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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  Liderler takımımızda 4 takım üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin uzmanlık alanları yazılım, 

araştırma/geliştirme, veri analizi ve test aşamalarındadır. Ekip organizasyonu takım kaptanı 

tarafından sağlanmaktadır. Düzenli aralıklarla proje çalışmalarında bulunulmuş, görev dağılımları 

yapılmıştır. 

                   
 

  Turizm, hizmet dalının önemli bir sektörü olarak birçok gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de de 

ekonomik katkı bağlamında oldukça önemli bir yerteşkil etmektedir[1].Projemizde şehrimiz 

turizmini canlandırmak en önemlihedefimizdir. Bu doğrultuda şehrimize gelecek yerli ve yabancı 

turistleredoğru güvenilir ve kolay bilgi sunma imkanı veren bir web sitesi tasarladık. Turistler hava 

alanı, otogar ve tren istasyonuna geldiklerinde bu alanlaryerleştirilen karekodları cihazlarına 

okutarak hızlıca yöresel lezzetler dennerde ne yerim, nereyi gezerim, Sivas’a özgü ne hediye 

alabilirim, kültürelzenginlikler neler, doğal zenginlikler neler gibi soruların cevaplarına kolay 

ve hızlıca ulaşabilirler. Güvenilir kaynaklardan yararlanılan bir siteye ulaşmak çoğu zaman risktir.  

Sivas şehrimizin doğru anlatılması adına ve eksiksiz bununla beraber faydalı olabilecek tüm 

bilgileri tek bir siteye girerek edinebilmek günümüz teknolojisinde oldukça kolay bir durumdur. 

Karekodlar ile bunu rahatlıkla sağlayabiliriz. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günümüzde 

kullandığımız kameralı akıllı telefonlar ile birlikte karekodları okutabilmek için birçok ücretsiz 

uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamaların kullanımının basit olması karekod uygulamalarının 

günlük hayatta kullanımını arttırmıştır. Karekodlar barkod teknolojilerinin geldiği son noktalardan 

biri olarak günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Karekodların müzelerde bilgi için, kimlik 

kartlarında telefon rehberine numara ekleme, poster ve afişlerde organizasyonların web sitelerine 
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kolay erişim, mobil cihaz uygulamalarını indirme amaçlı, herhangi bir yerin adresine harita ile 

ulaşabilme, kütüphanelerde, ilaç takibinde, güvenlik için eşleştirme amacıyla kullanılması günlük 

hayatta giderek artan kullanım alanlarına örneklerdir. Kullanım alanı giderek çeşitlenen kare 16 

kodların eğitsel bağlamda kullanımına yönelik çalışmaların başladığı dikkati çekmektedir. [2]Hiç 

tartışılmaz ki karekodları kullanmak ve buna ulaşmak artık çok kolay bir hal almıştır çünkü akıllı 

telefonlar artık günümüzün bir parçası haline gelmiştir. Karekod teknolojisi ile ilgili uygulamada 

ile rahatlıkla Doğru Yol sitemize kullanıcılar ulaşabilirler.  

 

 

 

 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

 

 

 

. 

 

 Projemizin algoritmasını hayata geçirdiğimizde ilk olarak konu ile alakalı yapılan projelerde 

incelemelerde bulunduk. Konu ile alakalı benzer projeler olsa da oluşturulan sitelerdeki 

içeriğin az ve yetersiz olması dikkatimizi çekti. Bununla beraber yabancı turistlerin 

düşünülmediğini fark ettik ve dil seçeneği ile Doğru Yol isimli sitemizi zenginleştirdik. 
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1.Verilerin Toplanması: Projemiz hakkında mevcut projeler
incelenecek ve biz ne katabiliriz düşüncesi ile çalışmalar

başlayacak.

