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Takımımız: 

 Bizler AdapazarıİHL takımı olarak geleneklerimizden kopmadan geleceğimize doğru 

giden lise 10. sınıf öğrencileriyiz. TEKNOFEST’e katılmadan önce de TUBİTAK, MEB Robot 

ve yerel düzeyde yapılan tüm yarışmalara katılarak projeler düzeyinde bu alanda tecrübeler 

edindik. Yazılım ve Robotik kodlama alanında ortaokul yıllarında başlayan merakımız lise 1. 

sınıf itibarı ile danışman öğretmenimizin bizleri farklı düzeyde ve yeterlilikte eğitimlere 

yönlendirmesi sayesinde TEKNOFEST’e katılarak takımımız ile Milli Teknoloji Hamlesinde 

bu ülkenin gençleri olarak yerimizi almak istedik.  

 AdapazarıİHL takımı olarak kendimizin ve projelerimizin geliştirilmesi için ücretli, 

ücretsiz birçok eğitime katıldık. Başlangıç noktamız Temel Bilgisayar bileşenleri ve robotik 

kodlama alanında Python ve Arduino oldu. Bizler için gerekli bilgi yeterliliğine ulaşmak için 

uzun saatler çalıştık. Bu eğitimler web yazılımı, mobil yazılım ve tasarım ile ilgili eğitimler 

olup hâlâ bu eğitimlere devam etmekteyiz. 

       Web yazılımı için aldığımız eğitim Mobil Çelebi’nin web platformunda bulunan 

tanıtım, uygulama ve admin panel sitelerini geliştirilirken kullanıldı. Udemy’de bulunan ve 100 

saatten fazla ders içeren web paket kursu içerisinde ileri seviye HTML, CSS, TypeScript, C# 

ve JavaScript derslerini de alarak bu alanda detaylı bir bilgi birikimimiz oldu. Mobil uygulama 

geliştirmek için ise birçok farklı eğitim aldık ve bu eğitimlere farklı uygulamalar ile devam 

etmekteyiz. Bu eğitimler mobil uygulama geliştirmemize yarayacak olan bir programlama dili 

ve geliştirici platformu ile ilgili olan geliştirici platformunda geliştirme yapabilmek için 

kullanacağımız programlama dili olan Java, Java’yı kodlayacağımız geliştirici ortamı, 

platformu olan Android Studio eğitimlerimizi de tamamlayarak takım olarak sahaya çıkmaya 

hazır olduk. Hedefimiz Yazılım Mühendisliği alanında en iyi üniversiteleri kazanarak 

vatanımıza ve milletimize, kendisini örnek aldığımız Selçuk BAYRAKTAR büyüğümüz gibi 

faydalı çalışmalar yapmaktır. 

 

 

 



Proje Özeti: 

 Projemizin çıkış hikâyesi Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden esinlenilerek 

başlamıştır. Biz gençler olarak geleceğe doğru giderken eski türküleri zamana uyarlayan 

sanatçılar gibi geçmişin güzel ve faydalı emanetlerini de bu zamana uygun olarak yeni nesillere 

taşımanın heyecanını duyduk. Proje uygulamamızın öncelikli amacı ülkemizin tanıtımında 

güvenilir, kullanışlı, zaman ve mekândan bağımsız, bireysel kullanıma uygun ve teknolojide en 

çok kullanılan iletişim araçlarında mobil bir uygulama üzerinden ülkemizi tanıtarak yurt 

içinden ve yurt dışından doğru bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmaktır. Günümüz koşullarında 

insanların evlerinden çıkmadan veya fazla vakit harcamadan bilgiye ulaşmaları tercih edilir 

olmuş ve elzem hâle gelmiştir. Farklı ülkelerde veya aynı ülkede olan insanların tek bir mobil 

uygulama üzerinden ülkemizin şehirlerinin yeme-içme, konaklama, müze, ören yeri, dinlenme 

tesisi, tarihî mekânlara ve kültürel özellikler de dahil olmak üzere seyahat etmeye dair akıllara 

