezginlerden farkı ise ödeme alabilmeleri ve ürünlerini yönetebilmeleridir. Gezgin kullanıcılar 

kayıt olduktan ve girişlerini başarılı bir şekilde yaptıktan sonra karşılarına çıkacak ekrandan 

popüler şehirleri görebildiği gibi, varış noktalarını seçerek rota oluşturabileceklerdir. 

Oluşturdukları rotalar gezginlerin ilgi duydukları şeylere göre şekillenecek ve mümkün olan en 

kolay rota olarak sistem tarafından oluşturulacaktır. Belirledikleri rota üzerinde bulunan 
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esnaflardan (Kafe, Restoran, Hediyelik Eşyacılar…) alışveriş yapabilmek için hesabına 

(Cüzdanına) kredi veya banka kartlarıyla bakiye yükleyebilecektir. Yüklenilen bu bakiyeyi rota 

üzerindeki işletmelerden alacakları ürünlerde QR kodu ile kullanarak tek fiyat garantisi 

kazanmış olacaklardır. İşletmeler satışları takip ederek ürünlerini hazırlayacaklar ve gelecek 

gezgine ürünleri kolayca teslim edebileceklerdir. Bu uygulama ile kullanıcıların gereksiz zaman 

kaybetme olasılığını en düşük ihtimale düşürüyoruz.  

      

 
                            Şekil 2. ÇELEBİ Use-Case Diyagramı 

         İş Akış Diyagramı 

Seyahatlerden zaman kazanılmasına ve daha etkili bir şekilde gezilmesine olanak tanıyan 

uygulamamızın daha doğru anlatılabilmesi için Şekil 3. ÇELEBİ İş Akış Diyagramında 

gösterildiği gibidir. Kullanıcı uygulamayı açtığında bilgilendirici başlangıç ekranları gözükür 

ve giriş yapması ya da kayıt olması için yönlendirilir. Kullanıcının bir hesabı varsa gerekli 

bilgiler ile girişini yaparken eğer hesabı yoksa gerekli bilgileri vererek kayıt olabilir. 

Kullanıcının e-Posta doğrulama işlemi gerçekleştirilir ve bilgilerin doğru olduğu teyit edilir. 

Sonucunda kullanıcının hesabı oluşturulmuş olur ve kullanıcı ana ekrana yönlendirilir. 

Kullanıcı ana ekran üzerinden varış noktasını seçerek ulaşım seçenekleri ve diğer filtreleme 

seçeneklerine göre bir rota oluşturur. Düzenleme işlemleri bittiğinde oluşturulan rota 
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kaydedilebilir her zaman güncellenebilir. Kaydedilen rota başlatıldığında kullanıcının 

oluşturduğu rota işlemeye başlar. Kullanıcı cüzdan bölümündeki bakiyesini görebileceği gibi 

sisteme bakiye de yükleyebilir. Kredi veya banka kartı ile yüklenen bakiyeler ile rota üzerindeki 

işletmelerden QR kod ile ürün ya da hizmet alabilir ve para birimi farklılıklarından doğacak 

problemlerin çözülmesinden yanı sıra zaman kaybı problemleri de giderilmiş olur. Kullanıcıya 

tek fiyat garantisi verilmiş olur. Kullanıcı rota üzerindeki durakları geçerek rotadaki son durağı 

da bitirdiğinde rota tamamlanmış olur ve bitirilir.  

      
       Şekil 3.ÇELEBİ İş Akış Diyagramı 



7 

 

 

3. Sistem Mimarisi  

1.BACKEND 

Çelebi projemizin API sağlayıcısı olarak Django Rest Framework ile beraber RESTful api 

tasarımını kullanacağız. DRF(Django Rest Framework) seçmemizde amacımız hızlı 

geliştirebilir olması ve önü açık bir teknoloji olmasıdır. DRF ile beraber PostgreSQL 

veritabanını kullanacağız. PostgreSQL, Store Procedure olarak adlandırılan SQL fonksiyonları 

sayesinde hemen hemen tüm sunucu ortamlarında kullanılabilmesi, genişletilebilir olması 

sayesinde kendi özel veri türlerimizi ve işlevlerimizi tanımlamamıza da izin verir. Bu özelliği 

sağlamasının en güzel tarafı kullanacağımız Python program dilini desteklemesidir. 

