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İçindekiler 

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

        İnsanların yeni yerler keşfetmek için ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karavanlarda 

karşıladıkları turizm çeşidine “Karavan Turizm” denir; özellikle Amerika, Avustralya gibi  

batı ülkelerinde oldukça yaygın bir turizm çeşididir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; T.C. 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2021). Ülkemiz gibi doğal güzellikleri ön plana çıkan 

ülkelerde “Karavan Turizminin” öneminin arttığı görülmektedir. Özellikle COVID-19 

pandemisi sonrasında turizm alışkanlığı değişmiş, özgürlüğü temsil eden hareketli konaklama 

araçları olan karavanlara talep artmıştır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; T.C. Batı 

Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2021). Özellikle izole tatil anlayışını benimseyen insanlar için 

tercih edilmektedir, bu da beraberinde “Karavan Turizm” inin gelişmesi gerektiğini 

göstermektedir (Şengel, Genç, Işkın, Ulema, & Uzut, 2020). Ülkemiz, ekoturizm alt yapısı 

olarak oldukça güçlü bir coğrafyada yer almaktadır. Karavan turizmine yönelimin artması ile 

karavan turizmi rota haritaları, karavan park alanlarının kurulması ve turizme kazandırılması 

zorunlu bir hale gelmiştir.  

 

      Bir grafik tasarımcı ve bir yazılımcıdan oluşan, tasarım ve yazılım sürecinin karavan 

turizmi bloggerlerı ile iletişim ile belirlenen ihtiyaçlar ve medyada çıkan haberler ışığında 

hazırlandığı bu projede, ülkemizin henüz keşfedilmemiş doğal güzelliklerinin turizme 

kazandırılması; var olan konaklama noktalarının diğer gezginlerce tanınması, yorumlanması 

ve karavan park alanlarının güvenliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırılmalar 

yapılmış ve “Karavan Turizm” i hakkında yeteri kadar bilgiye ulaşılamadığı özellikle 

konaklama alanlarının ciddi problemler içerdiği ve en önemli problemlerinden birinin de 

güvenlik sorunu olduğu görülmüştür. Stratejik noktaların belirlenmesi ve bu alanlara 

kurulacak kamp alanlarının belirlenmesinde gezen karavancıların fikirlerinin, çektiği 

görsellerle hem turizm bakanlığına hem de diğer karavancılara yeni bir yol haritası çıkarması 

amaçlanmıştır. Tasarlanan uygulama Flutter programında tasarlanmıştır. Basit bir ara yüzü 

sahip uygulama kullanıcıların bir hesap oluşturarak uğradıkları karavan mekanları hakkında 

yorumlar yapması, mekâna dair görseller ekleyebilmesi ve diğer karavan sahiplerine rehberlik 

edebilmelerini sağlar. Bununla beraber Turizm bakanlığına karavan konaklama kriterlerini 

karşılayan mekanları öneri olarak sunabilir ve bu alanlarda turizme kazandırılabilir. Bakanlığa 

bağlı karavan konaklama yerlerinin de uygulama içerisinde yer alması ile karavan sakinleri 

güvenle karavan park alanlarında tatil yapabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

Yazılıma ait temel akıl şeması şekil 1de, kullanıcı ve mevcut yerleri görüntüleme ara yüzü şekil  2de, 

Karavan park yeri ekleme arayüz ise şekil 3te verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Şekil 2. Kullanıcı ve mevcut park yerleri görüntüleme ekranları  

 

 

 

Şekil 1. Temel Akış Şeması 
 

Firebase
eee 

Kullanıcı 

Veritaba
nı 

Yer ekle Cihaz kamerası ve GPS 

bilgilerini kullan 

Yer imkanları ekle 

Rotamdaki yerler 

Park Yeri Puanla/Yorumla 

 

 

 

 

Uygulama 

Rota için yer filtrele 

 

                             Şekil 3. Park yeri ekleme ekranları  
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•  Yeni yer ekle 

•   
•  Yer görselleri / konum ekle 

 •Yer imkanları ekle 

 
 

•  Eklenen yerleri değerlendir 

•  Yeri öner 

•  Eklenen yer özelliklerini ve yorumları (olumlu/olumsuz) karşılaştır 

•  Başla / Hesap oluştur 

•  Yer filtrele 

Sistemin eklenen yerler, bu yerlere ait özellikler ve yorumların doğruluk durumunu kontrol etme 

algoritması ise şekil 4te verilmiştir.  

 

 
                     Şekil 4. Yere dair bilgilerin işlenmesi/doğrulamasına dair algoritma 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Flutter ile kodlanan ve veri tabanı Firebase ile oluşturulan yazılımda kullanıcı oluşturulur, aktif kullanıcılar 

tarafından eklenmiş ve imkanları listelenmiş yerler filtrelenerek rota belirlenebilir, kullanıcının uygulama 

veri tabanında belirlenmemiş yeni bir yer hakkında girdi oluşturmasına izin verilir. Bu kapsamda kullanıcı 

karavan park alanına dair imkanları, konumu, görselleri, ne kadar süre kaldığı gibi bilgileri girer. Böylece, 

tamamen tecrübe edilmiş yerlere yönelik bir kolektif veri tabanı oluşturulmuş olur.  