gelebilecek tüm soruların cevaplarına bulunduğunuz yerden tek tuş ile ulaşımı kolaylaştırmaktır 

gayemiz. Yaptığımız uygulama, hiçbir yere soru ya da bilgi sormadan seyahat fikirleriniz 

doğrultusunda istediğiniz tüm bilgilere uygulama üzerinden ulaşmanızı sağlayacaktır. Projemiz 

gençlerin bu alana ilgi duymalarına ve ülkemizin tanıtımında mobil uygulamaların yerli ve 

millî olarak daha güvenilir bir şekilde yapılmasının ehemmiyetinde bir farkındalık 

oluşturacaktır. Kendi kültürümüze sahip çıkma isteğimiz ile ülkemizin güvenilir olmayan 

kaynaklardan tanıtılmasının ülkemize zarar vereceği bilinci ile hareket ederek tamamı yerli ve 

millî bilgiye dayalı bir uygulamanın yapımı için yeteneklerimizi bu alanda kullanabileceğimizi 

fark ettik ve bunun için çalışmalara başladık. Olabildiğince geniş bir kitleye hitap etmesi ve 

ulaşılabilirlik açısından en faydalı olan web ve mobil uygulama platformlarını tercih ettik. 

     Mobil Çelebi uygulaması kullanıcılar ve geliştiriciler için olmak üzere çift taraflı bir panele 

sahiptir. Kullanıcılar da yerel seyyahlar olarak uygulamada seyahat ettikleri yerler ile ilgili 

yapacakları yorumlarla tavsiyelerde bulunarak destekleme yapabilmektedir. Admin paneli 

dediğimiz ikinci panel ise geliştiricilerin bilgi ve güncelleme yapabildiği bir geniş yelpazedir. 

Mobil Çelebi ile 

➢ Güvenilir ve doğru tanıtım bilgileri 

➢ Devlet kurumlarına uygulama üzerinden ulaşım imkânı  

➢ Tüm ulaşım olanaklarına uygulama üzerinden erişim imkânı 

➢ Seyahat edeceğiniz yer ile ilgili yol durumu dâhil, ne nerede yenir bilgisine kadar 

aklınıza gelebilecek tüm seyahat ihtiyaçları için gerekli verilere erişim kolaylığı 

➢ Ön bilgi açısından kullanıcı tecrübelerine dayalı seyyah yorumları bölümü ile tavsiye ve 

fikir edinme olanağı 

➢ Seyahat rotanıza uygulama üzerinden harita fonksiyonlu ulaşım imkânı 

➢ Seyahat mekânlarınız ile ilgili tanıtıcı binlerce fotoğraf bulunması 

➢ Turizm irtibat büroları ile entegreli çalışan bir sanal asistan ile yardımcı olabilme 

özelliği 

➢ Farklı dil seçenekleri 

➢ Seyahatinizin konaklama bölümünde güzergâh çevresinde Devlet ya da özel tüm 

konaklama mekanlarının filtrelenebilir olarak sunulması 

➢ app.mobilcelebi.com  adında ayrıca bir web sayfasına sahip oluşu ile çift taraflı bilgiye 

ulaşım imkânı  

➢ Android tabanlı yazılmasına rağmen IOS tabanlı bir bilgisayarda IOS versiyona 

yazılabilme imkânı  

Sunan geniş bir ürün yelpazesine sahip çok fonksiyonlu Turizm, Kültür ve Seyahat mobil 

uygulama platformudur. 

http://www.mobilcelebi.com/


       Günümüzde mobil uygulama geliştirirken hem Mobil Çelebi hem de Admin Panel’in 

mobil sürümü için geliştirilmeye açık bir yazılım mimarisi oluşturduk. Birçok yazılım dili 

kullanılarak geliştirilen Mobil Çelebi ve Mobil Admin Panel tasarım gereksinimleri için de 

alanında en iyisi olarak tarif edilen tasarım araçları ile dizayn edilmiştir. Programlama dili 

olarak dünya üzerinde en çok tercih edilen programlama dili Java, işaretleme dili olarak ise 

XML tercih edilmiştir. Gerekli çizimler ve görseller fotoğraf düzenleme ve tasarım programı 

Adobe Photoshop ve Adobe Xd üzerinden hazırlanmıştır.  