PostgreSQL’in çok aktif ve güçlü geliştirici komünitesine sahip olması sayesinde her yıl 

yenilikçi ve güncel özellikler içeren yeni sürümü yayınlanmaktadır. Ayrıca ücretsiz ve açık 

kaynaklı olması da bir diğer tercih etme sebeplerimizdendir. 

2.MOBİL 

Ilk aşamada projemizi yalnızca mobil uygulama üzerinde sergileyeceğiz. Mobil uygulama 

teknolojisi olarak Flutter’ı kullanacağız. Flutter seçmemizdeki amacımız hızla gelişen bir 

teknoloji ve topluluğu çok olduğu için hızlı geliştirip aynı anda hem Android hem de IOS 

cihazlar için yazabilmektedir. Kodumuzda MVVM (Model – View – ViewModel) yazılım 

mimari modelini kullanacağız. Bu tasarımı seçmemizdeki amacımız  MVVM'nin bir 

"Separation of Concerns" yapısı olması ve bu sayede uzun ve karmaşık kodlarla uğraşmak 

zorunda kalmadan birçok yapıyı birbirinden ayırarak kullanabileceğiz. Ayrıca MVVM, iş 

mantığını ve arayüzünü ayırır. Böylelikle tasarımcı Bahadır Sevim, tasarımını yaparken 

geliştiriciden görevli Azad Erdoğan  arka işlemleri yapabilir. Bu, uygulamamızı geliştirme ve 

test etmede işimizi kolaylaştıracaktır. Model tarafında ise değişiklik yapmak istediğimizde UI 

tarafında herhangi bir değişiklik yapmadan iyileştirmeler yapabileceğiz. 

4.     Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Çelebi mobil uygulamasını oluşturmaya karar vermemizde bazı önemli etkenler rol oynadı. Bu 

etkenler; Ülkemizin yabancı ülkelere tanıtımının iyi yapılmaması, ülkemizde vatandaşımızın 

dil yetersizliği sebebiyle turistlerin sıkıntı çekmesi, milli bir uygulamanın bulunmaması gibi 

etkenlerdir.Çelebi projesinin geliştirilmesinde 5 kişilik bir ekip ile aktif ve özverili çalışarak 

uygulamamızı daha özgün, daha etkin, daha performanslı hale getirebilmek için fikir 

paylaşımında bulunduk. Bu fikirler kullanıcıların ülkemizde yaşadıkları problemlere çözüm 

olma amacında ortaya çıkmıştır. Turistlere uygulamamızda dil desteği sağlayarak dil 

problemlerine çözüm olan, turizm çeşitliliği sağlayarak esnafların kalkınmasını sağlayan, 

ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yaparak dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer 

almasını hedeflemekteyiz. Ayrıca Türkiye’yi ziyaret edecek turistlere sadece turizm rotaları 

değil, kültür ve tarih rotaları da bahsedilerek Türk kültürü ve etik değerlerimizin anlatılması 

amaçlanmıştır. 