Kullanıcı yeni bir yer eklemek istediğinde veri tabanında mevcut liste karşısına çıkar ve hedef yerle ilgili 

bir girdi var ise, sadece ilgili yere dair kamp yeri imkanları işaretlemesi yaptırılır ve yorumlar karşısına 

çıkar. Bu şekilde,eklenen yerler, yerlere dair gelen yorumlar ve özellikler veri tabanında karşılaştırılır ve 

girilen bilgilerin doğruluğu otomatik olarak tespit edilir. Uygulama kullanıcılara açık kaynak yaklaşımı ile , 

kullanıcı sayısı arttıkça daha kesin ve gerçeği yansıtır bilgi verebilecek niteliktedir.  

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Hedef kitlesi ülkemiz içerisinde mevcut veya yurtdışından gelen karavan turizmi tercih eden 
kişiler olan Türkçe ve İngilizce arayüzlü ve Flutter ile kodlanan uygulamamızın içeriği için 

mevut web sitelerindeki karavan kullanıcısına sunulan bilgi akışı ve karavan turizmini 
tercih eden kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Ardından, ihtiyaç 

duyulan başlıklar belirlenmiş ve bir akış şeması belirlenmiştir . Bu kapsamda ihtiyaç 
duyulan bilgiler ve buna dayalı temel şematik şöyledir: 
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Proje kapsamında tasarlanan ve test edilen ara yüzde yer ekleme ve karavan kamp noktası ekleme 

örneği şekilde 5te verilmiştir.  

 

  

Şekil.5 Kamp Yeri ekleme ve kullanıcı ara yüzü  

 

Proje kapsamında geliştirilen uygulamanın yaygın kullanıcıya ulaşması ve tanıtımı 

için kamp bloggerları ile iletişime geçilmiş ve tanıtım reklam içerikleri hazırlanmıştır. 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Projede hedeflenen yerli ve uluslararası kullanıcıya açık bir kullanıcı dostu uygulama mevcut 

değildir. An itibariyle, Kamping web sitelerinde kamp alanları için belirlenen  açık kaynak bilgi 

paylaşımın karavan ve karavancılık kapsamında bireysel blog şeklinde paylaşım şeklinde olduğu 

hesaba katıldığında, aktif kullanıcılara daha konforlu bir karavan gezisi planlaması sağlayacak 

niteliktedir. 

 

Ayrıca, yazılım algoritmasının gelişimi ve doğruluk oranının artırılması maksadıyla Google 

Translate örneğinde olduğu üzere, bağımsız bireysel yer işaretlemelerinde hedef yer ile ilgili 

maddelerin kaç kişi tarafından işaretlendiği , hedef yere dair verilen yorumlar ve işaretlenen 

özelliklerinin uyumu ayırt edilmekte ve kullanıcılara güvenli ve doğruluk oranı yüksek gerçek 

bilgiler sunulmaktadır. Diğer bir deyişle girilen verilerin adeta açık kaynak bir algoritma ile 

doğrulanması , uygulamanın kullanıcılarına  doğru bilgileri sunacağını ortaya koymaktadır.  

 

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

Karavan park alanlarının belirli kriterlere sahip olması gerekmektedir, bunlardan en önemlisi park 

alanlarının dış ortamdan izole edilip güvenliğinin sağlanmasıdır. Ancak ülkemizde henüz gelişmekte olan 

karavan turizmi incelendiğinde bu alanda yeterli takip yapılamadığı görülmektedir. Karavanı ile seyahat 

edecek olanlar konaklama yerleri hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir ve bu yerlerin güvenliği 

hakkında tereddüt etmektedir. Özellikle yapılan incelemelerde karavanda seyahat edenlerin diğer karavan 

sahiplerine zarar vermesi (Şekil 6) (Takvim, 2021), karavan içindeki turistlerin seyahatleri esnasında 

öldürülmesi gibi haberlerle karşılaşılmaktadır (Şekil 7) (İyi Günler.net, 2014). Bizim de amaçladığımız, 

uygulama kullanıcılarının hem karavan park alanlarını uygulama üzerinden değerlendirmesi hem de turizm 

bakanlığına yeni karavan park alanları için kriter düzeyinde bilgi sağlamamasıdır. 
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                        Şekil 6. Karavan Haberleri (Takvim, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  Şekil 7. Karavan Haberleri (İyi Günler.net, 2014) 

 

 

7. SWOT Analizi 

 

 

 

Güçlü Yönler 

-Karavan turizmi 

için güvenli noktalar 

belirlenmesi.  

 

-Çoklu kullanıcı 

temelli doğrulama 

algoritması ile 

gelişen bir veri 

tabanı. 

Zayıf Yönler 

-Kullanıcılar 

tarafından yanıltıcı 

bilgi girişinin 

mümkün olması 

Fırsatlar 

-Güvenli karavan 

turizmine yönelik bir 

uygulamanın olmayışı  

 

-Pandemi ile artan 

karavan yerli ve 

yabancı karavan 

turizmi tercihinde 

artış.  

Tehditler 

-Çeşitli sebeplerle 

turist sayısında 

düşüş.  

 

-Yaygınlaştırma ve 

tanıtımda 

yaşanabilecek PR 

eksiklikleri.  
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8. İş Takvimi 

İş Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje Fikrinin Belirlenmesi X       

Literatür ve piyasa taraması X       

Gezgin ve bloggler ile görüşme ve 
ihtiyaç analizi 

X X      

Uygulama akışının belirlenmesi X X      

Yazılım Geliştirme  X X X X X  

Bloggler ile tanıtım için iletişim kurma      X X 

Ön Tasarım Raporu Teslim    X    

Detay Raporu Teslim      X  
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