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İçindekiler  

 1.  Proje Ekibi / Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  

*Takım görev ve organizayon şeması [Tablo.1]  

Adı Soyadı  
Takım  

Sınıfı  
Uzmanlık  Kariyer  

Yakup IŞIK  
Takım  

Lideri  
Kodlama ve İçerik Üretimi  

Aksaray Üniversitesi Makine  

Mühendisliği  

Yüksek Lisans Öğrencisi  

Eyüp Döş  
Takım  

Üyesi  
Araştırmacı ve Kurgu  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   

Makine Mühendisliği 4. Sınıf  

İbrahim  

Zülfüqarlı  

Takım  

Üyesi  

Android Uygulamalar ve Network  

Alanları  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   

Makine Mühendisliği 4. Sınıf  

Yusuf Seyit  

Özdemir  
Danışman  Motivasyon ve Kurumsal İletişim  

Pursaklar Gençlik Merkezi Gençlik  

Lideri  

  

 Seyahat eden kişilerin daha bilinçli ve güvenilir gezi yapması için geliştirilecek 

uygulamadır. Ülkemizdeki tarihi, milli ve doğal güzelliklerini keşfettirmek ve ziyaret 

edenlerde hatırda kalıcı anlar bırakmak amacıyla planlanmıştır. Yerli ve yabancı turistler için 

bir nevi gezi asistanı diyebiliriz.  

    

 2.  Algoritma ve Tasarım  

  

*Akış Diyagramı ve Temel Algoritma Mantığı [Şekil.1]  
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GERAS uygulaması temel mantığı uygulama BAŞLANGICI ile kullanıcının 

uygulama dil, renk, görsel, iletişim vb AYARLARI tamamlayıp deniz, tarih, doğal güzellik, 

yazıt, eski dil, milat öncesi/sonrası, ülke, coğrafya, kültür vb TERCİHLERİ ile filtrelenen 

içeriğin kabulü ile başlayan bir seyahati konu alır. Seyahat anında yorum, puan, öneri, şikayet 

vb girdilerle oluşan deneyimin (varsa eşturist özelliği de eklenerek) MEMNUNİYET düzeyi 

ile kıyas edilmesi sonucu web 3.0 verilerinin çıktı alınması sürecidir. Mobil ve münferit bir 

uygulama olması da ayrıca kullanıcının fotoğraf, anı ve uygulama tavsiyeleri ile de aidiyet 

dürtüsünü harekete geçirdiğinden KULLANICI ve seyahat edilen alan için ayrıca bütünleşik 

veriler elde edilmesini de sağlayacaktır.  

  

*Açılış Ekranı Tasarımı (Beta) [Şekil.2]  

  

  
  

Oldukça sade ve kullanımı kolay bir tasarım planlanmıştır. Tasarım detay ve alt  

tasarım çalışmaları için takım içi gelişme ve uzmanlık eğitimleri tamamlanacaktır.  
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3.  Sistem Mimarisi  

  

   Program Tercihlerimiz:  

  Unity Engine; harita, animasyon, görsel ve nesne tercihleri  

  Kotlin; Kodlama  

  

Maliyet ve zaman avantajı gibi nedenlerimizden dolayı ücretsiz, kütüphane içiriği 

geniş ve online eğitimi yaygın olan program ve altyapı tercihlerimiz olmuştur. Bu 

sebepten unity, kotlin ve java tercihimiz oldu. Amacımız bu ihtiyacın hızlı bir 

fonksiyonel çözümü ile sektöre özgün bir model çözümü sunmaktır.   

