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1.Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

Projenin ilk aşamasında ekibimiz 4 kişiden oluşmaktadır. Ekibimiz, ilk aşamayı geçtikten sonra 

projenin yapılabilirliğinin arttırılması için ve güçlü bir ekip oluşturabilmek adına Samsun 

üniversitesi yazılım mühendisliği bölümünde okuyan iki öğrenci ekibe dahil edilerek 6 kişiye 

yükseltilmiştir.  

 

Danışman; turizm alanında yapmış olduğu çalışmalar ile proje kapsamında ekibe mentorluk 

sağlamak, yazılım aşamasında kaynak ve destek sağlamak, bize tavsiyelerde bulunarak gerekli 

araştırma ve geliştirme konularını ekibimize iletmektedir. Kaptan; lisans öğrencisidir, ikinci sınıfta 

sağlık coğrafyası alanı ve üçüncü sınıfta turizm alanı ile ilgili projeler geliştirmiştir. Proje 

kapsamında proje bütünlüğünü sağlamak, proje bütünü boyunca izlemek ve beraberinde raporlamak 

görevlerini yürütmektedir. Üye 1 ve Üye 2; Lisans öğrencisidir, projede literatür sorumlusudur ve 

projenin hedefe uygulanabilirliğinde kaynak araştırma sorumlularıdır. Üye 3; Yazılım mühendisliği 

lisans öğrencisidir. Daha öncesinde Teknofest yarışmaları kapsamında bir projede yer almıştır. İlgisi 

doğrultusunda çalışma alanları Web tasarım ve Mobil uygulama üzerinedir.  Proje kapsamında 

mobil uygulama ve yazılım sorumlusudur. Üye 4; Yazılım mühendisliği lisans öğrencisidir. Çalışma 

alanı mobil uygulama geliştirme üzerinedir. Proje kapsamında mobil uygulama ve yazılım 

sorumlusudur. 

 

Son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile küreselleşmenin hızlanması, iş olanaklarının artması ve 

çalışan bireylerin iş hayatında strese maruz kalması, hızla artan şehirleşme ile yeşil alanların 

azalması, sanayileşmenin artması gibi nedenler insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden 

bireyler vücutlarını dinlendirme, gezme, eğlenme, strese sebep olan kaynaklardan uzaklaşma 

ihtiyacı hissetmekte ve turizm faaliyetlerine yönelmektedirler. Bu sayede bireyler turizm 

faaliyetlerinde kendi yaşam standartlarını iyileştirebilmektedirler. Turizm hareketlerinde bulunan 

turistler, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için farklı kanal ve mecralardan bilgi toplayarak 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Buradan yola çıkarak bir mobil uygulama üzerinde turistlere doğal 

ve beşerî çekicilikleri olan mekân, rekreatif alan, alt yapı, ulaşım seçimi konusunda yardım ederek 

önerilen yerleri sunmak ve o turistik bölgelere nasıl ulaşım sağlandığını; kullandığı uygulama 

teknolojisi ile bulunduğu konum üzerinden yönlendirirken beraberinde ihtiyaçları doğrultusunda 

oluşan alanlara yönlendirebilmek hedeflenmiştir. Projemizde yapacağımız uygulamada QR kod 

okuma özelliği olacaktır. Otellerde, turistik yerlerde, restoranlar da bulunan kare kodlar okutularak 

kullanıcıya yer hakkında bilgiler sunulacaktır. Mobil uygulamamız da GPS ile konumlar alınarak 

kullanıcı gitmek istediği yerler hakkında ulaşım bilgilerine erişebilecektir. Uygulama kapsamında 

katmanlı bir mimari oluşturulacağı için planlanan mimariyi destekleyen nesne tabanlı mimari yapıyı 

kullanan Visual Studio Code geliştirme ortamı kullanılacaktır. Proje içerisinde bireylere farklı 

veriler sunacağımız için farklı kaynaklardan veri temin edebilmek için API’ler kullanılacaktır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda piyasada yaptığımız projenin benzer uygulamaları yer almaktadır. 