İnsanların seyahatlerinde yanında olacak ve onlara avantajlar sağlayacak mobil 

uygulamamızda API sağlayıcısı olarak Django Rest Framework’u seçtiğimiz için Python 

programlama dilini kullanmaktayız. Python dili;  C , C++ dillerine göre daha hızlı ve kolay 

çalışması, farklı programlama paradigmalarından en iyi şekilde yaralanmamızı sağlaması gibi 

güçlü özellikleri sayesinde uygulamanın arka planında daha etkin bir yapı sunmuş oluyoruz.  
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Uygulamamızı oluştururken kullandığımız bir diğer programlama dili ise dart programlama 

dilidir. Dart programlama dili bizim platformdan bağımsız uygulamalar yapabilmemizi 

desteklemekte ve arkasındaki Google desteği ile performansı yüksek uygulamalar ortaya 

sunmamızı hızlandırmaktadır. Dart programlama dilini kullanan Flutter ile uygulamamızda 

güncel ve kullanıcı dostu arayüzler sunacağız. Ayrıca bu programlama dillerinin kolay 

öğrenilebilmesi ve ücretsiz kaynak sunmaları  da bir diğer tercih etme sebeplerimizdendir. 

Mobil uygulamamızı gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan temel unsurlardan biri de 

şüphesiz ki veri tabanıdır. Uygulama içindeki verileri tutabilmek için PostgreSQL veri tabanını 

kullanacağız. PostgreSQL, açık kaynak kodlu ilişkisel bir veri tabanı olduğundan verileri 

tablolar halinde depolamak, verilere ulaşmak ve işlem yapmakta bizlere avantaj sağlamaktadır. 

SQL sorgulama dilini kullanmasından ötürü hemen hemen tüm ortamlarda kolayca 

kullanılabilmektedir. Bizlere sunmuş olduğu kolon ve satır bazlı güvenlik, kimlik doğrulama 

erişim ve geliştirilmiş kontrol sistemi gibi güvenlik sistemleri sayesinde uygulama verilerini 

güvenli bir şekilde tutabilmekteyiz. Ayrıca mobil uygulamamızda kullanılan tasarımlar 

tamamen kullanıcı dostu olup, gerekli renk uyumları ve buton erişim kolaylığı ile efektif 

programlar tasarlanmıştır.  

Uygulamamız beş ana kısımdan oluşmaktadır.  Bunlar: 

1. Açılış ve Kayıt Ekranı 

Kullanıcılar mobil uygulamamızı açtıklarında ilk karşılaştıkları ekran, açılış ekranı (splash 

screen) olacaktır. Bu ekranda uygulamamızı tanıtan görseller ve yazılar yer alacaktır. 

Sonrasında ise kayıt yapacakları veya giriş yapacakları ekranlar mevcuttur.   

 

 



9 

 

 

2. Ana Ekran 

 

 

 

Kullanıcı Çelebi ana ekranında konumuna yakın yerler, popüler 

mekanlar ve arama çubuğu ile karşılaşacaktır. Arama kısmında 

filtre imkanına sahip olacaktır. Filtreleme kısmına il ismi girilerek  

o ile ait yerleri görebilecek. Hatta filtrelemenin hemen altında 

mekanlar, ürünler gibi filtrelemeyi de sağlayacaktır. Ayrıca her 

ekranın üst bölümünde kullanıcıların hesap sayfasına 

ulaşabilecekleri bir ikon yer alacaktır. 

 

 

 

 

 

3. Detay Ekran 

 

 

Yer detay sayfasında seçilen şehre ait fotoğraf, tanıtım yazısı 

ve 2 tane slide şeklinde kayan ekran olacaktır. Kayan 

ekranların 1.sinde  o şehirdeki esnafların yükleyeceği ürünler 

yer alacak, 2.sinde ise insanların deneyimlerini post şeklinde 

paylaştıkları kısımlar yer alacaktır. Şehre ait fotoğrafın altında 

artı şeklinde rotamı ekle butonu olacaktır. Rotamı ekle butonu 

sayesinde kullanıcılar seçtikleri  şehri seyahat rotalarına 

ekleyebilecekler. Ayrıca ürünler bölümünde ürünlerin detay 

sayfası olacaktır. Ürünlerin detay sayfasında ürünü satın al 

butonu veya sepete ekle butonu yer alacaktır.       
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4. Rota Ekranı 

 

Çelebi rota ekranımız 

kullanıcıların istek ve 

beklentileri doğrultusunda 

onlara yedi farklı seçenek 

sunacak; yeme ve içme, 

konaklama, eğlence, plajlar, 

fotoğraf çekilecek popüler 

mekanlar, açık hava 

aktiviteleri, tarih ve kültür 

alanlarında seçim yapma 

imkanı sunması ve yapacağı 

eklemelerle birlikte 

kaydedebileceği rotalar 

oluşturmasını sağlayacaktır. 