2.Veri Analizi: Analiz yapılarak gereksiz bilgiler elenecek
projemizde öz ve doğru olanı bilgiye ulaşmak için Sivas’ımızın

kültürel değerleri, mirasları, yöresel yemekleri, otelleri,
hediyelik eşya satan mağazaları taranacak analiz edilecek ve site

için uygun hale getirilecek.

3.Yazılım Evresi: Bu aşamada öncelikle web sitesi içi karekod
oluşturulup, site yapımına başlanacaktır. Web sitesindeki arayüz

Sivas’a özgü kangal köpeği olacak ve sitenin kullanım
kolaylığına dikkat edilecek. Yukarıda bahsi edilen bilgiler siteye

eklenecektir.

4.Logo Afiş Tasarımı: Projemize özgü logo ve afiş tasarımları
yapılacak proje tanıtılacak kültürel değerlerimiz geniş kitlelere

ulaştırılacaktır.
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 Sitenin yazılım aşamasında tasarımını da çok önem verdik. Her kullanıcıya hitap edebilmek 

için sitenin kolay kullanılabilir olması çok önemli bir ayrıntıdır. Bu konuda ayrıntılı 

çalışmalarda bulunduk. 

 Sitemiz için bir logo tasarımı yaparak özgünleştirmek istedik.  

 En son adım olarak, sitemizi oluşturup karekod aldıktan sonra ise hava alanına, tren 

istasyonuna ve otogara karekodu yerleştirerek test aşaması gerçekleştirilecektir. Günümüzde 

kullanılan akıllı telefonlara yüklenilen basit bir uygulamaya ise çok rahat url adresine 

bağlanılabilir, bir sms direk olarak gönderilebilir veya yüklenecek kodlar ile karekodun 

içerisindeki bilgiyi direk olarak görebiliriz. [2] 

 

 

3. Sistem Mimarisi  

 

 Çalışmamızda kullanıcıların karekodu okuttuklarında ulaşacakları ana sayfa olan, site sekmelerini 

içeren, görselleri bulunan, kullanıcıya dil seçeneği sunan sitenin tasarımıını yaptık ve kodlama 

aşamasında ise front-end (önyüz) kısmında kullanışlı bir JavaScript frameworkü olan ReactJS ve 

React altyapısıyla geliştirilen NextJS Kullandık. Tüm büyük web tarayıcılarında, sayfayı 

kullanıcıların cihazlarında yürütmek için özel bir JavaScript motoru bulunur. JavaScript ile 

yazılan istemci tarafı sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, 

tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sunucu ile iletişime geçilmesi ve web sayfası 

içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevler sağlanır.[4].Sayfamızın responsive design ilkelerine göre 

geliştirilmesi ve geliştirme sürecini kolaylaştırmak için basit bir CSS kütüphanesi olan Bootstrap 

kütüphanesini kullandık. . HTML in sağladığı tasarım gücü geliştirilmelidir. Bu geliştirme için en 

önemli araçlardan biri de CSS lerdir.[5]Sayfamızın back-end (arka yüz) kısmında ise genellikle 

NodeJS ve Python kullandık. Veritabanı olarak çeşitli yerlerde MySQL ve SQLite kullandık. Ana 

sayfamızda sunduğumuz seçeneklere tıklayarak açılacak yeni sayfayı oluşturmak için (router) 

VueJS teknolojisinin sunduğu “vue-router” paketinden yararlandık. Blender üzerinden ise 

karekodu yerleştireceğimiz bir parça tasarladık. 
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RESİM 1.SİTE ARAYÜZÜ (TÜRKÇE) 

 

 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

 

 Projemizin gerçek hayata geçirilmesi için büyük bir bütçe gerekmemektedir. 3 boyutlu olarak 

tasarladığımız bir parça içerisine bir karekod entegre ettik. Ve bu parçayı havalimanı, otobüs 

terminali ve tren garı gibi yerlere yerleştirdik. Projemizi normal bir kullanıcının da kullanabilmesi 

için tasarladık. Normal bir kullanıcı, telefonuna indirdiği basit bir qr kod okuyucuyla karekodu 

okutup veya direkt olarak internet üzerinden web sayfamıza girip sistemimizden 

yararlanabilmektedir. Projemiz genel olarak kullanan kullanıcıya detaylı bilgi vermek, kolay 

kullanıcı deneyimi sağlamak ve güzel bir internet ağı oluşturmak gibi özelliklere sahiptir. 