Ancak bizim projemiz daha kapsamlı olduğundan yapacağımız yeniliklerle piyasada yeni bir 

alternatif oluşturulacağı düşünülmektedir. 
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2. Algoritma ve Tasarım  
 

Projenin algoritması kullanıcıya kolay bir kullanım sunmaktadır. Buradaki temel problem turistlerin 

gittikleri şehirde; şehirlerde konaklama, yemek ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşamalarıdır. QR kod 

ile akıllı telefonlar kullanılarak tüm bilgiler elde edilecektir. Yapacağımız mobil uygulama da QR 

kod okuma özelliği olacaktır. Otellerde, turistik yerlerde, restoranlar da bulunan kare kodlar 

okutularak kullanıcıya yer hakkında bilgiler sunulacaktır. 

 Mobil uygulamamız da GPS ile konumlar alınarak kullanıcı gitmek istediği yerler hakkında ulaşım 

bilgilerine erişebilecektir. Mobil uygulama hem Android hem de IOS işletim sistemine sahip akıllı 

telefonlarda çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Tek kod üzerinden aynı projenin çift platforma da çıktı 

verebilmesi için flutter programlama dili kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 1: Use Case Diyagramı 
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3.Sistem Mimarisi  
 

Projede katmanlı bir mimari oluşturulacağı için bu mimari yapıyı destekleyen ve nesne tabanlı 

mimari yapıyı kullanan Visual Studio Code geliştirme ortamı tercih edilecektir.  Visual Studio Code 

üzerinde Flutter SDK (uygulama ara yüzü araç takımı) kurularak uygulama geliştirilecektir. Flutter 

arkasında Google olan güçlü bir mobil geliştirme ortamı sunmaktadır. Flutter SDK üzerinde 

kullanılan DART programlama dili ile tek bir kod yapısı ile aynı anda android, IOS ve masaüstü 

sistemler için yazılım üretilebilmektedir. Açık kaynak kod yapısı ile farklı işletim sistemleri üzerine 

esnek ve hızlı entegrasyonlar sağlanmaktadır. Böylece farklı işletim sistemlerine uyumlu yazılım 

üretmek için harcanılan zaman ve maliyet giderleri azaltılacaktır. Geliştirilen uygulama farklı mobil 

cihazlar üzerinde kullanıcı deneyimleri ile test edilerek proje geliştirme sürecine devam edilecektir. 

Yazılım geliştirme sürecinde kullanılacak kütüphaneler şu şekildedir; 

 

➢ https://pub.dev/packages/google_maps 

➢ https://pub.dev/packages/firebase_auth 

➢ https://pub.dev/packages/firebase_core 

➢ https://pub.dev/packages/firebase_storage 

 

Uygulamada farklı kaynaklar üzerinden verileri almak için çeşitli API’ler kullanılacaktır. Örneğin 

ulaşım konusunda Google Haritaların otobüs, tramvay, metro saatleri, rotaları gibi özellikleri 

uygulamaya entegre edilecektir. 

Ayrıca QR kod özelliği bulunan turistik yerlerdeki kodların uygulamaya okutulması halinde, ilgili 

yere ait bilgiler internet üzerinden çekilecektir. 

Proje kapsamında geliştirilecek uygulama Firebase veri tabanı kullanılacaktır. Firebase gerçek 

zamanlı bir veri tabanı, bulut tabanlı NoSql (Not Only Sql) bir veri tabanı sistemidir. Herhangi bir 

sql sorgusuna gerek kalmadan json parametreleri ile kullanılabilir. Veri depolamayla beraber 

asenkron çalışmasıyla veri değişimlerinin anlık olarak takip edilmesine olanak sağlar. Firebase veri 

tabanı; 

➢ Gelişmiş yapısı sebebiyle güncel verilere anında ulaşmak mümkündür. 

➢ Veriyi aynı Firebase projesi içerisinde birçok fazla veri tabanına bölebilme imkanına olanak 

sağlar. 

➢ Herhangi bir server’a gerek yoktur. 

➢ İçerisinde güvenlik kuralları tanımlanabilir. 

