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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

2. Algoritma ve Tasarım

İstemci ve sunucu mimarisi arasında kullanılan iletişimlerin istemci tarafında algoritmalar 

oluşturulmuştur. Kullanıcı kayıt, giriş ve yenileme ekranı tasarımı. Turistlerin ihtiyaç duyduğu 

verileri ekleme, çıkarma, düzeltme tasarımı. Filtreleme, beğeneme, yorum yapma tasarımı. Ancak 

projenin hedefi dahilinde olan harita oluşturmada kullanılan algoritmalar açıklanacaktır.  

Harita bazlı olarak üç arayüz tasarlanacaktır. Bunlardan ilki haritada gösterilmek istenilen alanların 

görüntülenebileceği arayüz olacaktır. Arama, yol analizi, filtreleme gibi seçeneklerle kullanıcıyı 

doğrudan bilgilendirme amaçlı olacaktır (Görsel 1).  

Görsel 1. Kullanıcıların haritadaki yerleri görüntüleyebileceği alanlar. 

Kullanıcıların doğrudan verileri ekleme önerisi yapabilecekleri bir arayüz olacaktır. Bu arayüzün 

tasarımında veriyi doğru girebilmesi için bölgedeki doğrulayıcılarında onaylanması 

hedeflenmektedir. Örnek vermek gerekirse 3 onaylanmış profilin onaylanması sonrası yöneticiye 

iletilmesi söz konusu olacaktır. Buradaki amaç kullanıcıdan gelen bilgi kirliliğinin önüne geçmektir. 

Haritaya veri ekleme konusunda yönetici arayüzü tasarlanmıştır. Bu arayüz vasıtasıyla eklenen 

verilerin kontrol aşamaları gözden geçirilebilmektedir. Verilerin artışı ve kontrol zorlaşması 
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durumunda yönetici panelindeki tasarımın farklı birimlere ayrılarak daha hızlı işlevsel bir hal 

alabilmektedir. Örnek tasarımın yönetici arayüz tek bir yönetici üzerinden işlevsel hale getirilmiştir. 

Görsel 2. Yönetici harita ekleme arayüzü. 

3. Sistem Mimarisi

Donanım olarak kodlama yapılabilecek standart düzeyde bir bilgisayar yeterli olmaktadır. İçeriğinde 

görsel anlamda zenginleştirilebilmesi için video ve fotoğrafların işlenebileceği üst düzey modellere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Web tasarımı yapılırken istemci ve sunucu mimarisine sahip olmak 

gereklidir. Tasarım yapılırken açık kaynak ya da ticari kaynaklar kullanılabilmektedir. Yazılım 

kaynakları seçimi yapılırken Açık kaynak yazılımlar ve ücretsiz kütüphaneler tercih edilerek 

yapılacaktır (Görsel 3).  
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Görsel 3. Proje mimarisi 

İstemci taraflı dillerin HTML5 ve CSS3 modern yapıdaki web sayfalarının ihtiyaç duyduğu yazılım dilleridir. 

HTML5 web sayfasının metin kısmını hallederken CSS3 tasarım kısmını halletmektedir. Javascript ise 

sayfayı interaktif bir hale getirmektedir. Kütüphanelerden Bootstrap, CSS3 kullanımını kolaylaştırdığı ve 

daha modern görünümü daha az kodla sağlamasından dolayı tercih edilmiştir. jQuery, javascript dilini 

kullanmak isteyenler için hızlı, küçük ve zengin bir kütüphane olmasından dolayı kullanılmıştır. Ajax işlerimi 

yapılarak sunucu tarafından gelen verilerin sayfa yenilenmeden güncellenmesini sağlamasından dolayı tercih 

edilmiştir. Leaflet javascript kütüphanesi ise harita uygulamaları için kullanılmıştır. Açık kaynak olması 

tercih nedenleri arasından olmasının yanı sıra Open Layers javascript kütüphanesine göre daha az kodla 

çalışması web sitesinin hızlı yüklenmesinde etkili olmaktadır. Harita uygulamaları arasında ticari kaynakların 

daha iyi performans sergileyebilir. Sürdürülebilir olması açısından açık kaynak yazılımların tercih edilmesi 

projenin amaçlarındandır. Sunucu tarafından php dili kullanılmıştır. Framework olarak Açık kaynak olan 

Laravel tercih edilmiştir.  

Laravel’in öne çıkan özellikleri; 

• Laravel'in Routing (Yönlendirme)

• Laravel Blade Templates (Blade yapısı- Görünüm Şablonları)

• Database: Migrations (Veritabanı oluşturma yapısı)

• Database: Query Builder (Veritabanı sorgu oluşturucusu)

• Authentication (Doğrulama işlemler, üyelik sistemi)

• Localization (Yerelleştirme).