      Uygulamanın diğer basamağı olan  www.mobilcelebi.com  içinde mobil uygulama da 

olduğu gibi Mobil Çelebi Admin Paneli için en geliştirilebilir bir yazılım mimarisi oluşturduk. 

Mobil Çelebi Admin Paneli birçok programlama dili kullanılarak geliştirilmiş ve geliştirilmeye 

devam edilmektedir. Gerekli tasarım materyalleri için Mobil Çelebi ve Admin Panelin mobil 

sürümünde olduğu gibi Adobe Photoshop ve Adobe Xd kullanılmıştır. 

 

Algoritma ve Tasarım 

http://www.mobilcelebi.com/


 

 



✓       Mobil Çelebi Tanıtım Ekranı TEKNOFEST - YouTube  

✓      https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VQV3kL4AdKc 
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Sistem Mimarisi: 

      Projemizin birçok farklı platformda aktif olması gerektiği göz önüne alınınca birden 

fazla yola sahip geniş bir yazılım mimarisi inşa etmeye çalıştık. Hem mobil hem de web 

platformlarında takım olarak yazılımları her geçen gün farklı özellikler ile takımımızca 

geliştirilmektedir. 

        İlk olarak projemizin ana yazılımı olan Mobil Çelebi’yi ele alalım. Mobil Çelebi, 

geliştirilmeye alanının en iyilerinden geliştirici platformu olan Android Studio üzerinden 

başlanmış ve halen daha Android Studio üzerinden geliştirilmeye devam edilmektedir. Ana 

yazılım dili olarak Java, tasarımı için ise XML tercih edilmiştir. Java dünya üzerinde 

yazılımcılar tarafından program geliştirmede en çok kullanılan yazılım dilleri arasında 

olduğundan, Java’nın bu özelliği bizlere proje için gerekli yazılım bilgisini ararken ulaşım 

kolaylığı sağlamıştır. 

        Projenin adminler tarafından denetlenmesi için (admin.mobilcelebi.com), kullanıcıların 

Mobil Çelebi’yi indirmek ve hakkında bilgi alması için (www.mobilcelebi.com) ve kullanıcının 

web platformu üzerinden uygulamaya erişebilmeleri için de (app.mobilcelebi.com) takımımızca 

geliştirilen web siteleridir. 

         Kullanıcının mobil uygulamamızı indirmesi ve hakkında bilgi alabilmesi için geliştirilen 

web yazılımımız birçok yazılım dili ile Visual Studio Code ve Visual Studio üzerinden 

kodlanmaktadır. Bu yazılım dilleri ise HTML, CSS, PHP, C# ve JavaScript’tir.  

        Adminler tarafından uygulamanın denetlenmesi, gerekli bilgi girişinin sağlanması gibi 

işlevlere sahip olan diğer web yazılımımız ise birçok yazılım dili ile Visual Studio Code ve 

Visual Studio üzerinden kodlanmaktadır. Bu yazılım dilleri ise HTML, CSS, PHP, C# ve 

JavaScript’tir. 

        Mobil Çelebi hakkında bilgi almak ve Mobil Çelebi’yi indirme amaçlı sitemiz her türlü 

kullanıcının ziyaretine açık olup Admin Panel ise sadece belirli adminler dışında normal 

kullanıcıların erişimine kapalıdır. 

        Geliştirilen yazılımların takım içinde paylaşılması belirli bir platformda bulunması için 

ise dünya üzerindeki en aktif kullanılan iletişim kanallarından birisi olan Github tercih 

edilmiştir. Github üzerinden proje içi sorunlar, eklenecekler, eklenenler ve kodların hepsi belli 

kategoriler şeklinde yer aldığı için proje geliştirmemizde önemli bir yere sahiptir. 