Kullanıcı seyahatini hangi 

ulaşım aracıyla yapacağını 

uygulamadaki servislerimiz 

kısmından seçebilecektir. 

Kullanıcı rotasını oluşturduktan sonra harita üzerinden seyahatini kolaylıkla takip edebilecektir. 

5. Cüzdan Ekranı  

 

 

Cüzdan ekranımızda 

kullanıcılarımız konaklama, 

mekan, alışveriş vs. ödeme 

işlemlerini  bu ekranda 

gerçekleştirecektir.  

Banka gibi ayrı bir sistem 

yapmak yerine ilk faz 

aşamasında aracılık yaparak 

ödeme yapabilecektir. 

Kullanıcının ödeyeceği tutar 

cüzdanından çelebi tarafına 

aktarılır. Çelebi, kullanıcı adına 

kendi kartları ile ödemesini 

gerçekleştirecektir. Böylelikle 

kullanıcılarımız daha kolay, 

güvenilir ve temassız ödeme 

imkanına sahip olacaktır. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Çelebi uygulaması yerli ve yabancı turistlerin en büyük isteklerini ve şikayetlerini göz önüne 

alarak, Türkiye’nin dört mevsim ve her iliyle birlikte turizme katılmasını sağlayarak bu sayede 

de turizm gelirlerini arttırmayı hedeflemektedir. Uygulamamızı diğer seyahat 

uygulamalarından ayıran en önemli özelliği; kullanıcıya istek ve beklentileri doğrultusunda  

yemek, konaklama, ulaşım, eğlence, spor, tarih ve kültür gibi birçok alanda  seçim yapma 

imkanı sunması ve yapacağı eklemelerle birlikte kaydedebileceği rotalar oluşturmasını 

sağlayan yerli bir mobil uygulama olmasıdır. 

Kullanıcıların yapacakları seyahatlerde kullanacakları farklı çaplarda uygulamalar mevcut. Bu 

uygulamaların kimisi iş seyahatlerine özgü iken kimisi sadece özel araçla yapılacak 

yolculuklara uygun tasarlanmış. Ayrıca bunlar arasında kullanıcının yapacağı alışverişler için 

güvenli ödeme kolaylığı sağlayan bir  uygulama da görmemekteyiz. Biz çelebi olarak 

kullanıcılarımızın yapacağı hediyelik eşya, yemek vb. alışverişlerinde kullanacakları kart 

bilgilerini verdikleri izin doğrultusunda kullanarak alışverişlerini onlar için temassız ve daha 

kolay hale getirmektedir. Türkiye’nin tanıtımını yapan, kültürel değerlerimizi anlatan, 

Türkiye'de yapılacak tatil için öneriler sunan web siteleri, bloglar mevcut fakat Türkiye’ye 

gelmiş bir yabancının gözünden ihtiyacı olan her bilgiyi bir uygulamada toplayan ilk uygulama 

olacağımız iddiasındayız.  