 

Uygulama 4 ara yüzden oluşacaktır: 

➢ Splash Screen (Tanıtım Sayfası) 

➢ Giriş ve kayıt sayfası 

➢ Ana sayfa 

➢ Profil sayfası 

 

https://pub.dev/packages/google_maps
https://pub.dev/packages/firebase_auth
https://pub.dev/packages/firebase_core
https://pub.dev/packages/firebase_storage
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
 

Uygulanacak projenin hayata geçirilmesi önemlidir. Proje planlamasının en başından itibaren 

“Projemiz piyasaya sürülebilir mi?”, “Verilecek emeğin karşılığı olur mu? “Gibi sorulara yanıt 

alabilmek için ayrıntılı fizibilite çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda; maliyet, verimlilik, 

piyasa da yer alan diğer uygulamaların durumları incelenerek bir sonuca varılmıştır. Bunların 

sonucunda yaptığımız projenin birçok benzeri uygulama, piyasaya sürülmüş olup geniş sayıda 

kullanıcıya ulaşarak piyasada karşılık görmüştür. Gerçekleştirdiğimiz gözlemler sonucunda 

projemiz içerisinde yapacağımız yeniliklerle piyasada yeni bir alternatif oluşturacağımızı 

düşünmekteyiz. Proje kapsamında geliştirdiğimiz uygulama, benzer çalışmalardan daha geniş 

kapsamlı özelliklere sahip olduğundan, kullanıcılar tarafından yüksek talep göreceğini 

düşünmekteyiz.  

 

Yerli ve yabancı turistlerin ülkemize geldiklerinde yaşadıkları en büyük problemlerden birisi de 

ulaşım, konaklama ve turistik yerler hakkındaki bilgileri tek bir çatı altında bulamamalarıdır. 

Yapacağımız proje de 81 ilin ulaşım, yemek, konaklama vb. bilgiler tek bir çatı altında toplanacak 

olup turistlere 3 farklı dil seçeneği sunulacaktır.  

 

Kullanıcılar mobil uygulamamızı açtıklarında ilk karşılaştıkları ekran, splash screen olacaktır. Bu 

ekran programı tanıtan görselleri içerecektir. Devamındaysa kayıt yapacakları veya giriş yapacakları 

ekranlar mevcuttur. Uygulamamız Google hizmetlerinden yararlanacağı için; Gmail kullanılarak 

kaydolup giriş yapılacaktır. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra Google Maps servisini kullanarak konum 

erişimi sağlanacaktır. Google Maps kullanırken kullanıcıdan konuma erişebilmesi için izin 

istenecektir. Google Maps; konaklama, ulaşım, turistik yerlere erişebilmek için filtreleme imkânı 

tanımaktadır. Bu filtreleme imkânı ile yakındaki istenilen yerlere erişim sağlanacaktır. Konum 

erişimi sağlandıktan sonra Ana sayfaya erişim sağlanacaktır. Ana sayfada arama kısmında ulaşım 

yemek, konaklama ve turistik yerler diye 4 farklı seçenek sunulacaktır. Kullanıcının seçimine göre 

şehirde bulunan mekanlar kullanıcıya sunulacaktır. Ana sayfada seçilen mekanlara ait özellikler 

konulacaktır. Örneğin restoranların menüleri, otellerin fiyat katalogları kullanıcının erişimine 

sunulacaktır. Ziyaret edinilen mekânla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için QR kod ile erişim 

imkânı da sunulacaktır. 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  
 

Projemiz kapsamında, yerli ve yabancı turistler için ülkemizde yer alan doğal ve kültürel alanları 

kolay ve hızlı bir şekilde sunmak hedeflenmiştir. Projemiz, turistlerin gitmek istediği şehirlerdeki 

doğal ve beşerî zenginlikleri turistin seçimine bağlı olarak mobil uygulama üzerinden kendilerine 

sunmaktadır. Uygulamanın 3 dil (Türkçe, İngilizce ve Rusça) seçeneği ile yabancı turistler için 

kullanılabilir hale getirilmesi planlanmaktadır. Diğer benzer uygulamalara bakıldığında içeriğinde 

konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi sınırlı verilerin yer aldığı ve tek bir ilde aktif olduğu 

görülmektedir. Proje benzer uygulamalardan yola çıkarak tasarlanmış, Türkiye’nin turisttik 

yerlerini, konaklama, ulaşım ve yemek mekânlarını   tanıtmaktadır. Benzer uygulamalar belirli 

