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

Proje kapsamında; performansı yüksek, verimli, kullanımı kolay, kusursuz dil seçenekleriyle
turizm alanında bir rehber uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen mobil uygulama bünyesinde,
Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren turistin seyahat nedenlerini öğrenerek güvenle tanımaya
başlayan yapay zeka algoritması tasarlanmıştır. Buna ek olarak Türkiye hakkında tanıtım ve
bilgilendirme yapabilen ve gezilebilecek yerleri gösteren arayüzler, her türlü sorununa çözüm
önerisi sunan ve ihtiyaçlarını gideren asistan chatbot ve internetsiz kullanıma müsait olan
tasarlanmış şehir haritası mevcuttur.

Uygulamanın bu ekosistemi içerisinde bir turist kullanıcısı arayüz ekranlarından tanıtım ve
bilgilendirme edinerek mekan ve yer önerileri alabilir, işbirliği yapılmış ulaşım ve yemek
sektörlerindeki popüler araçlara da ulaşabilir. Geliştirilmiş olan kullanıcıyı tanımlama algoritması
ile kişiye özel mekanlar, gezilebilecek bölgeler ve etkinlikler (konser, sinema, festival vb.)
halihazırda elimizde bulunan veriler ve başlıklar içerisinden filtrelenerek kişiye özel olarak
bildirilir. İlk iki aşamada bulunan tanıtım, bilgilendirme ve kişiye özel öneriler dışında, chatbot
sistemi ihtiyaç karşılayacaktır. İstenilen herhangi bir sorgu girdisinin algoritma tarafından
filtrelenerek kullanıcıya kadar ilerleyen bir süreci olacaktır.

Proje kapsamındaki çalışmalarda ekipte dört kişi bulunmaktadır. Proje yönetimi ve mobil
uygulamada bağlantı, servis, database bağlantılarının sağlanması, mobil uygulamanın
arayüzlerinin kodlanması ve kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması, elde edilecek verilerin güvenle
ve KVKK hükümleri kapsamında veri tablolarında tutulması ve elde edilen verilerle kişiyi tanıma
algoritmasının asistan chatbot ile entegre edilmesi ekipte bulunan bu dört kişi tarafından
sağlanacaktır. Ekip üyelerine proje yönetimi ve Firebase ile veritabanını oluşturulması, Flutter ile
mobil uygulamanın geliştirilmesi, Python ve yapay zeka ile chatbotun geliştirilmesi, proje
koordinatörü ve veri yöneticisi görevleri atanmıştır.
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan)

Proje kapsamında, temel olarak turiste hizmet ve bir turizm uygulamasında ilk defa kullanılacak
olan; turistle diyaloğa geçebilecek bir Yapay Zeka tabanlı Asistan Chatbot ve internet bağlantısının
olmadığı durumlarda turistin şehir haritası ihtiyacını giderecek çizgisel Şehir Haritası
bulunmaktadır.

Literatüre göre bir sohbet robotu “İnsan kullanıcılarla, özellikle İnternet üzerinden konuşmayı
simüle etmek için tasarlanmış bir bilgisayar programıdır” (Chatbot |Definition of chatbot in
English by Lexico Dictionaries, 2019). Aynı zamanda yapay konuşma varlıkları, etkileşimli
aracılar, akıllı botlar, dijital asistanlar ve sohbet robotları olarak
da bilinir (Adamopolou, E., 2020). Chatbotlar, kullanıcılarıyla
iletişim kurarken rahat ve verimli yardım sunarlar;
problemlerine doğrudan yanıt vererek onlara daha ilgi çekici
cevaplar sağlarlar (Brandtzaeg & Følstad, 2017). Proje
çalışmaları içerisinde, kendi algoritmalarımız ile bir Asistan
Chatbot sistemi tasarlanmıştır. Chatbot ile ilişkilendirilmiş
algoritmalarla soru modelleri işlenmektedir. Kullanıcıdan gelen
girdiler eğitime alınarak işlenir ve cevap yapısı oluşturulur.
Eğer eğitim modellerinden daha önceden işlenmiş bir girdi
gelirse, etiketlenmiş cevapları kullanıcıya sunulmaktadır.

Bilinenin üzerinde internetin olmadığı
zamanlarda harita API servis verileri
çekilmediği için anlık olarak gösterim
yapamamaktadır. Proje fikri içerisinde
planlanan harita programı ayrı bir ürün olarak
değil, aynı uygulama içerisinde bir katman
olarak çalışmaktadır. Flutter kütüphanelerinin
imkan sağlaması ile uygulama katmanında bir
Unity çıktısı çalışabilmektedir. Tasarlanmakta
olan şehir haritası, minimallikten esinlenerek
büyük işlem yüklerine karışmadan görüntüleme ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamaktadır.