        Mobil Çelebi’nin veri tabanı işlemleri Firebase ve NodeJS, Serverımız üzerinden 

yürütülmüştür. Firebase ve Serverımız sayesinde mobil uygulamamız içerisindeki veriler belli 

bir server içerisinde tutulmaktadır. Aynı zamanda Admin Panel ile Mobil Çelebi arasındaki veri 

akışı için de Firebase ve Serverımız önemli bir yere sahiptir. Firebase ve Serverımız 

sayesinde adminlerin Admin Panel üzerinden Mobil Çelebi’ye veri göndermesi sağlanmıştır. 

       Projemizin yazılım mimarisi oluşturulurken takım olarak en dikkat ettiğimiz noktalar 

kodların düzenli, güncel ve geliştirilmeye açık olması oldu. Bunun için hem mobil hem de web 

platformlarında geliştirdiğimiz yazılımların hepsi OOP (nesne yönelimli programlama) 

mantığı esas alınarak geliştirilmiş ve kodlanmıştır. Bu sayede projelerimiz geliştirilmeye açık 

ve düzenli kodlara sahiptir. 

 

 

http://www.mobilcelebi.com/


 

Uygulanabilirlik: 

       Gündelik hayatımızda mobil uygulamalar az yer kaplaması, güvenilirlik, kullanıcı dostu 

ara yüzleri ve bilgiye doğrudan ulaşım açısından büyük önem arz etmektedir. Mobil telefon 

sahibi olan kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda en yaygın yöntem olarak mobil uygulamalar 

kullanılmaktadır. Bizler de takım olarak insanlara ulaşmanın en yaygın ve uygulaması en kolay 

yolu olarak bu yöntemi seçtik. Mobil Çelebi uygulamamız tek bir tuş ile turizm dünyası için 

gerekli her şeyi kullanıcıya güvenli olarak ve reklamlı çeldiricilere takılmadan ulaşmalarını 

sağlayacaktır. Uygulamamız hem admin panel hem de tavsiye bölümü üzerinden seyyahlar 

vasıtası ile güncel ve yeni bilgiler ışığında geliştirilebilir bir yapıya sahiptir. Kullanıcı 

telefonunu kullanarak ister doğrudan Play Store’dan ister App Store’dan ister App Galery’den 

isterse de (www.mobilcelebi.com) adresinden telefonunda bulunan mağazaya erişip güvenilir 

bir şekilde uygulamamıza erişebilir. Günlük hayatta kullanımı konusunda takımımızca beta 

sürüm üzerinden yaptığımız testlerin bizlere pozitif dönüt vermiştir. Bu sonuçlardan kaynaklı 

uygulanabilirliğin kullanıcılar üzerinde olumlu sonuçları görülmüştür. Web sayfamız için ise 

projemiz tamamlandıktan ve kullanıcıya hazır hâle geldiği düşünüldüğü zaman erişime 

tamamen açılmasını hedefliyoruz. Yarışma zamanına kadar öncelikle projenin kapalı beta 

sürümünü yayınlamayı ve eklenen yeni özellikleri test etmeyi düşünüyoruz. Bu test sayesinde 

aldığımız geri dönütler değerlendirilecek ve karşılaşılan problemleri bu geri dönütler sayesinde 

gidermeyi hedefliyoruz. Projeyi hayata geçirebilme açısından belli başlı kullanıcıların 

görüşlerini almak Mobil Çelebi’nin bu konuda karşılaşacağı sorunları gidermemizi 

sağlayacaktır. Kapalı beta sürümü yayınlandıktan sonra karşılaşabileceğimiz eksik yönleri 

aldığımız dönütler ışığında tespit edip çözeceğimiz için Mobil Çelebi gerçek kullanıcının 

erişimine açıldığı zaman uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili herhangi bir olumsuz 

durumla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. 1956 yılında kurulmuş olan okulumuzun mezun ve 

mensup kitlesi ve sosyal çevremiz sayesinde de Mobil Çelebi’nin popülerliğini arttırma 

çalışmaları planlarımız arasındadır. 