Günümüz teknoloji çağında insanlar her şeye en kolay şekilde erişebilmeyi bekliyor işte bu 

noktada benzer uygulamaların aksine göze hitap eden ve kullanımı kolay bir arayüzle karşınıza 

çıkıyoruz. Bir kullanıcı kayıt olma işlemini tamamladıktan sonra gitmek istediği destinasyon 

hakkında kolayca bilgi alabilir, yapacağı aktiviteleri, tercihine göre ulaşım şeklini, güvenle 

konaklayabileceği otelleri, eğlenmek için gidebileceği mekanları, yemek tercihine göre 

restoranları kolayca listeleyebilir oluşturacağı rotasına ekleyebilir ve daha sonra seyahati 

sırasında bunlara erişim sağlayabilir. Bunların dışında kullanıcılar cüzdan bakiyelerini tlye 

çevirme işlemlerini ve alışverişte teması azaltmak adına yapmayı düşündüğümüz karekod 

uygulaması kullanıcının kart bilgilerine erişime izin verdiği takdirde uygulama içerisinden 

alışverişlerini kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlayacak olup uygulamamızda ürünlerini 

tanıtmak isteyen küçük esnafımızın da kalkınmasında yeni bir imkan sağlayacaktır.  

Müzik diğer kuşaklara aktarılması ve tanıtımı yapılması gereken bir kültürel mirastır.Ülkemizin 

zengin müzik arşivini ve değerli sanatçılarımıza da uygulamamız da yer vermek ve dünya 

listelerine taşımak istiyoruz. Kullanıcılarımız şehirlerle veya bölgelerle özdeşleşmiş parçaların 

bulunduğu çalma listelerine ilgili mekanın sayfasında bulunan nota  ikonuyla  ulaşabilecekler. 

Ayrıca  Çelebi, minimum şartlarda 8GB ram, 120GB bellek ve Intel Core i3 işlemci 4.nesil 

donanım özelliklerine sahip bir cihaz ile API ayağa kaldırılabilir ve Mobil uygulamayı 

çalıştırabilmek (Building) için yeterli olacaktır. Tamamen özgün olan ve insanların 

seyahatlerini kolaylaştıran projemizde kullanıcılarımıza daha etkili bir deneyim sunabilmek 

için yazılan kodların etkin olabilmesini sağlamak amacıyla daha önceden yazılmış ve projemizi 

geliştirici yazılım kütüphanelerinden yararlandık. Projeye tamamen sıfırdan başlayarak ekipçe 

bir ürün ortaya koymak için çalıştık. Projemizde öne çıkan özelliklerden birisi de “kendi özgün 
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rotasını oluşturma” algoritması ile kullanıcının gitmek istediği yerleri, eklediği rotayı 

uygunluğuna ve bulunacağı yerde harcayacağı minimum süreye göre şekillendirip kullanıcıya 

en optimum şekilde hazırlatılması ve kullanıcıya yansıtılmasıdır. Bu konuda iddialıyız. 

Diğer bir algoritmamız olan esnaflar ile müşteri arasında ticareti kolaylaştıran ve hem 

esnafımız hem de gezgin kullanıcılarımız için kolaylık sağlayan ödeme sistemimizdir. 

Algoritmanın gerçekleştirilmesinde ise uygulamamızda ürünlerini sunmuş olan esnaf, maliyeti 

hesaplayıp müşteriye ait olan QR kodu okutarak ödeme almayı talep edecektir. Müşterinin 

kabul etmesi durumunda ödeme işlemi gerçekleşecektir. Bununla birlikte müşterinin yani 

gezgin kullanıcımızın daha önce bakiye yüklediği ‘cüzdan’ bakiyesinden harcanan miktar 

düşecektir. Gerekli güvenlik prosedürleri en ince detayına kadar belirlenecektir. Böylelikle 

Çelebi kullanıcılarımız kolay ve güvenilir ödeme sistemine sahip olacaktır. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Türkiye coğrafi konumu, tarihi, kültürü, insan kalitesi başta olmak üzere turizm açısından pek 

çok önemli özelliğe sahiptir fakat bu potansiyeli değerlendirebilmek bundan daha  önemlidir. 