ücretli programlar ile tasarlanmış örnekleri söz konusudur. Hazırlanan projede açık kaynak kodlu 

teknolojiler kullanılarak sürüme sunulacaktır. Diğer geliştirmelerinde de açık kaynak teknolojiler 

kullanılarak çözümler bulunması amaçlanmaktadır. Bizim projemizde tüm illerin veri tabanları 
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oluşturularak ilde yer alan yukarıda bahsedilen yerler ile o şehre ait tüm doğal ve beşerî çekicilikler 

kullanıcıya sunulacaktır.  Proje yeni ortaya çıkmaya başlayan flutter programlama diliyle 

yazılmıştır. Kullanılan geliştirme platformu sayesinde, benzer uygulamalardan farklı olarak mobil 

platformlara uyumlu olarak (hem IOS hem android) piyasaya sürülecektir. 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Turizm, fiziki ve beşerî coğrafya etmenleri ile ilişki içerisindedir. Turizm faaliyetlerinde fiziki ve 

beşerî koşullar ile çekicilikler turizm hareketlerinin ortaya çıkmasında ve turistin turizm algısında 

önemli bir kaynak olarak ortaya çıkmaktadır. 2020 yılı başından günümüze kadar geçen sürede 

salgın nedeniyle her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de duraksamalar yaşanmış; ancak 

salgının etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte turizm sektöründe de hareketlenmeler başlayarak 

turizm faaliyetleri hız kazanmaya başlamıştır. Özellikle kapanma dönemlerinde eve hapsolan 

insanlar, kapanmanın bitmesiyle ortaya çıkan rahatlamanın yanı sıra kalabalık ortamlardan uzak 

durma ve doğa ile iç içe olma isteği neticesinde turizm faaliyetlerine yönelmeye başlamıştır. Bunun 

yanı sıra son yıllarda artan kültür turizmi de insanların tarihi ve kültürel mekanlara ilgisini ortaya 

çıkarmış ve insanlar kültür turizmine dahil olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak turizm 

endüstrisi içerisinde yer alan şehir ziyaretleri ve şehirlerin sahip oldukları doğal ve beşerî 

zenginliklerin gezilip görülme arzuları insanları üzerinde bir turizme katılma baskısı 

oluşturmaktadır.    

Turizm hareketlerinde bulunan turistler, bunları gerçekleştirebilmek için farklı kanal ve mecralardan 

bilgi toplayarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu kanallar arkadaş tavsiyesi, TV ve internet 

reklamları, kitap ve broşürler gibi yöntemlerin yanında günümüz teknolojisinde tercih edilen mobil 

uygulamalar olarak sıralanabilmektedir. Bu bağlamda projemiz, turizm faaliyetlerinin tüm 

bileşenlerini tek bir ortamda buluşturmayı; tek bir uygulama üzerinde şehre ait tüm doğal ve beşerî 

çekicilikler ile konaklama, ulaşım ve yeme içme gibi alternatif mekanları birleştirerek turistin 

hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra turistleri daha fazla turizm faaliyetlerine 

yönlendirmek, faaliyetlerin gerçekleştirilirken zaman kaybının önüne geçmek ve bu olanakları tüm 

şehirler bazında gerçekleştirmek de projemizin hedefleri arasındadır.  

Amacı ve ortaya koymuş olduğu hedefleri dikkate alındığında projemiz; günümüz teknoloji 

dünyasına uygun bir dijital tasarım sunması, turizm faaliyetlerinin ve tanıtımlarının bilişim 

dünyasına entegre edilmesi, insanlar için en değerli kavram olan zaman konusunda tasarruf 

sağlaması ve kullanılabilir yaş aralığı dikkate alındığında geniş bir hedef kitleye sahip olması 

açısından tüm bireyleri kapsamasıyla sürdürülebilir bir mobil uygulama olması ile dikkat 

çekmektedir. Buna göre projemiz ortaya çıkabilecek olan tanıtım yetersizliği, zamanın verimsiz 

kullanılması ve bilgi ve doküman yetersizliği gibi sorunlara çözüm önerisi getirebilecek bir proje 

olarak dikkati çekmektedir. Proje kapsamında Hedeflenen uygulamanın gerçekleştirilmesi için hazırlanan 

teknoloji hazırlık seviyesi yol haritası Şekil 2 üzerinde yer almaktadır. 
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SWOT Analizi (5 Puan) 

 

 

 

Şekil 2: Teknoloji Hazırlık Seviyesi 

 

 

7. SWOT Analizi 
 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Riskler 

Mobil bir uygulama 

tabanı olduğu için 

tüm kitlelere hitap 

etmektedir. 