*Android ve IOS Sistem Gereksinimleri [Tablo.2]  

  

Android 7.0  IOS 10  

Ekran Boyutu: 5.9 inç  İşletim Sistemi: iOS 10  

Ekran Çözünürlüğü:  Çekirdek Sayısı4  

1080 x 2160  Bellek: 3GB  

Bellek (RAM): 4 GB  

   

Gerekli Hafıza:  

100MB  

2,36 GHz Quad Core  

Android 7.0  

  

 4.  Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

  

Seyahat edecek turistin bilinçsiz gezi ve bölgeyi tanıma sorununa çözüm olarak 

kullanılması için sunduğumuz proje bir akıllı telefon uygulaması ile gerçekleştirilecektir. Bu 

sorun çözülürken diğer turistlerin daha önce yaptığı yorumlar ve o gezideki memnuniyetleri 

derecelendirerek ve zamansal olarak lokasyonların yakınlığına bağlı olarak onlara bir rota 

tavsiyesinde bulunacak bir yazılım gerçekleştirerek bu sorunu çözmeyi düşünmekteyiz. 

Seyehat eden kişinin uygulamaya girdiği kişisel zevklerine göre bu rotanın algoritmik alt 

yapısı yapılacaktır. Prototip için yeterli bütçe sağlanamadığı için projenin altyapısı 

hazırlanmakta fakat deney aşamasına gelinmemektedir.  

  

 5.  Yenilikçilik/Özgünlük  

  

Çözüm için geliştirilen uygulamanın benzeri mevcut olup turist web 2.0 iletişimi ile 

elde edilen verilerin web 3.0 dataları olarak kullanımı daha önce yapılmamıştır. Çözümümüze 
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benzer olarak nitelendirilecek yöntemler sadece mekan tavsiyesi ve yorumlama üzerine açılan 

internet siteleridir. Uygulama olarak ise yalnızca şehir üzerinde turistik mekanlar ve harita 

üzerinde yerleri belirtilmiştir. Çözümümüzün en temel farkı kullanıcılara kullanıcının 

belirttiği sürede zamanını verimli kullanarak kişisel zevkine bağlı kalarak en memnun edici 

turistik rotayı tavsiye etmektir.  

  

Bu çözümün kullanıcılar tarafından akıllı telefonlarına entegre olacak basit 

görünümlü kullanımı kolay bir uygulama ile sunmak için Java dili kullanılarak Kotlin Dil 

yapısına göre tasarlanacaktır.  

  

Çalışmamızda algoritmamızın baz aldığı yenilikçi yön diğer internet sayfalarında 

olduğu gibi direkt tavsiye etmek yerine kullanıcıya sorulacak sorularla detaylı bir ilgi analizi 

yaparak kişiye özel gezi rehberi hazırlamaktır. Benzer kategorize edilen veriler ile de turistin 

eşturist tavsiye ve rotası da ayrıca aidiyet hissi kazandıracaktır.  

  

 6.  Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Gezi tavsiyeleri kişinin ilgi alanlarına, kendi belirlediği zamana bağlı ve bütçesine 

uygun bir tavsiyenin bulunmaması ve çoğunluğun genel olarak gezdiği rotalarla turistlerin 

şahsına uygun bir rota sunulmamaktadır.  

Bu sorun karşısında bizim çözümümüz genel olarak çoğu kişide var olan akıllı 

telefonlara ücretsiz olarak sunacağımız uygulama ile her gezmek isteyen bireye 

ulaşılabileceğimizin farkındayız.    

Projemiz fizibilite raporu hazırlanmış, uygulanacak yazılım diline veuygulama 

içeriği karar verilmiştir. Projemizin sonunda yazılım süreçlerinin biterek uygulama hazır hale 

getirilmiş olacaktır.  

Projenin kullanıcılara sunulmadan önceki hazırlıkları ;  

• Oluşturulacak rota üzerindeki işletmelerde harcanacak zaman ve bütçe bilgisinin 

işletmelerden alınarak algoritmaya dahil edilmesi.  

• Rota üzerinde konaklanacak mekanların verdiği hizmetler ve ücretleri hakkında 

bilgilerin alınarak algoritmaya dahil edilmesi.  

• Seyahat hizmeti sunan firmaların ücret, konfor ve seyehat zamanlarının bilgilerini 

alarak algoritmaya dahil edilmesi.  

• Gezilecek turistik yerlerin hangi kişisel ilgi alanına girdiği ile ilgili bilgi, yerlerin 

konumu, varsa ücreti, daha önce ziyaret eden kişilerin yorumları ve puanları blog siteleri ve 

Google’ın haritalar uygulamasındaki verilerin algoritmaya dahil edilmesi.  