Gereken tanıtım ve reklam faaliyetleri yapıldığı takdirde turizmden beklenen ekonomik ve 

sosyal yararlar da sağlanabilir hale gelecektir. Bu nokta da Çelebi’yi Türkiye’yi her yönüyle 

tanıtımını yapacak bir  fikir olarak geliştiriyoruz. Uygulamamız Türkiye’ye  tatil, gezi, 

eğlence, sportif ya da kültürel amaçla gelmiş  turistlerle birlikte  aynı zamanda iş, sağlık, tıbbi 

ve alışveriş gibi nedenlerle gelenlerin de Türkiye‘de bulundukları vakti kolaylaştırmaya 

yöneliktir. 

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin hangi tür tatili tercih ettikleri ile bulundukları yerlerde ne 

tür ürünleri satın aldıkları ve ne tür bir satın alma davranışı gösterdiklerini öğrenmek amacıyla 

yapılan bir araştırma sonucuna göre gelen turistlerin en çok Akdeniz ve Ege kıyılarındaki otel 

ve tatil köylerinin tercih ettiği görülmüştür. Bu noktada biz kullanıcılarımıza rotasyon 

önerisinde bulunarak Mardin, Antakya gibi diğer illerimizin de turizme katılmasını sağlayarak 

turizmi  deniz kum güneş üçgeninde olmaktan kurtarabiliriz. Ayrıca  Uludağ, Kartalkaya, 

Kartepe, Erciyes gibi kış turizm merkezlerinin de bilinirliğinin arttırılmasıyla beraber kış 

aylarında da turizmin canlı tutulmasını sağlayabiliriz. 

Aynı araştırmaya göre Türkiye’ye ziyarette bulunan yabancı turistlerin, genellikle eğlence ve 

macera arama, yerel turlara katılma, hediyelik eşya satın alma, halkla iletişim kurmaya 

çalışma, grupla ya da bireysel olarak vakit geçirme gibi davranışları olduğu görülmüştür. Bu 

noktada uygulamamızın gitmek istediğiniz destinasyona ulaşmanız için oluşturulmuş rota 

üzerinde örneğin tarihi mekanları, eğlence mekanlarını ya da restoranları listelemenize imkan 

vermesi ile gittiğiniz yerde bulunan hediyelik eşya dükkanlarını  ve alabileceklerinizi 

göstermesi kullanıcılarımızın isteklerini karşılarken aynı zamanda küçük esnafın da 

kalkınmasını sağlayacaktır.  Ülkemize yaptıkları seyahatlerinde turizm şirketlerini 

kullananların sorunlarına baktığımızda ise tura bağlı olmalarının verdiği zorunluluklar ve 

kendi tercihlerini yapamıyor oluşları başlıca şikayet noktaları olmuştur. Bu sorunlara çözüm 

olarak kullanıcılara kendi tercihlerini yapma imkanı sunuyor aynı zamanda gitmek istediği 

yerler ve yapmak istedikleri şeyler hakkında onlara bunu daha önce deneyimlemiş kullanıcı 



13 

 

 

puanlarını, popüler yerleri, mekanları göstererek gidecekleri yerler hakkında önceden fikir 

sahibi olmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde şehirlere ait bilgi ekranlarımızda şehre gitmeden 

önce orada yapabilecekleri aktiviteleri, tadabilecekleri lezzetleri, alabilecekleri hediyelik 

eşyaları, kalabilecekleri otelleri, güzel fotoğraflar çekip tatillerini unutulmaz karelerle 

ölümsüzleştirebilecekleri noktaları da onlara sunuyoruz ve bu sayede tatilleri hakkında 

gitmeden fikir sahibi olmaları imkanını veriyoruz. Turistlerin şikayetçi olduğu diğer nedenler 

arasında tur otobüsleri ve tur rehberiyle ilgili maddeler yer alıyor. Turizm acentelerine 

bağlılığı azaltarak bu şikayetlere çözüm sağlamış olacağız  bu durumda ise turistlerin  şehir içi 

ulaşımda yardımlarına yine  Çelebi uygulaması yetişecek. Otobüs hatları, otobüs durakları vb. 

