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1. Proje Ekibi/Proje Özeti

Hattuşili Takımı olarak gerçekleştirmek istediğimiz bu proje çalışması İç Anadolu Bölgesinde 

yer alan Çorum ve yöresinin, ulusal ve uluslararası pazarda daha fazla tanınır hale gelmesinde, şehrin az 

bilinen yönlerinin ön plana çıkarılarak, tanıtım ve bilinirliğin önemini ortaya koymak için şehirlerarası 

seyahatlerde yol üzeri gerçekleşen ani planlamalara yönelik ergonomik bir çözüm getirilmesi amacına 

yöneliktir. Bu amaca yönelik olarak kategorik olarak tasarlanan bir web sitesi oluşturulacaktır. Oluşturulan 

web sitesi bir karekod ile ilişkilendirilecektir. Oluşturulan karekod uygulaması reklam tabelaları ve afişlerle 

şehrin farklı girişlerine yerleştirilecektir. Bunun yanı sıra şehrin merkezi yerlerine de aynı karekodların 

yerleştirilmesi planlanmaktadır. Oluşturulan site karekod uygulaması ile ilişkilendirilerek ziyaretçilerin 

kullanımına sunulacaktır. Bu uygulamalar ile şehirlerarası geçişlerde zevke yönelik hızlı bir ziyaret imkânı 

oluşturulmuş, şehrin az bilinen yönleri de ön plana çıkarılarak kısa planlamalar yapılmasında rehber olunmuş 

böylece şehrin tanınırlığı ve bilinirliği artırılıp, ekonomik canlılığı sağlanmış olacaktır.  
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2. Algoritma ve Tasarım  

Çorum, Anadolu’nun iç kesimlerini Karadeniz kıyılarına bağlayan yollar üzerinde bulunan, Paleolitik 

Dönemden başlayarak yerleşime sahne olan, tarihin ilk organize devleti Hititlerin başkenti Hattusas’a ev 

sahipliği yapmış, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yerleşim alanı olma özelliğini 

devam ettirmiştir. Köklü bir tarihi olması kültürel turizm açısından Çorum’u önemli kılmaya devam 

etmektedir. Çorum, doğa tutkunlarına, termal kaynaklarda tedavi ve/veya dinlenme ihtiyacında olanlara ve 

dini mekanlarda ibadet etmek isteyenlere cevap verebilecek turizm çekiciliklerine sahiptir. Ancak Çorum, 

hem Türkiye hem de Dünya turizm pazarında henüz hak ettiği yeri edinememiştir (Günay, 2007). 

Geliştirmekte olduğumuz proje ile ilimize hak ettiği verimli bir turizmi kazandırmak istiyoruz. 

Belirlediğimiz bu hedefe ulaşmak için planladığımız yöntemlerde öncelikle takım üyelerimizin 

araştırma- inceleme ve bilgi toplama aşaması bulunmaktadır. Projemiz için oluşturacağımız web 

sitesinde kullanılacak bilgiler, fotoğraflar ve videolar takım üyelerimiz tarafından elde edilecektir. 

İlimizde gezilip görülmesi gereken ve ayrıca ilimize özgü özellikler, yemekler araştırılarak sitemize 

eklenecektir. Oluşturulan web sitemizde ilimize ziyarete gelen ziyaretçilerimiz için daha kolay bir 

gezi rehberi imkânı sunacaktır. Bu doğrultuda web sitesi ana sayfa tasarımı 4 kategoriden 

oluşacaktır. Birinci kategori Gezilecek Yerler olup Kültür Turizmi, Doğa turizmi, İnanç Turizmi ve 

Sağlık Turizmi alt kategorilerinden oluşturulacaktır. Bu bölüme eklenecek gezi yerleri kullanıcının 

konum bilgisine göre yakından uzağa sıralı bir şekilde ve harita yönlendirme bilgisi ile ziyaretçiye 

sunulacaktır. Bu şekilde gelen ziyaretçilerimiz zamandan tasarruf sağlayarak öncelikle kendilerine 

en yakın ziyaret yerine ulaşabileceklerdir.  Sitemizde ikinci kategori Mutfağımız olacaktır. Bu 

bölümde ilimizin yöresel lezzetlerini sunan her bütçeye ve tarza hitap eden çeşitli yemek 

yenilebilecek mekanlar tanıtılacaktır. Yine bu bölümde ziyaretçi konum bilgisine göre yakından 

uzağa yemek için tercih edilebilecek işletmeler harita yol bilgisi ile ziyaretçiye sunulacaktır. Üçüncü 

kategori olarak Alışveriş-Neler Almalıyım? seçeneği ziyaretçilerimize sunulacaktır. Bu bölümde 

ilimizi ziyarete gelen ziyaretçilerimiz için ilimizden hediye olarak ne alabilecekleri ve bunları 

nerelerden alabilecekleri hakkında bilgilere yer verilecektir. Dördüncü kategori olarak sitemize 

Nerede Konaklayabilirim? bölümü eklenecektir. Bu bölümde gelen misafirlerimizin konaklama 

ihtiyaçları için ilimizde çeşitli alternatifler sunulacaktır. Ayrıca ilimize gelen ve sitemizi ziyaret eden 

kullanıcılarımız için bir fotoğraf yükleme bölümü oluşturulacaktır. Bu bölümde gelen 

ziyaretçilerimiz ilimizde çektikleri ve güzel buldukları bir fotoğrafı sitemize ekleyerek paylaşım 

yapabileceklerdir. Bu şekilde ilimize gelmeyi düşünen ziyaretçilerimiz için de bu fotoğraf galerisi 

bir fikir oluşturacaktır. Son olarak hazırladığımız bu web sitesi bir   QR kod ile ilişkilendirilecektir. 