Geliştirilen arayüz ekran tasarımlarında kullanıcı deneyimi ön plana çıkmaktadır. Literatürdeki bir
kaynağa göre UX (Kullanıcı deneyimi), yazılımın işlevleri ve kalite özellikleri kullanıcının
bütünsel bir algısı olarak tanımlanır (Hassenzahl M., 2010). Tasarlanan tüm ekranlar Flutter
kütüphanesinin sunduğu kolaylıklar ve uygulanabilirlik ile kolayca yapılabilmektedir. Ekranlar
arasındaki başlık farklılıkları ve oluşturulacak işlevler özenle belirlenerek kullanıcı deneyimi için
kodlanmıştır. İşlevsellik kazanan kodlanan butonlar ile uygulamanın ana iskelet yapısı oluşmuş ve
kullanıcı arayüzü göze hitap edebilecek, estetik duracak, öğrenebilirliği artıracak şekilde
tasarlanmıştır. Devam edecek süreçlerde kullanıcıdan geri bildirimlerin temin edilmesi ile hatalar
giderilerek, uygulamanın yeni ve daha başarılı versiyonlarının çıkmasını sağlayacaktır.
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan)

Mobil uygulama yazılımının oluşturulmasında, Google tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir
yazılım olan Dart programlama diliyle yazılan Flutter teknolojisi kullanılmıştır. Flutter Android ve
IOS işletim sistemlerine tek bir kod tabanı üzerinde uygulama geliştirmeye yarayan Cross
Platform özelliğine sahip yazılım geliştirme kitidir. Uygulamaya gerçek zamanlı olarak veri
yükleyerek arayüzü güncellemek ve tüm veri işlemlerinin yapılması için Google’ın Firebase bulut
ve veritabanı hizmeti kullanılmıştır. Chatbot ve Yapay Zeka analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
için Python programlama dili kullanılmıştır.

Harita tasarımlarının yapılması için büyük bir grafiksel kodlama motoru olan Unity kullanılmıştır.
C# programlama dili ile fonksiyonellik kazanan Unity projeleri, sonsuz bir düzlem üzerinde özel
olarak tasarlanmış model ve asset birleşimlerinden bir araya getirilir. Yaptığımız teknolojik
araştırma üzerine, Unity çıktısı olan projelerin Flutter ile geliştirilmekte olan projelerle
kullanılabildiği tespit edilmiştir.[1] Unity üzerinden tasarladığımız haritanın proje içine entegre
edilmesi, Flutter kütüphanesinde
kullanılabilecek olan bir açık kaynak kod
paylaşımına dayanmaktadır.

Geliştirme araçlarının dışında kalan Amazon
Web Services (AWS), Chatbot ve Mobil
uygulama arasındaki iletişim servisinin
kurulacağı ortamı sağlayacaktır. Hayata
geçirilecek proje üzerine, herhangi bir
materyal ihtiyacı öngörülmemiştir.
Kullanılacak olan servisler ve geliştirme
araçları projenin tamamlanması için ihtiyaç
olarak belirlenmiştir.
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan)

Uygulamanın kullanıcılara sunulması için App Store ve Google Play Store geliştirici hesapları
satın alınacaktır. Uygulama, bu uygulama mağazalarına yüklenerek hem iOS işletim sistemli hem
de Android işletim sistemli mobil cihaz kullanıcılarına ulaştırılacaktır. Uygulama her din, dil ve
milletten turiste hitap edecek, hepsinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tarafsızca
tasarlanmıştır. Chatbot, tanıdığı turistin kültürel ve sosyal çevre durumlarını göz önünde
bulundurarak tutum ve kişiliklerine uygun doğru ölçütte öneriler sunmaktadır. Chatbot’un
önerilerinin turistlerin istekleri ile olan uyumu analiz edilecek, veriler incelenecek ve uyumlu olan
öneri – istek ikilileri analiz edilerek yapay zeka algoritması geliştirilecektir. Bu verilerin analizinde
tüm etik ilkelere bağlı kalınacaktır.