verilere erişerek bir kullanıcıyı bulunduğu konumdan gitmek istediği yere kadar 

kullanabileceği ulaşım araçları ve güzergahı konusunda bilgilendirecek. Süre kısıtlaması 

olması sebebiyle uygulamamızın bu kısmı takım üyelerimiz tarafından proje teslim tarihinden 

önce hazırlanmayacak olarak belirlenmiş olup geliştirilmek üzere olan bir fikir olarak 

kalacaktır. 

Ülkemize gelen turistler için sorun olan bir diğer nokta ise vatandaşlarımızın yabancı dil 

yetersizlikleri nedeniyle iletişim kurmada büyük sıkıntı yaşamalarıdır. Education First 

tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye İngilizce bilme oranında 3 

senede 28 sıra geriye düşmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında dünyada 51.sırada olan Türkiye, 

2018’de 73. ve 2019’da ise 79.sıraya gerilemiştir. Biz Çelebi ekibi olarak bu sorunu da göz 

önüne alarak uygulamamızın dil desteği kısmına büyük bir önem verdik. Projemizin ilk 

aşamasında ingilizce dili mevcut olacak ilerleyen aşamalarda diğer dil seçenekleri de 

eklenecektir. 

Türkiye’ye herhangi bir amaçla gelmiş veya Türkiye içinde kendisine bir rota oluşturmak 

isteyen herkesin kullanabileceği Çelebi uygulaması kişinin konum, kredi/banka kart bilgileri 

gibi verilerine erişimine izin verdikten sonra onun için en kolay en rahat en güvenilir ve 

isteklerine en uygun rotayı karşısına çıkaracak. Uygulamanın kullanımı gündelik hayatta bir 

yerden bir yere giderken kullandığımız ulaşım uygulamaları gibi kolay olacak. 

Bir yabancı olarak Türkiye’ye geldiğimizi düşünelim, bilmek isteyeceğimiz ilk şey nerede 

kalacağımızdır. En güvenli en uygun otel, motel veya pansiyonu bulmak isteriz. İkinci olarak 

düşüneceğimiz ne yiyeceğimizdir. Her kültürün damak zevki birbiriyle uyuşmayabilir bunun 

için gittiğimiz yerde o yere özgü yeni tatlar keşfetmekle beraber aç kalmamak için bizim için 

yabancı olmayan her yerde bulunan ortak tatların da nerede satıldığını bilmek isteriz.Temel 

ihtiyaçlarımızı hallettikten sonra ise orada yapacağımız seyahatle ilgileniriz. Nereye 

gideceğimiz, hangi ulaşım araçlarını kullanıp kaç para harcayacağımız, gittiğimiz yerde ne 

göreceğimiz, ne tür aktivitelerde bulunabileceğimiz gibi sorulara cevap ararız. Kendimize ait 

bir rota belirledikten sonra ise gittiğimiz yerlerin keyfini sürmek ve dönüş için hatıra eşyalar 

almak isteriz. Biz uygulamamızı hazırlarken bir kullanıcının Türkiye’de yapacağı bir seyahat 

planı için gerekli her faktörü düşünerek ihtiyacı olan her şeyi bir arada toplayıp, Türkiye’ye 

özgü pek çok şeyi hem tanıtıp hem pazarlayarak kullanıcıya sunmayı hedefledik. 

Uygulamamızı oluştururken öncelikle yapmayı planladığımız özellikler için hangi verileri 

nasıl kullanacağımızı belirledik. Uygulamanın arayüzü ve arka yüzü için gerekli teknolojileri 
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araştırdıktan sonra aklımızdaki bütün bu senaryolara en uygun ekran tasarımlarını planladık. 