Veritabanı tercihi olarak açık kaynak olan PostgreSQL ölçeklendirme problemlerin üstesinden gelebilmesi 

bu projenin veritabanı olarak kullanılmasında etkilidir. Konumsal verilerin depolanması konusunda 

PostgreSQL veritabanı uzantısı olan PostGIS kullanılmıştır. Sunucu ve Veritabanı iletişiminde SQL dili ile 

iletişim sağlanmıştır.  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik
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Çalışma deneme açısından internet ortamında trmap.net adresinde yayınlanmıştır. Çalışmaların ileri saflarının 

testlerini bu site üzerinden yapılmayı amaçlamaktadır. Gerekli geliştirmeler yapılarak projenin eksikleri tespit 

edilmekte eklenecek yenilikler açısından bir fikir elde edilmektedir. Proje Mersin ilindeki turistik tesislerin 

bilgi ve konum bazlı verilerinin yayınlanması hedeflenmektedir. Çalışmanın altyapısı Türkiye’deki turistik 

faaliyetleri konum bazlı göstermesine imkân tanıyacaktır. Konum verilerinin girebilecek arayüz tasarımı 

yapılmıştır. Projenin tüm Türkiye’deki turistik verilerin eklenmesi görsellerin konulması gibi iş ve 

işlemlerdeki birden fazla kişinin organize edilerek uğraş gerektiren bir durumdur. Mersin ilindeki verilerin 

toplanması ve yayınlanması amacıyla gerekli görülen malzemeler. Basit drone ve fotoğraf makineleri iş 

görebilmektedir.  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük 

Proje benzer harita uygulamalarında yola çıkarak tasarlanmış Mersin’in turisttik faaliyetlerini 

tanıtmaktadır. Benzer uygulamalar belirli ücret bağlayıcı programlar ile tasarlanmış örnekleri söz 

konusudur. Hazırlanan projede açık kaynak teknolojiler kullanılarak hizmete sunulmuştur. Diğer 

geliştirmelerinde de açık kaynak teknolojiler kullanılarak çözümler bulunması amaçlanmaktadır. 

Uygulama ile kullanıcılar arasındaki etkileşim üst düzey çıkarmak. Kullanıcı hareketleri ile önceden 

kullanıcının neler istenileceğine dair fikirler ortaya koyarak semantik web teknolojisine uygun 

tasarım söz konusu olacaktır. Turistlerin etkinlikler konusunda birçok siteden bilgilere girmek yerine 

bütün bilgilere bir tek platformdan ulaşarak web harita rehberi olarak işleyecektir.  

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Turistler daha seyahatlerine başlamadan gidecekleri yeri bilerek gitmektedir. Bunun sağlanabilmesi 

için en çok tanıtımın olduğu internet platformları aracılığı ile yerlerin önceden tanıtılması 

cazibesinin artırılması gerekmektedir. Günümüz turizm yerlerinin daha şekilci yaklaşımlar vardır. 

İyi arka plan olabilecek turistik değerler ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla turistlere önce de güzel 

açılarla çekilmiş fotoğraf ve videoların sunumunun bir platform üzerinden onlara ulaştırmaktır. 

Alternatif turizm faaliyetleri site üzerinden tanıtılarak konum analizleri ile gelen turistlere farklı 

alternatif turizm faaliyetlerine yönlendirmelerde söz konusu olacaktır. Beğeni ve takip edilene yerler 

analiz edilerek kullanıcıları gitmek isteyecekleri yerler sunulabilecek. 

7. SWOT Analizi 

Projenin en güçlü yanlarından biri açık kaynak teknolojilerin kullanılması. Ücretlendirme 

maliyetleri göz önüne alınınca web sunucunda depolama alanı, alan adı alma gibi maliyeti yoktur. 

Projenin sürdürülebilir olması sağlamaktadır. Gerekli verileri toplayabilmek adına drone ve kamera 

gerekliliği vardır. Bu proje kapsamında destek sağlanırsa buradan yoksa kendi imkanlar ile 

çözümlenecektir. Turistler, harita rehberi olarak el broşürleri yerine cep broşürleri ile 

gezebileceklerdir. Bu broşür interaktif bir şekilde onlarla ilgili bilgileri toplayıp onlara öneriler 

sunabilecektir. Eksikler arasında güçlü bir ekip yerine bireysel çalışma yapmam en zor olan kısımlar 

arasındadır. Daha önce bu çapta bir proje yürütmemde eksikler arasındadır. Projeye ileride daha 

fazla ekip üyesi katılarak daha güçlü bir hal alması hedeflenmektedir. Mobil uygulamasının eksikliği 

ileride çözümlenebilecek durumlar arasındadır.  
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