     Mobil Çelebi'nin özelliklerinden birisi de kullanıcıya daha kişisel bir deneyim 

yaşatabilmek için ve yorum yapma gibi uygulamanın tüm özelliklerinden yararlanmak için bir 

hesap sistemine sahip olmasıdır. Bu hesap sistemi e-posta, sosyal medya hesapları veya e-

devlet gibi uygulamalarla kullanılabilir olacaktır. Ayrıca daha önceden giriş yaptığınız hesaba 

uygulama üzerinden kayıtlı şifreniz ile çıkış yaptıktan sonra tek bir hızlı giriş butonu ile 

girebileceksiniz.    

  Mobil Çelebi mobil bir yazılım olduğu için ticari bir ürüne dönüştürülebilmesi de bir o 

kadar mümkündür. Turizm Bakanlığı için tasarlayıp kodladığımız bu uygulama maliyeti en 

düşük, kullanımı en kolay ve güvenirliği en yüksek tanıtım araçları arasında olacaktır. 

  Uygulamanın kullanılabilirliği özel şirketler içinde mümkün. Özellikle Turizm alanında 

hizmet veren firmaların kullanımına da uyarlanabilir özelliktedir. 

 Mobil Çelebi'nin içinde kullanıcı kendi turunu düzenleyebilir. İstediği ismi, açıklamayı (isteğe 

bağlı), ücreti (isteğe bağlı) ve takvimi ayarlayabilir. Bu turu arkadaşlarına veya ailesine 

gönderebilir, bu sayede diğer kullanıcıların turlar sayfasına eklenir. Bunu da tüm konaklama 

mekânları ve tatil yerleri içinde uygulama faydalı olarak kullanabilir. 

     Mobil Çelebi uygulamamızın yapımında özellikle uygulanabilirlik ve kullanıcının 

beklentilerine daha iyi hitap etmesi açısından ve kullanıcıların isteklerine göre şekillenmesi için 

online farklı bireyler, yaş grupları ve meslekler gibi tematik bir anket düzenledik. Bu anket te 

sorulan genel soru şuydu "Bir turizm uygulamasından beklentileriniz nelerdir?" ve anket 

http://www.mobilcelebi.com/


sonucunda bir nevi proje hakkındaki düşüncelerimiz insanlar tarafından genele oranladığımızda 

uygulamanın isteklere cevap verir olduğunu ortaya koymuştur. Bu anketten örnek 3 soru: 

 

 

 

 

 

 



Yenilikçi ve Özgün Tarafı:     

➢ Projemizin yenilikçi bir teknolojiye sahip olması onu daha kullanışlı kılarak tek tuşla 

yelpazesi geniş turizm alanındaki milyonlarca bilgiyi aynı platformda kullanıcıya doğru 

ve güvenilir sunmasıdır.  

➢ Uygulamanın kendine özgü çift taraflı bir ulaşım ağı sunması (hem mobil hem de web), 

seyyah tavsiyeleri ve reklamsız oluşu ile çeldiricileri olmayışı, ücretsiz ve kullanıcı 

dostu oluşu gibi yüzlerce farklı özellikleri olması diğer tüm uygulamalardan ayırt 

edicidir.  

➢ Projemizin turizm alanında tek çatı altında toplanmış bilgilere ulaşımı sağlaması 

açısından da daha önce ortaya çıkmış bir örneği bulunmamaktadır.  

➢ Gerek kodları gerekse tasarımı tamamen takımımızca geliştirilmiş, çizilmiş ve 

tasarlanmıştır. Mobil Çelebi’yi çoğu mobil uygulamadan farklı kılan en özgün 

özelliklerinden birisi de hedefe, olabilecek en hızlı ve tek bir yerden ulaşma kolaylığı 

sağlamasıdır. 