Hazır bazı tasarımları Çelebi uygulamasına uyarlayarak özgün hale getirdik. Hangi ekran için 

hangi teknolojinin kullanılacağını belirledik.  

Çelebi ekibi planlı, disiplinli ve özverili ekip üyelerinden oluşmaktadır. Tablo 3’de çalışma 

takvimimiz yer almaktadır. 

 

 
      Tablo3. Çalışma Takvimi 

 

 

 

 

                 Yapılacak İşler   Mayıs   Haziran Temmuz Ağustos    Eylül

Proje detay rapor çalışması

Uygulama için son geliştirmeler yapılacak. 

12 Haziran Proje Detay Rapor Son Tarih

20-23 Temmuz Kurban Bayramı 

21-26 Eylül  Yarışma Günleri

ÇELEBİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Mobil ve Backend altyapısı oluşturulacak. 
DRF'de User App ve Utils app 

oluşturulacak. Mobilde Design Pattern'e 
karar verilip mobil için backend üzerine 

çalışılacak (Hangi tasarım deseni 
kullanılacak karar verilmeli ve bir state 
yönetim kütüphanesi seçilmeli).

DRF'de Rota App oluşturulacak ve User 
ile bağlantısı kurulacak. Aynı zamanda 

Utils app geliştirilecek. Java ile Cüzdan 
modülü hazırlanacak. Mobilde Home User 

Profile screenleri yapılacak ve hazırlanan 
backend ile entegrasyonu gerçekleşecek.

DRF'de Post, Yorum vb. son dokunuşlar 
yapılacak Mobilde Rota, Mekan ve 

gönderi ekranı oluşturulacak, Mobil 
backend de entegrasyon gerçekleştirilecek.

DRF ve Java entegrasyonu yapılacak. 
Proje sunucu üzerinde hizmete girecek. 

Mobilde kalan tasarım ekranları yapılıp 
gerçek veri ile giydirilecek.
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7. SWOT Analizi  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAYIF YÖNLER 

 

-Kullanıcının 

bulunduğu konum 

şartları ve operatörü 

itibariyle internet ve 

GPS’e ulaşılamadığı 

takdirde 

uygulamanın 

çalışmasında 

aksamalar 

yaşanması, 

-Dil desteğinin sınırlı 

olması. Projemizin 

ilerleyen 

aşamalarında dil 

seçeneklerimizi 

arttıracağız. 

 

 

 S    T O W 

RİSKLER 

 

-Benzer amaçla 

üretilmiş geniş çaplı  

uygulamaların varlığı, 

 

-Uygulama geliştirme 

aşamasında gerekli 

maddi desteğin 

bulunamaması. 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 

-Diğer seyahat 

uygulamalarından 

farklı olarak  

Türkiye’nin 

tanıtımında birçok 

yenilikçi fikri bir 

arada taşıyan yerli bir 

fikir olarak ortaya 

çıkıyoruz, 

-Takımımızın daima 

gelişime ve 

öğrenmeye açık genç 

girişimcilerden 

oluşması sebebiyle 

uygulamanın  sürekli 

geliştirilebilir ve 

iyileştirilebilir olması, 

-Hedef kitle 

düşünülerek 

hazırlanmış kolay ve 

kullanışlı arayüze 

sahip olması. 

 

FIRSATLAR 

 

-Gelişen ve 

bireyselleşen turizm 

sektörüyle birlikte 

uygulamanın 

bilinirliliğinin artması, 

-Kısıtlı zaman ve 

maliyet ölçeğinde 

yaptığımız 

uygulamaya geri 

bildirimler 

doğrultusunda yeni 

özellikler eklenip 

geliştirilmesi, 

-Pandemi süreci 

dolayısıyla insanların 

tatile daha çok ihtiyacı 

olması, 

-Gün geçtikçe artan  

teknoloji ve telefon 

kullanımlarıyla 

beraber mobil 

uygulamalara olan 

taleplerin artması. 
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