Uygulamada turistlere rehberlik edecek alanlar kategorilere ayrılmıştır.
Turistlerin favori ve görmeyi istedikleri yerler, gitmek istedikleri
eğlence mekanları ve her türlü aktiviteler, katılmak istedikleri
etkinlikler ve yemeklerinin lezzetini tatmak istedikleri restoranlar
kartlar şeklinde tanıtılmıştır. Bu tanıtım aşamasında turistlerin
tanıtımların anlaşılmasında güçlük çekmeden ve efektif bir şekilde
isteğine ulaşmasına özen gösterilmiştir. Kartlar, söz konusu tanıtım
hakkında özet bir bilgiyi, nitelikli bir fotoğrafı, web sitesi, telefon
numarası ve mail adresi gibi iletişim araçlarını içermektedir. Kartlar,
tanıtılan yerin nerede olduğu, turistin hangi ulaşım araçları ve nasıl bir
rota ile oraya ulaşabileceği gibi turisti gitmek istediği yere ulaştırmak
için rehberlik edecek bir özelliğe de sahiptir. Her kart ilgili konusu
hakkında turiste gideceği yeri göstermesi ve onu oraya ulaştırması için
buton ve yönlendirmelere sahiptir. Beslenme kategorisi için yemek
kartlarındaki burger, kahvaltı, sokak lezzetleri, kebap pide, pizza ve tatlı
mutfakları için ayrı ayrı kartlar oluşturulmuştur. İlgili mutfağın olduğu
restoranlar kartlar şeklinde listelenmiş ve bu kartlarda restoranlara ait
özet, restoranların şubeleri ve bu şubelerin mail, telefon ve adres gibi
bilgileri bulunmaktadır. Her restoranın kartında ilgili restorana gidilebilmesi için adresinin
rotasının gösterileceği ve adrese ulaşım araçlarının gösterileceği bir Google Maps servisi
eklenmiştir. Bu servise restoran kartının altındaki butona tıklayarak gidilmesi ve o alanda
ayrıntılarıyla gösterilmesi sağlanmıştır. Yemek sayfasında tüm restoranlar alt alta listelenerek,
turistin istediği restoranı buradan seçip gidebilmesi sağlanmıştır.
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Benzer işleyişte Sultanahmet Meydanı, Ortaköy, Ayasofya, Kız Kulesi vb. gibi turistlerin uğrak
yerleri de kartlar şeklinde tanıtılmış ve turistlerin oralara gidebilmesi için gerekli yönlendirmeler
yapılmıştır. Uygulamanın her türlü turistik aktiviteyi barındırması sağlanmıştır. Alışveriş yapmak
isteyen turist için ünlü ve büyük alışveriş merkezleri uygulamada tanıtılmış ve gerekli
yönlendirmeler ve bilgiler verilmiştir. Eğlenmek isteyen turist için ünlü gece kulüpleri, barlar,
konser alanları gibi yerler tanıtılmış, bilgiler verilmiştir. Uygulamanın kart tanıtımlarında bulunan
yerlerin Google Maps üzerinde oluşturulan rotaların doğruluğu ve işlevselliği test edilmiştir.
Yapılan testler sonucunda oluşturulan Google Maps rotaları turisti hedefe doğru ve hızlı bir
biçimde ulaştırdığı görülmüştür. Örnek olarak, chatbot turistten ilgi alanlarının spor ve müzik
olduğunu aldıktan sonra turiste yakın zamanda ki müzik festivallerinin ve spor müsabakalarının
yer ve saat gibi bilgilerini verip ona öneride bulunmaktadır.

Turistlere gitmek istedikleri yeri gösterip rota oluşturmak dışında o yere
hangi ulaşım araçlarıyla gidebileceği de gösterilmektedir. Bu ulaşım
araçlarından biri martı gibi scooter sistemlerini önermekte, bilgi vermekte
ve ilgili uygulamalara yönlendirmektedir. Uygulama, turistin anlık
konumundan yürüme mesafesindeki tüm scooter tipi araçların konumlarını
göstererek kullanıcıyı oraya yönlendirip ilgili araç ile ulaşımını
sağlamaktadır. Aynı zamanda uygulamada Tiktak, Uber ve Bİtaksi gibi yolu
taşıma şirketlerinin entegreleri de bulunmaktadır. Kullanıcı uygulamadan bu
şirketlere ait şoförleri çağırarak gitmek istediği yere kolayca
gidebilmektedir. Yemek ve restoran tanıtımlarının yanı sıra turistin herhangi
bir yere gitmeden yemek yemek istemesi durumu da düşünülmüştür. Turist
Yemeksepeti, Getir ve Trendyol yemek gibi uygulamalara yönlendirilip
sipariş vermesi sağlanmaktadır. Projenin ilerleyen aşamalarında ilgili
şirketler ile anlaşma yapılıp turistlere özel üyelik açılarak yemek siparişi
vermeleri planlanmaktadır.