➢ Ülkemizin 81 il dahilinde Belediyeler dâhil turizm sektöründeki tüm paydaşların 

kullanımının ve yerinden bilgi girişinin mümkün olması ve entegresinin kolay oluşu ise 

bir başka ayırt edici özelliğidir. 

➢ Bu düzeyde bir programın bizim gibi lise öğrencileri tarafından yapılması ise gelecek 

adına bir gençler için farkındalık oluşturacak olması da ayrı bir yenilikçi ve özgün 

yönüdür. 

➢ Mobil Çelebi’nin kullanıcıların ilgisini çeken şehirleri ve kategorileri takip etme 

sistemi ve buna bağlı olarak kullanıcıya turizm ile ilgili bildirim gönderme gibi 

kullanışlı ve yenilikçi bir özelliği de yine özgün bir durumdur. 

Problem/Sorun: 

     Takım olarak atalarımızın, milletimizin ve devletimizin bize bıraktığı en önemli ve 

değerli şeylerden birinin geleneğinden yola çıkmış geleceğe miras olarak emanet edilen 

kültürümüz olduğunu düşünüyoruz. Turizm ve kültürün bir bütün olduğundan yola çıkarak bu 

alanda ülkemizin hak ettiği yeri alamadığını düşünüyoruz. Ülkemiz ile ilgili bilgi kirliliğinin bu 

alanda çok fazla oluşu bizim için bu kategoriyi tercih etmemizin nedenlerinden biri olmuştur. 

Ülkemizin doğru ve güvenilir tanıtımı için çalışma isteğimiz bizi bu alanda yaşanan sorunları 

çözmeye sevk etmiştir. Takım olarak tespit ettiğimiz en büyük sorun sahip olduğumuz turizm 

potansiyeli, kültürel ögeler, tarihî eserler ve seyahate dair aklımıza gelebilecek her şeyi hem 

kendi milletimize hem de yurtdışından gelen turistlere yerli ve güvenilir bir kaynaktan 

ulaştıramama sıkıntısıydı. Bu alandaki eksiklik kısa vadede fark edilmese de uzun zaman 

periyotlarında büyük kayıplara sebep olacaktır.  

Çözüm: 

   Tespit ettiğimiz sorunun çözümünde öncelikle bu alanda ilklerden olan Evliya 

Çelebi’nin Seyahatname’si aklımıza gelmiştir. Ülkemizin itici gücü olan teknoloji çağında 

teknolojiye meraklı biz gençlerin bilgimiz, yeteneğimiz ve isteğimizle dijital alanda mobil ve 

web üzerinden alandan ve sahadan resmî ve güvenilir olan tüm bilgilerin alınarak kullanıcıya 

en kolay ve en yaygın bir şekilde sunacağımız, tamamını kendimizin yazdığı kodlar ile modern 

bir seyahatname versiyonu mobil uygulama yapmak olmuştur. Geliştirdiğimiz çözüm kendi 

kültürümüzün merkezi olan şehirlerimiz hakkında doğru, güvenilir ve en detaylı bilgiye ev 

sahipliği yapan ve olabildiğince geniş bir kitleye ulaşabilmektir. Kullanıcıların seyahat etmek 

istedikleri şehrin yemek, konaklama, hava durumu, sosyal ve tarihî mekanları gibi birçok 

bilgisini önlerine tek tuş ile getirebilen aynı zamanda kullanıcıyı da seyahati esnasında veya 

sonunda tanıtıma dâhil ederek yorum ekleme, yorum içerisinde yıldızlama sistemi ile 



değerlendirme, başka kullanıcıların yaptığı yorumları beğenme veya beğenmeme, istediğiniz 

şehri, otelleri tek tuş ile arayabilme ve en önemlisi şehri, otelleri, mekânı ve daha birçok şehri 

haritada görebilme gibi birçok özelliğe de sahip. İçerdiği bilginin en güvenilir ve doğru olması 

için ise en temel kaynak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kaynaklar kullanılacaktır. 

