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1.Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Takım Üyeleri ve Ekip Organizasyonu 

Takım Adı: Janus 

Takım Sloganı: Dünü görüp yarın için yoldayız 

Batuhan GÜRÇİNAR: Projede kullanılan dış kaynaklarla iletişim kurma, anketörün iç tasarımı 

ve prototipin dizaynı. 

Murat ALİZADE: Anket içeriğinin tasarımı, prototipin dizaynı, maliyetle ilgili bilgi toplama. 

Yunus Emre SEVİNDİK: Prototipin tasarımı için uzmanla iletişime geçmesi, anketörün iç 

tasarımı. 

Bu aşamada danışman hocamız ile birlikte hayali olarak başladığımız turizm-inovasyon 

projemizin hayata geçirilmesi evreleri kademeli olarak programlandırılmıştır. Yapılan 

toplantılarda projeye ait takım üyelerine düşen her görev ekibin de haberi ve onayı alınarak 

ilerleme kaydedilmiştir. Ana projenin zaman içerisinde yapılan beyin fırtınası uygulamaları 

sonrası yeniden şekillenmesi sağlanmış, ortaya çıkarılan yeni fikirler projeyi şekillendirerek 

son haline getirmiştir. Turist memnuniyeti ve ülke turizminin geleceği açısından önemli bir 

mevcut soruna hizmet etmesi düşünülen projemiz turizm akademisyenleriyle yapılan istişareler 

sonucu uygun bulunmayan yerler ortadan kaldırılarak son haline getirilmiştir. Geri kalan 

süreçte hazırlanan proje detayları raporun devamında karşınıza çıkacaktır.  

Ön değerlendirme raporunda da kısaca bahsedilen projenin inovatif tarafını oluşturulan “Dijital 

Anketör” destinasyonlara gelen yerli ve yabancı turistlerin destinasyonları değerlendirerek 

fikirlerini bizlerle paylaşmalarını sağlayacaktır. Normal şartlarda lisansüstü eğitimlerle yapılan 

anketler veya uzun soluklu problemlerin büyük bir kaos sonrası gün yüzüne çıkmasından sonra 

anlaşılan turist memnuniyetsizliği bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte anında çözüme 

ulaşabilecek, böylece turist memnuniyeti üst seviyelere çıkacağından ülke turizmi 

sürdürülebilirliğini uzun yıllar koruyarak örnek bir ülke haline gelebilecektir. Ayrıca anketörde 

Türkiye turizminin simgesi haline gelen lale figürünün kullanılmasıyla turistlerin destinasyon 

imajına ait algıları daha da netleşecek, lale figürü görünen her yerde Türkiye turizmi turist 

gözünde destinasyonel bir konumlandırma yaşayarak marka haline gelebilecektir. Çünkü 

turistlerin gözünde oluşturmak istediğimiz aldı bu şekilde mümkün kılınabilir (Lalicic vd., 

2021; Stavrianea and Kamenidou, 2021; Ridwanudin, 2021).  

Kiosk tarzı fakat daha az maliyetli bir tablet içerisine konulan genellikle turist 

memnuniyetsizliğini ön plana çıkaracak olan 8 sorudan oluşturulmuş “Dijital Anketör” 

sayesinde turist memnuniyetsizliğine sebep olan sorunlar kurulan sistemsel alt yapı sayesinde 

(whatsapp mesajı gibi) anında “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilerek sorunun çözümüne 

hızlı bir şekilde inilmesi sağlanacaktır. İnsanların psikolojik olarak memnuniyetten ziyade 

memnuniyetsizlikleri anlık yaşadıkları sinir, hayal kırıklığı, öfke gibi unsulardan dolayı ön 

plana hızlı bir şekilde çıkarma isteği (Ergün ve Kalıpçı, 2020; Erşahin ve Demirkol,2021) dijital 

anketörün kullanılma oranını artıracak ve sorunlar halledildikçe ülke olarak turizm konusunda 

istenilen düzeye gelinilecektir. Bunların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na direkt olarak 

sağlanan veriler ile birlikte turist memnuniyetsizliğin oransal olarak fazla olduğu turistik 



destinasyonlar ön plana çıkacağından o şehirlere ilerleyen yıllar için daha fazla önem verilmesi 

sağlanacaktır. Anketör, turistlerin en çok hangi bölgelerde yoğunluk gösterdiğini, yaşanan 

sorunların yapısal (alt yapı-üst yapı) olup olmadığını olup olmadığını, destinasyondaki 

işletmelerin eksikliklerini bizlere ileterek gelecek yıllar için istatistik veri sağlayacaktır. Dijital 