• Uygulama kullanıcılarının gezi sonrası geri dönüşerini yorumlayabileceği ve 

puanlayabileceği bölümlerin algoritmaya dahil edilmesi.  

• Uygulama kullanıcılarının aynı anda aynı rotayı takip etmeleri durumunda uygulama 

üzerinden birbirleri ile iletişime geçebilme olanağının algoritmaya dahil edilmesi.  
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• Kişilerin ilgi alanlarına göre seyahat etmek istedikleri yerlerin anketi yapılarak verimli 

bir algoritmik altyapıya sahip olmak.  

• Uygulamadan haritalar ve navigasyon uygulamasına kolay geçiş yapabilir hale 

gelmesi.  

Projemize başlamadan önceki hazırlıklarımız öncelikle Java programlama dilini 

öğrenmekle başladı, daha sonra Kotlin ile Android bir uygulamayı nasıl yapabileceğimiz 

hakkında bilgiler toparladık. Projemizin sonunda programımızı kendimiz hazırlayıp hazır hale 

sunacak bilgi ve kabiliyete sahip olacağımızı düşünüyoruz.  

  

 7.  SWOT Analizi  

Projemizin güçlü yönleri yerli ve yabancı turistlerin bilinçli ve verimli tatil yapacağı 

bir uygulama olması. Bu uygulama ile gideceği yerler hakkında bilgi sahibi olarak, bütçesini 

kontrol ederek ve zaman tasarrufu sağlayarak günümüzün en büyük gezi ihtiyaçlarından birini 

karşılamaktadır. Özellikle ülkemizde tavsiye alamadığı tanıdığı olmayan turistler için seyehat 

yorumlarının önemli ve çekici olduğunu biliyoruz. Projemizin zayıf yönleri ise seyehat 

yorumlarının kişileri olumsuz etkilemesi olabilir. Her lokasyonda kişisel yorum yapacak olan 

kullanıcılar başka kullanıcıları etkileyebilir. Diğer zayıf yönler ise uygulamada güncelleme 

yapılarak giderilebileceği için projemizi hayata geçirdiğimizde bu zayıf yönleri giderebiliriz. 

Projemizin riskleri ise uygulama için maddi harcamalar yapıldıktan sonra sponsor 

bulamamak, kullanıcıların ücretli hesap kullanmaması olabilir. Sponsor bulunmaması 

durumunda seyehat üzerinde tavsiye edilecek işletmelerden alınacak ücretler ile uygulama 

hayata geçtiği zaman projenin ne kadar özgün ve etkin olduğunu anlamış olacağımıza 

inanıyoruz.  

 

 

8.     Proje Zaman Planlaması  

 

Projemize Nisan-Mayıs Aylarında fizibilite çalışması ile başlanmıştır. Daha sonra 

hayali uygulamamızı kağıt üzerinde sürekli çalıştırıp üyeler arası uygulamanın eksik yanlarını 

bulup projemize yeni renkler kattık. Bu süre zarfında Android uygulama yapım aşamalarını, 

kodlama dillerini, yapmayı düşündüğümüz menülerin benzerlerini araştırarak bize en hızlı ve 

en kolay yolu sunan seçenekleri tercih ettik. Şu an uygulama için içerikleri toplamaktayız. 
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Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Fizibilite Ve 

Detay Raporu 

       

Model Çalıştayı 

Ve İyileştirme 

       

Yazılım Ve 

Kodlama 

       

Test Ve Son 

Kontrol 

       

Revize Ve 

Geliştirme 

       

 

 

 9.  Kaynakça  

 

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/  

https://merkezimevde.com/  

https://unity.com/  

https://www.ktb.gov.tr/  

https://gsb.gov.tr/  

https://tr.bitdegree.org/ 

https://kotlinlang.org/  

www.gezimanya.com/ www.kesfetsene.com/  

https://www.rotasizseyyah.com/harita http://www.gezginiz.net/  