Swot Analizi: 

Güçlü Yönlerimiz: 

• En önemli güçlü yönümüz bu işi severek yapan ve geleceğimizde yazılım mühendisi 

olmak isteyen milli duygularla beslenip ülkesine hizmet etmek gayesi güden sımsıkı bir 

ekip oluşumuz, 

• Bu alanda örnek alacağımız ve bizlere başarabiliriz duygusu veren millî teknoloji 

hamlesinin tüm kahramanlarının bizim zamanımızda varoluşu, 

• Projemizin teknik, tasarım ve kodlarının tamamının takımımız tarafından yapılması, 

• Bu alanda aldığımız eğitimler,  

• Projemizin kendi alanının amacına en uygun şekilde hizmet eden ilk ve tek örneği 

olması ve bu durumun onu kendi alanında ondan sonra ortaya çıkacak rakiplerden bir 

adım öne geçirmesi, 

• Projemizin milli menfaatlerimize hizmet edecek olması,  

• Bizlere güvenen ve destekleyen okul idaremiz, danışman öğretmenimiz, 

öğretmenlerimiz ve ailemizin yanımızda olmaları. 

Zayıf Yönlerimiz: 

• En büyük zayıflıklarımızdan birisi maddî imkânların kısıtlı olması. Bundan 

kaynaklanan ekipman, internet yetersizliği ve projenin geliştirilmesi için gerekli bilgi 

birikimini sağlayan kursların çoğunun ücretli olması takım olarak bilgiye ulaşmamızı 

zorlaştırmış ve bu zorluk yüzünden zaman kaybetmemize neden olmuştur. 

Fırsatlar: 

• TEKNOFEST, TUBİTAK ve diğer devlet kurumlarının yarışma projelerine başvuru 

yaparak desteklenmeye talip olabilmek, 

• Devletimizin genç girişim ve geliştiricilere olabildiğince destek olması, 

• İlimizde bulunan iki adet Üniversitenin her ikisinin de genç yazılımcı ve girişimciler 

için eğitimler açıyor olması ve desteklemesi, 

• Pandemi döneminde biz gençler için bu alana daha fazla vakit ayırıp faydalı kullanma 

fırsatımız olması, 

• Pandemi döneminde yaşanan kapanmalar ve karantina süreçleri sonrası insanlarda artan 

gezme isteği sayesinde projenin kullanıcıların göstereceği ilginin artacak olması, 

• Ülkemizin turistik ve kültürel alandaki zenginliği sayesinde projenin hizmet edeceği 

çemberinin son derece büyük olması, 

• Turizm Bakanlığımızın bu alanda yatırıma açık olması. 

 



Riskler: 

• En büyük risk çevremiz ve ülkemiz insanlarına yapabileceğimizi ve yaptığımızın 

faydalı olacağını kabul ettirmektir. 

• Bu işte profesyonel bakış açısına sahip olan kişi ve kurumlarla olan iletişim 

imkansızlığı sonucu projenin faydalanıcı kurum ve kuruluşlarının personel durumunun 

yetersiz olabileceği 

• Projemizin kullanıcıya sunulma aşaması geçildiğinde gerekli maddi yatırım eksikliği 

sonucu takımımızın projeyi maddi açıdan idare etme sorunu ile karşı karşıya kalınması 

ihtimali. 

Proje Maliyeti: 

  Projemizin kullanıcıya sunulmasından, geliştirilmesi için gereken bilgi birikimini 

sağlayan kurslara kadar belli miktarda ücretler sayesinde geliştirilmeye devam ediliyor. 