Özet olarak kullanıcının seyahat ettiği süre boyunca hayatının her alanına değinip; kullanıcıya
bilgiyi ilet ve geri bildirim al, kullanıcıdan sorusunu al ve çözümü üret, kullanıcıyı tanı ve
kullanıcıya hitap et bakış açılarıyla kullanıcı deneyimini en üst düzeyde tutmak planlanmıştır.
Uygulamayı, Türkiye üzerinde bulunabilecek her turistin ortak deneyimi olabilecek standartlarda
tasarlamak, ülkeye gelebilecek ve teknolojik bir uygulamaya hakim olan her bireyin kullanması
ortak hedef olarak belirlenmiştir.

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan)

Proje ön raporunda yapılmış olan literatür araştırması ile turizm sektörünün ihtiyaçları araştırılıp
bu ihtiyaçları giderebilecek Turizm Teknolojileri incelendiğinde yapay zeka ile turistleri tanıyıp
onlara özgü öneri sunabilecek bir ürün bulunmadığı görülmüştür. Bu minvalde (biçim, yol tarzı)
uygulamayı, piyasada bulunan benzer ürünlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri yapay zeka
tabanlı chatbotun olmasıdır. Turistlere özgü öneri sunmasının yanında turistin yazılı isteklerine
cevap verip onu yönlendirebilecek bir uygulama da mevcut değildir. Chatbot, uygulamayı kullanan
turistin tüm sorunlarına çözüm üretebilen ve onun her ihtiyacına yanıt verebilen turistin özel
asistanı niteliğindedir.

Uygulama Flutter teknolojisi kullanılarak yapılmıştır. Uygulamada görünen tüm arayüz görüntüleri
Flutter’ın grafik motoru tarafından çizilmektedir bu sayede performans kaybı en aza
indirilmektedir. Veritabanı işlemler için Firebase seçilmiştir. Firebase, NoSQL bir veritabanı
yönetim sistemidir. Uygulama kodlanırken SQL sorguları yazılmadan ekleme, silme, güncelleme,
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listeleme ve depolama vb. işlemler Firebase’in kendi methodları ile daha hızlı ve kolay bir şekilde
yapılmaktadır. İnternet erişiminin olmadığı yerlede Google Maps bağlantısı kesilmektedir ve
mevcut uygulamalarda bu turistlerin karşılaştığı sorunlardandır. Bu soruna çözüm olarak Unity
motorunda turistlere rehberlik edebilecek ve internetin çekmediği koşullarda ve yerlerde turistlerin
yolunu kaybetmemesini sağlayıp onların isteklerine cevap verip yol göstererek çözüm üretebilecek
bir şehir haritası tasarlanmıştır.

Chatbot, KVKK kapsamında turistlerin verilerini toplayacak ve yapay zekanın bu verileri işlemesi
ile birlikte veriler, anlamlandırılmış veri setlerine dönüştürülerek hem yapay zeka motorlarımız
gelişecek hem de turizm sektörüne yenilikçilik katılmış olacaktır. Anlamlandırılmış veriler
akademisyenler ile paylaşılacak ve akademik çalışmalarda kullanılarak yayınlara geçirilecektir. Bu
veriler Türkiye’de turizm eğitimlerine katkıda bulunacaktır. Anlamlandırılmış veriler ile turistlerin
istekleri, akademik olarak analiz edilip Türkiye’ye katma değer ve istihdam olarak fayda
sağlayacaktır.

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

Turizm alanında teknolojik olarak ihtiyaçların üretebileceği alanlar analiz edilmiştir. En büyük
problemin turistlere rehberlik edecek, yaptıkları turistik seyahatlerde isteklerine en ulaşılabilir ve
mantıklı şekilde çözümler üretebilecek bir uygulamanın mevcut olmadığı tespit edilmiştir.
AyTourism ekibi tarafından yapılmakta olan söz konusu uygulama ile bu problemlere çözüm
üretilmesi amaçlanmaktadır. Genel olarak mobil uygulama mağazalarında seyahat rotası,
konaklama, yemek, rehber gibi alanlarda oluşturulmuş olan uygulamalar mevcuttur. Üretilen
uygulamaların benzerlik oranları çok yüksek olduğu ve özgün nitelik kazanacak değerlerin çok
fazla olmadığı görülmüştür. Bu düşünce yaklaşımı çerçevesinde rehber uygulamaların yalnızca
tanıtım ve bilgi aracı olarak değil, bir turistin sorununa çözüm üretecek, isteklerine karşılık
verebilecek bir Asistan Chatbot’a ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Ayrıca turizm uygulamalarında
harita içeren her uygulama standart yapıya ve İnternet bağlantısına gereklilik duyar. Bu
farkındalıktan yola çıkılarak karmaşıklıktan uzak, okunabilirliği yüksek ve her an ulaşılması
gereken bir harita ihtiyacı da belirlenmiştir. Örnek verilecek olursa, kullanıcı Chatbot’a ‘Tarihsel
mekanları gezmek istiyorum’ yazdığında Chatbot turiste tarihsel mekanları ya da ‘Burger yemek
istiyorum’ yazdığında burger satılan restoranları listelemektedir. Chatbot’un bu özelliği sayesinde
turist, isteğine zaman kaybetmeden kolayca ulaşmaktadır.
 