anketörün 8 soruluk anket bittikten sonraki son aşaması ise bulunulan destinasyondaki popüler 

turistik destinasyon olmaya aday yerlerin en güzel açılardan alınmış birkaç fotoğraflı tanıtımı 

olacaktır (Örnek, İstanbul için Balat, Aydos Tepesi, Baltalimanı Japon Bahçesi vb.).Böylece 

belli bir noktaya biriken taşıma kapasitesi orantısal olarak dağılarak “overturizm” kavramının 

yaratmış olduğu anti-turist davranışların önüne geçilmesine çalışacaktır ki günümüzde 

overturizm kavramı sadece bizim değil dünya ülkelerinin turistik anlamda bir türlü baş 

edemedikleri bir kavram olarak karşımız çıkmaktadır (Insch, 2020; Seraphin vd, 2018; Alexis, 

2017; Clancy, 2019;  Agyeiwaah, 2019; Duyar ve Bayram, 209; Atar ve Urgan, 2020).  

Dijital Anketöre ait dijital anketör ölçümü, örnek simülasyon, temsili dijital anketör ve gerçek 

destinasyon üzerine konumlandırılmış örnek anketör kurulumuna ait pafta aşağıdaki gibidir.  

Görsel 1: Dijital Anketöre Ait Temsili Pafta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Algoritma ve Tasarım 

Şekil 1. Dijital Anketöre Ait Proje Amacı  

 

Turistin bulunduğu destinasyonu oylaması ile başlayan algoritma sistemi ortalama oylama 

puanının beşten (5) büyük olması ve olmaması durumu için ikiye ayrılmaktadır. Eğer 

destinasyonun ortalama puanı beşten (5) büyükse destinasyon sürekliliğinin sağlanmasıyla, 

ziyaretçi memnuniyeti devam ettirilmeye çalışılır. Eğer destinasyon ortalama puanı beşten (5) 

küçükse yetkililerin bilgilendirilmesi ile ilgili sıkıntı giderilerek ziyaretçi memnuniyeti 

sağlanmaya çalışılacaktı. (Bkz: Şekil 2).  

 

           Şekil 2: Dijital Anketör Uygulamasına Ait Algoritma 

Turistin mekânı oylaması ile başlayan algoritma sistemi ortalama oylama puanının 5’den büyük 



olması ve olmaması durumu için ikiye ayrılmıştır. Eğer mekânın ortalama puanı 5’den büyükse 

mekân sürekliliğinin sağlanmasıyla, ziyaretçi memnuniyeti devam ettirilmeye çalışılır. Eğer 

mekânın ortalama puanı 5’den küçükse yetkililerin bilgilendirilmesi ile ilgili sıkıntı giderilerek 

ziyaretçi memnuniyeti sağlanmaktadır. 

3.Sistem Mimarisi 

Şekil 3: Dijital Anketör Projesine Ait Sistem Mimarisi 

 

İşletim sistemi ve anketör program yazılımının uyumlu stabilize çalışmasını sağlamak ve bu 

esnada oluşabilecek aksilikler tespit edilmiştir. Sistem başlatıldığında Linux işletim sistemiyle 

onaylayarak veri güvenliği sağlanmıştır ve bilgi giriş-çıkışı sağlanmıştır. Gelen bilgilerin uygun 

bir şekilde kaydedilmesi ve güncellenmesini sağlayıp aktarımı sağlanmıştır. Aktarılan bilgiler 

yani database anketöre entegre edilecek ve veriler hesaplanıp işleme hazır hale gelecektir. 

Linux sistemine konfirme edildikten sonra sol kısımdan gidildiğinde bu aşamada anketörün 

programlaması tamamlanıp ekrana aktarılmıştır. Buradaki verilerde database aktarılmıştır. Bu 

kısımdan sonra sitemin sorunsuz çalışıp çalışmadığı kontrol kısmında kontrol edilir. Sistemde 

sorun yoksa işlem bitirilir. Eğer işlemde sorun varsa tekrar başa dönülür. 

4.Hayata Geçirilebilirlik /Uygulanabilirlik 

Proje dahilinde inovatif bir oluşum olarak tasarlanan ve önemli bir soruna çözüm üretmesi 

amaçlanan dijital anketör projesi hem maliyet hem de uygulanabilirlik açısından hayata kolayca 

geçirilebilecek bir proje olarak düşünülmektedir. Olabildiğinde kolay bir kurulum ve sistem 

düşünülerek tasarlanan bu anketör ile cihazda yer alan veriler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

herhangi bir mesaj gidiyor gibi anında aktarılarak sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine 

olanak sağlayacaktır.  