Aşağıdaki listede projenin geliştirilmesinden sonraki İhtiyaçlar maliyetleri ile beraber 

bulunuyor: 

Ürün  Adet Fiyatı / ₺ Adet Toplam / ₺  

Linux Server             290 ₺ 1yıllık 3400 ₺ 

Firebase Premium    450 ₺ GB 450 ₺ 

Hosting 30 ₺ 1yıllık 360 ₺ 

TOPLAM   4280 ₺ 

Tabloda bulunan ve projenin geliştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçların sebepleri sırasıyla 

şunlardır: 

➢ Linux Server: Büyük çaplı yazılım projelerinde geliştirilen programların belli bir server 

aracılığı ile kullanıcıya yayınlanıyor olması kullanıcıyı daha hızlı ve verimli bir 

deneyim sağlar. Mobil Çelebi’nin de büyük çaplı kitlelere hitap ettiğini düşünürsek ana 

bir server en önemli ihtiyaçlar arasında olacaktır. 

➢ Firebase Premium: Veri alışverişinin tam performans ve daha verimli kullanılabilmesi 

için kullanılan bulut sistemli Firebase Premium, kullanıcı memnuniyeti ve program 

üzerindeki etkinliğin arttırılması için en önemli gereklilikler arasındandır. 

➢ IOS Sistemli Bilgisayar: Projemizin birden fazla platformda olup daha fazla kullanıcıya 

hitap edebilmesi için günümüzün en popüler işletim sistemlerinden birisi olan IOS 

platformunda da aktif olması gerekir. Bu platform üzerinde projenin geliştirilmesi için 

de IOS işletim sistemine sahip bir bilgisayar gerekmektedir. 

➢ Hosting: Mobil Çelebi’nin aktif olarak denetlenmesi ve gerekli bilginin Mobil Çelebi ile 

paylaşılması amacıyla geliştirilen web tabanlı yazılımların adminlerin ulaşımı için 

yayınlanması amacıyla hosting alımı ihtiyaçlar arasındadır. 

➢ Proje konusu ile ilgili sahada yaptığımız araştırmalarda ise söz konusu uygulama 

yapımlarda maliyetler ile ilgili araştırmalarımızda 2019- 

2020'deki mobil uygulama fiyatları 10.000 TL ile 150.000 TL arasında 

değişiyor. Maliyetlerde uygulama üzerinde kullanılacak alan, server, firmware ve 



kapsamın genişliği maliyet fiyatlarını etkilemektedir. Mobil Çelebi uygulamamız ise 

sadece 4500 TL civarı bir rakam ile yıllık bazda hizmet verebilecektir. 

Kaynakça: 

Anket: 

https://forms.gle/jJM3qXSXU8NgKkXN9 

Mobil Çelebi Youtube Kanalı: 

https://www.youtube.com/channel/UC1AjWN8x4_phNCtkVDLpY5Q/featured 

Mobil Çelebi Tanıtım Ekranı Videosu: 

https://youtu.be/VQV3kL4AdKc 

Hosting:  

https://www.hostinger.web.tr/  

Kullanılan Yazılım Dilleri: 

https://www.w3schools.com/ 

https://nodejs.org/tr/ 

Geliştirici Platformları: 

https://developer.android.com/Studio 

https://visualstudio.microsoft.com/tr/ 

Database İşlemleri: 

https://console.firebase.google.com/ 

Kurslar:  

https://www.udemy.com/course/komple-sifirdan-web-gelistirme-kursu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8WXfuEuheeE HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=8WXfuEuheeE&list=PLIHume2cwmHctrHFHADb0slNyn

95x2M4I"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=8WXfuEuheeE&list=PLIHume2cwmHctrHFHADb0slNyn

95x2M4I"list=PLIHume2cwmHctrHFHADb0slNyn95x2M4I 

https://www.youtube.com/watch?v=5Gmu-Zdo548 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=5Gmu-

Zdo548&list=PLLTtZhOwITShnOaSJ6TvzfIeuZd76TNf_"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=5Gmu-

Zdo548&list=PLLTtZhOwITShnOaSJ6TvzfIeuZd76TNf_"list=PLLTtZhOwITShnOaSJ6TvzfIeu

Zd76TNf_ 

İletişim Aracı: 

https://github.com/ 
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