Uygulama yeni 

geliştirildiği için 

piyasada yer alması 

uzun sürebilir.  

Bireyleri yönlendirirken 

beraberinde ihtiyaçları 

doğrultusunda oluşan 

alanlara yönlendirebilmek, 

zamandan tasarruf 

edebilmek. 

Uygulamanın 

hedeflenen kitlelere 

ulaşamaması. 

 

 

BİLGİ   TEKNOLOJİ    İŞ 

GELİŞTİRME            GELİŞTİRME  GELİŞTİRME 
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Yazılım sektöründe 

Turizm alanının 

payının yüksek 

olması. 

Yeni geliştirilen bir 

uygulama olmasından 

kaynaklı ülkemizde yer 

alan tüm illerde 

uygulanabilirliğinin 

zaman alması. 

Bireylerin mobil 

uygulamalara olan 

ilgilerinin artması 

doğrultusunda, mobil 

uygulamalara rağbet 

etmeleri 

Bireylerin 

uygulamayı tercih 

etmemeleri. 

Mobil uygulamada 

en az üç farklı dil 

özelliğinin 

bulunması. 

Erişim eksikliğinden 

kaynaklı uygulamanın 

çevrimdışı kalması. 

Uygulamada farklı birçok 

dil seçenekleri kullanarak 

daha fazla kitleye hitap 

etmek. 

Hızlı gelişen bir 

sektör olduğundan 

alternatif 

uygulamaların 

piyasaya sürülmesi. 

Proje ekibinin 

çalışma alanlarının 

çeşitli olması projeye 

katkı sağlamaktadır.  

Uygulamayı kullanan 

bireylerin olumsuz 

yorumları kullanacak 

olan bireyleri 

etkileyebilir. 

Turizm alanında turistlere 

yardımcı olabilecek 

uygulamaların olmaması. 

Turizm sektöründe 

ekonomik sorunların 

olması. 
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8. Kaynakça  
 

https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/firebase-mod%C3%BClleri-2-realtime-database-

4ed3c162aa94 Erişim Tarihi: 13.05.2022 

 

 

https://www.veridyen.com/blog/flutter-nedir 

ozelliklerinelerdir/#:~:text=framework%20diliyle%20geli%C5%9Ftiriyor.-

,Flutter'%C4%B1n%20%C3%96zellikleri,m%C3%BCdahale%20edebilece%C4%9Finiz%20bir%

20ortam%20yarat%C4%B1yor Erişim Tarihi: 13.05.2022 

 

 

https://pub.dev/packages/auto_size_text/install Erişim Tarihi: 13.05.2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJ8Hzuz2LU Erişim Tarihi: 13.05.2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rem_CKxvF8&list=PLJ5EAGz05Q3FJG96SH8GoWcSUg8

IHwtnt Erişim Tarihi: 13.05.2022 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8JiPfTiVerA Erişim Tarihi: 13.05.2022 

 

 

 

 

 

 

https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/firebase-mod%C3%BClleri-2-realtime-database-4ed3c162aa94
https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/firebase-mod%C3%BClleri-2-realtime-database-4ed3c162aa94
https://www.veridyen.com/blog/flutter-nedir%20ozelliklerinelerdir/#:~:text=framework%20diliyle%20geli%C5%9Ftiriyor.-,Flutter'%C4%B1n%20%C3%96zellikleri,m%C3%BCdahale%20edebilece%C4%9Finiz%20bir%20ortam%20yarat%C4%B1yor
https://www.veridyen.com/blog/flutter-nedir%20ozelliklerinelerdir/#:~:text=framework%20diliyle%20geli%C5%9Ftiriyor.-,Flutter'%C4%B1n%20%C3%96zellikleri,m%C3%BCdahale%20edebilece%C4%9Finiz%20bir%20ortam%20yarat%C4%B1yor
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