 Chatbot’un turistleri tanıması ve turistlere özgü önerilerde bulunması süreci; yapay zekanın öneri –
istek uyumluluğu dengesini veriler ile analiz etmesi, zamanla daha doğru bir şekilde öneri sunması
sağlamaktadır. Yapay zekanın önerilerdeki doğruluğunu arttırmak için veri analizi de
yapılmaktadır. Bu analiz sayesinde, veri işleme hükümleri KVKK kapsamında tutulan turist
verilerinin sayısı arttıkça chatbot daha işlevsel ve doğru bir şekilde çalışmaktadır. Gerek gerçek
hayat, gerekse dijitalde çeşitli reklam ve işbirliği anlaşmaları ile uygulama turistlere tanıtılacaktır.
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Turistlerin, turizm sırasında mobil cihazları ile vakit harcamak istemedikleri, zamanlarını
turizmine ayırmak istedikleri düşünülerek uygulama son derece basit, anlaşılır ve çözüme hızlıca
ulaşmak üzere tasarlanmıştır.

7. SWOT Analizi (5 Puan)

S – Güçlü Yönleri : Uygulamanın sahip olduğu asistan chatbot sistemi, yapay zeka algoritmaları
ile turisti doğru bir şekilde tanımaktadır. Turisti tanıyan chatbot, turistin kişisel zevklerine,
hobilerine, fobilerine ve isteklerine göre önerilerini sunmaktadır. Projenin Firebase veritabanı
hizmetleri haricinde hiçbir maddi gideri bulunmamaktadır. Firebase veritabanı çok güçlü ve
güvenilir bir hizmet sunmaktadır ve ücreti ise aylık 5 dolardır. Ürünün ihracat potansiyeli ve
dünyanın her yerinde hayata geçirilebilirliği bulunmaktadır.

W – Zayıf Yönleri : Chatbot sisteminde turiste verilecek cevaplar Chatbot’un veri setinde
bulunmaması ve Chatbot’un yanlış veya o duruma uygun olmayan cevap verip turisti yanlış
yönlendirme ihtimalidir. Bu zayıf yönün çözümü olarak, uygulamayı kullanan turistlerin
bilgilerinin ve onlara verilen cevapların verilerinin istek – öneri ikilileri analiz edilerek daha uygun
ve daha çok sayıda cevap verilmesi belirlenmiştir. Chatbot eğitimi ve doğruluğu arttırıldıkça bu
zayıf yön yaklaşık sıfır (0) seviyesine kadar düşebilmektedir.

O – Fırsatlar : Dünya ve Türkiye’nin önemli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları (THY),
Türkiye’ye getirdiği turistlere uygulamanın tanıtılmasında işbirliği yapılması hedeflenmektedir.
Üzerinde uygulamanın tanıtımı olan ve uygulamanın mobil cihazlara indirilebilmesi için bir
karekod bulunan broşürlerin THY’nin uçaklarına koyulması ve turistlere ulaştırılması
planlanmaktadır. Turizm Bakanlığı ile iletişime geçilerek tüm havalimanlarındaki billboardlara
uçaklardaki broşür mantığında uygulama tanıtımının yapılması ve kurumsal işbirlikleri yapılması
düşünülmektedir.

T – Tehditler : Chatbot sisteminin bozulması durumudur. Asistan chatbot turistin tam ihtiyacı
olduğu anda veya kullanım esnasında yoğunluktan dolayı çökmesi ve turisti rehbersiz bırakması
ihtimali bulunmaktadır. Bu tehdide çözüm olarak kullanıcı sayısı arttıkça daha güçlü server
sistemleri kullanılması ve uygulamanın daha optimize hale getirilmesi planlanmaktadır.
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