 

 

 



Görsel 2: Dijital Anketöre Ait Temsili Prototip Görseli 

 

 

Turizmin geleceğini şekillendirecek bir yapıya sahip olan dijital anketörün bunun yanı sıra 

kolay bir şekilde kurulumunun ve sistematik alt yapısının da yapılabilir olması projenin 

başından beri dikkatli bir şekilde düşünülen bir konudur. Görsel 2’de görünen lale figürlü 

anketörün turistlerin yoğun olduğu ortamlar seçilerek kurulması gerçekleştirilip verilerin kolay 

bir şekilde bakanlığa ulaştırılarak sorunların önüne geçilmesi sağlanacaktır.  

Görsel 3: Dijital Anketörün Kullanımına Ait Temsili Görseli 

 

Ülkemiz yer alan bankamatik vb. kiosk cihazlarının ölçümleri de dikkate alınarak geliştirilen 

dijital anketör, ortalama bir insan boyunun gögüs hizasına gelecek şekilde tasarlanarak kolayca 

ulaşılabilirliği sağlanmaya çalışılmıştır.  



Görsel 4: Dijital Anketörün Boyutları 

 

 

Bankamatik uygulamalarındaki gözetim yöntemine benzer şekilde tabletin içinde kendiliğinden 

yer alacak olan kamera ve alarm sisteminin varlığı herhangi bir tehlikede devreye girebilecek 

şekilde geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra turistik olarak yoğun olan bölgelerde bu cihazın 

korunması için gece bekçilerinin de bulunması altenatif bir koruma yöntemi olarak 

sunulmaktadır.  

Göserl 5: Dijital Anketörün Galata Kulesindeki Örnek Konumu 

Anketörün kurulumu turistik destinasyonlarda uzun kuyrukların bulunduğu yerlerden ziyade 

görülebilecek fakat zarar gelmemesi açısından köşe noktalara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. 

(Bkz: Galata Kulesi örnek noktaları).  

 



Yapılacak olan açık uçlu yorumlar Trendyol mantığı gibi iyi, kötü, çok kötü olarak 

kategorileştirilerek kötü ve çok kötü olarak algılanan yorumların Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nda bu iş için yetkili birimlerde çalışan uzmanlara bu şekilde ulaşması sağlanacaktır. 

Bu sayede hem çalışan personel için işlerin kolaylaşacağı hem de destinasyona hızlı bir şekilde 

müdahale edilerek sıkıntıların bir an önce giderilebileceği düşünülmektedir.  

 

Görsel 6: Gerçek Destinasyona Uygulanmış Temsili Dijital Anketör 

     

Proje eğer hayata geçirilebilirse ilerleyen zamanlarda engelli bireylerin de kullanabileceği 

şekilde revize edilecek, onların da turizmdeki sorunları ifade edebilmesi sağlanarak “herkes 

için turizm” ( Atar, 2020; Aykın, 2021) kavramı ülkemizde hayat bulmuş olacak, bir kez de bu 

konu için örnek ülke haline gelinecektir.  

 



Firmalarla yapılan görüşme sonrası yapım için kullanılacak olan malzeme kompozit olarak 

belirlenmiştir. Kolay bir şekilde kurulumunun gerçekleştirilebilecek olması da projeyi hayata 

geçirilebilirlik ve uygulanabilirlik anlamında desteklemektedir. Herhangi bir çarpmaya karşı 

dayanımının ve mukavemetinin yüksek olması, çaplı kısımlar için bükme yapılabilmesi ve en 

önemlisi her hava koşuluna uygun bir yapıya sahip olması anketörün dış cephesi için 

alüminyum kompozit kullanılmasının önemli sebepleri arasındadır. Bunun yanı sıra bu 

malzemenin renk skalası da geniş olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sembolü haline 

gelen lale figürünün renklerini direkt kullanma imkânı sağlayabildiğinden ayrıca önem arz 

etmektedir. Aynı zamanda dijital ekranın güvenliğini sağlamak için ekranın yerleştirileceği 

gömme kısmına 2mm saç yerleştirilecektir. Böylece çalma, vurma gibi etkenlere karşı 

uygulama ekranı korunabilecektir. Ekranın gömme olarak tasarlanması sayesinde de herhangi 

bir hava durumu (yağmur, kar, güneş) karşısında ki bozulmaların önüne geçilmeye çalışılmıştır.  

 

Dijital Anketör için ilk olarak turist kapasitesi yüksek olan iki şehir pilot şehir olarak seçilmiştir. 