Sistemimizi kullanan kullanıcı sistemimizin beğendiği veya beğenmediği, değiştirilmesi gerektiğini 

düşündüğü şeyleri ve sistemimizden yararlanarak ziyaret ettiği mekanlarda geçirdiği anıları diğer 

kullanıcılar ile paylaşabilmektedir.  

 Doğru Yol projesi kolaylıkla uygulanabilir büyük bir bütçe içermemektedir. Benzerlerinden farkı 

sitenin özgün, profesyonel ve zengin içeriğe sahip olmasındadır. 

  Kullanıcılar rahatlıkla kullanabilecek, turizm alanında şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak 

niteliğe bürünecektir. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük 

 

 Projemize benzer projeler vardır. Fakat titizlikle inceledik ve yerli yabancı turistlere bir dil 

seçeneği sunan zengin içeriğe sahip kolay kullanım avantajı olan ve diğerlerinden farklı olan 

bir anı defteri sekmesi içeren özgün bir web sitesi tasarladık. 

Projemizle aynı amacı taşıyan farklı projelerde genellikle eski teknolojiler kullanılır. Fakat biz 

sistemimizin teknolojik olmasını, her cihazda sorunsuz çalışabilmesini ve kullanıcılara yüksek kalite 

bir hizmet sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sebeple günümüz web geliştiricilerininde sık sık kullandığı 

yeni teknolojilerden yararlanıyoruz. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

 

İlimizi ziyaret eden turistler, ilimiz hakkında bilgi almak isterler. Ziyaret sürecinde nerede 

konaklayacağını, neler tüketebileceğini, sokak lezzetlerini ve tarihi yerleri kolay bir şekilde edinmek 

ve bir çok gereksinim duyar.. Sistemimiz bu sorunu kullanışlı bir web arayüzü ile çözebilmektedir. 

Sistemimiz kullanıcıya bu bilgilerin tamamını tüm detaylarıyla ve kafa karıştırmayacak şekilde 

aktarabilmektedir. 

  

RESİM 2:SİTE ARAYÜZÜ (İNGİLİZCE) 
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7. SWOT Analizi  

 Projede en güncel ve en gelişmiş web teknolojilerini kullandık. Teknolojilerimizin güncel olması; 

Temel sayfa sorunları, sayfanın yüklenmesinde gecikme ve her cihazda çalışamama gibi sorunları 

ortadan kaldırır. Sayfamızda bulunan anı defteri özelliği sayesinde kullanıcılar, yaşadıkları anıları 

ve çalışmamız hakkında deneyimlerini diğer kullanıcılarımızla paylaşabilmektedir. Kullanıcı ara 

yüzümüz Türkçe ve İngilizce dillerini desteklediğinden dolayı daha fazla kullanıcıya hitap 

edebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kaynakça  

[1] [1] https://dergipark.org.tr/en/pub/eyad/issue/57419/813865 

[2] Bora ASLAN, Web 2.0, Teknikleri ve Uygulamaları. http://inettr.org.tr/inetconf12/bildiri/46.pdf 

[3] http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1760/6ec41416-

9663-4b21-b91d-ed9a326dd82c.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

[4] [4[https://tr.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

 

[5] [3]Bora ASLAN, Web 2.0, Teknikleri ve Uygulamaları. 

http://inettr.org.tr/inetconf12/bildiri/46.pdf 

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1760/6ec41416-9663-4b21-b91d-ed9a326dd82c.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1760/6ec41416-9663-4b21-b91d-ed9a326dd82c.pdf?sequence=1&isAllowed=y