Bu şehirler turistik yerleri ile beraber şunlardır; 

İstanbul: Galata kulesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Dolmabahçe Sarayı, 

Süleymaniye Camii ve Bölgesi, Ortaköy, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, İstiklal Caddesi 

Antalya: Side, Alanya, Perge Antik Kenti, Termesos Kaplıcaları, Hadrian Kapısı (Üç Kapılar), 

Antalya, Saat Kulesi, Patara Antik Tiyatro 

Seçilen turistik yerlere birer tane “Dijital Anketör” yerleştirilerek alınan geri dönütler 

sonucunda geri kalan şehirlere yaygınlaştırılması başlanacaktır. 

5.Yenilikçilik/Özgünlük  

 

Tasarladığımız dijital anketör günümüzde benzer bir örneğinin bulunmamasıyla birlikte ilerde 

patent alınabilecek özgün bir yapıya sahiptir. Tamamen yerli ve özgün olan projemizin temel 

amacı büyük bir veri havuzu oluşturup, bu oluşturduğumuz havuzdan hem akademik olarak 

hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na turistik veri sağlamaktır. Ayrıca Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın simgelerinden olan lale figürünün yeniden tasarlayıp daha dikkat çekici ve 

ülkemize gelen turistlerin aklında kalacak şekilde tasarlanması ile birlikte algısal imaj ve 

konumlandırma oluşturulmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle proje için tasarlanan uygulama 

başlangıcından sonuna kadar ülke imajını olumlu yönde ilerletmek, istenilen konumlandırmayı 

yapmak ve ülkenin marka değerini ön plana çıkarmak üzerine kurulmuştur. Dijital anketör 

verilerinin bakanlığa anında gidecek olması destinasyonu değerlendirecek olan turistin yanı sıra 

yerel halkın sorunlarının da bakanlığa direkt olarak gitmesini sağlayacaktır. Böyleye ülkemizde 

turizm açısından konunun muhatapları ve yerel halk arasındaki bağ da kuvvetlenecektir. Bunun 

yanı sıra dijital anketörümüzde bulunan sorulara verilen cevaplardan oluşan bu verilerin 

toparlanıp kategorileştirilmesi ile birlikte turistlerin en çok hangi destinasyonları ziyaret 

ettiklerini tespit etmek mümkündür. 

  



6.Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Projemizin çözümlemek istediği sorunlar aşağıdaki gibidir:  

 Turizm akademisyenleri için turistik destinasyonlara ait akademik veri tabanının 

oluşturulması 

 Destinasyonlara gelen turistlerin sorun ve önerilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

anlık olarak ulaştırılarak hızlı bir şekilde çözümlenmesinin sağlanması ve bu sayede 

turist memnuniyetinin artırılması 

 Popülaritesi olmayan turistik destinasyonların tanıtılmasına olanak sağlanması 

 Destinasyonlarda oluşan yapısal (altyapı-üstyapı) problemlerin ya da işletmeler 

tarafından turistlerin mağdur edilmesi gibi olumsuz durumların yetkili birimlere 

iletilerek çözümlenmesinin sağlanması  

 Teknolojinin gelişmesi ile birlikte el anketlerinin demode kalması, insanların bu 

anketlere zaman ayırmak istememesinden dolayı yaşanan sıkıntıların önüne geçilerek 

verilere hızlı bir şekilde ulaşılabilinmesi 

 Uygulama sonunda ekrana yansıtılacak olan bilinmeyen destinasyonlara sağlanmaya 

çalışılan yönelim ile birlikte taşıma kapasitesinin uygun hale getirilmesi ve devamında 

anti-turist davranışların önlenmesi 

 

Pandemi süreciyle beraber tüm dünya dijitalleşmeye geçmiştir. Bununla beraber birçok sektör, 

yapılan faaliyetler, anketler, alış-veriş gibi daha birçok dal dijitalleşmiştir. Projemiz bu çağa 

tam olarak uyumludur. Son teknolojiden yararlanarak yapıtımız dijital anketörümüz tamamen 

modern ve yenilikçidir. Kullanımı gayet basit olup yerli-yabancı turistleri kolayca yönlendirip 

fikirlerini, sorunlarını kısa sürede ve turistleri sıkmadan iletebilecek niteliktedir. Dış 

görünüşünden dikkat çekecek ve turistlerin akıllarında da ülkeye ait bir konumlandırma, ülke 

imajı yaratacak olması yönüyle de önem arz etmektedir. Zamanla daha etkin ve verimli hale 

geleceği düşünülen dijital anketörün ilerleyen dönemlerde popüler bir uygulama olarak 

kullanılacağının da gözle görülebilir sonuçlar arasında olduğu düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.SWOT Analizi  

Dijital Anketör projesine ait  
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