Böylelikle gelen ziyaretçilerimiz daha kolay pratik bir şekilde ilimiz için hazırladığımız özel gezi 

rehberi niteliğindeki sitemize ulaşabileceklerdir. Tasarladığımız projenin algoritma basamakları 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Projemizin web sitesi ana sayfa ekran tasarımı Resim 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Resim 1: Proje web site tasarımı ana sayfası 

 

 Projemiz de kullanacağımız logomuz Resim 2’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 Resim 2: Proje Logosu 

3. Sistem Mimarisi  

İlimizdeki turizm hareketliliğini artırmak, ilimiz yerli halkına sahip oldukları turizm değerleri 

hakkında bilinç oluşturmak, ilimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turiste daha verimli ve zevkli bir 

gezi sunabilmek amacıyla çalışmalarına başladığımız bu projemiz de öncelikle projeyi kullanacaklar 

için gerekli yazılım ve donanım nedir buna değinmek istiyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz oluşturulan 

projeyi kullanabilmek için bir akıllı cep telefonuna sahip olmalıdırlar. Teknolojinin hızla geliştiği 

günümüzde birçok kişi akıllı cep telefonu kullanmaktadır. Projemizden faydalanmak isteyen 

kullanıcılarımız akıllı cep telefonlarına basit bir QR kod okuyucu program kurarak veya kurmadan 
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faydalanabilirler. Yine günümüz teknolojisinin hızla gelişmesiyle artık birçok alanda QR kod 

uygulaması kullanılmaktadır. Bundan dolayıdır ki birçok akıllı telefon kullanıcısı QR kod okuyucu 

programa sahiptir. Böylelikle projemizi kullanmak isteyen ziyaretçilerimiz proje QR kodunu akıllı 

cep telefonu uygulamasından okutarak ilimizde bulunduğu konuma en yakın gezebileceği, yemek 

yiyebileceği, konaklayacağı vb. yerlerin listesine web sitemiz dahilinde kolayca ulaşabileceklerdir.  

Projemizin tasarım ve yapım aşamasında çeşitli bilgisayar programlarından yararlanılacaktır. 

Projemizde yer alan ve ziyaretçilerimiz için gezi rehberi niteliğinde olan web sitemizin tasarım 

aşamasında Photoshop ve Fireworks programlarının kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca 

projemize ait logo tasarımı da takım üyelerimiz tarafından Fireworks programı kullanılarak 

yapılacaktır. Tasarımı yapılacak olan web sitemize veri ekleme ve bağlantıların sağlanabilmesi için 

Wordpress sistemi kullanılıp, php ve asp.net’den de faydalanılacaktır. Web sitesi için bir hosting 

firmasından, alan adı(domain) ve hosting (bilgilerin atılacağı yer) satın alınması planlanmaktadır. 

Web site çalışmaları tamamlanıp kullanılabilecek duruma geldiğinde ise web sitemiz bir QR kod ile 

eşleştirilecektir. Uzun alan adları ve alan adından sonraki uzantıların cep telefonlarına yazılmasının 

zaman ve kullanışlılık yönünden ekonomik olmaması kişileri alternatif bir uygulama olan karekod 

kullanımına yöneltmektedir (Engin ve Furuncu, 2018). Bir karekod çeşidi olan QR kodu herhangi 

bir yerde gördüğünüz bir alan adını sadece telefonunuzdan okutarak açmanızı sağlar ve statik ve 

dinamik QR kodlar olmak üzere iki çeşittir. Projemizde dinamik QR kod kullanılacaktır. Bunun 

sebebi dinamik QR kodların statik QR kodlara göre yoğunluğu azdır. Bu kod okuyucunun okuma 

hatası yapma payını azaltmaktadır. Ayrıca dinamik QR kodlar sabit veya değişebilir kısa URL 

yönlendirmelerine sahip olduğu için içerdiği bilgiler isteğe göre her an değiştirilebilmesine rağmen 

QR kod şekli değişmemektedir (URL-1). Bu avantajlardan dolayı projemizde dinamik QR kod 

uygulaması ile çalışmayı planlamaktayız.  

Kodlama, yazılım ve tasarım çalışmalarımız bittikten sonra projemizi kullanıcı ile buluşturmak için 

sosyal medya, el broşürü, afiş gibi reklam tanıtım yolları kullanılacaktır. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

 Tasarladığımız projeyi hayata geçirip uygulayabilmek, gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunmak takım 

olarak en büyük hayalimiz. Tasarım, yazılım-kodlama, QR kod ilişkilendirme aşamalarını yaptıktan sonra 

sıra yaptığımız projeyi birçok kişiye ulaştırma aşamasına gelmektedir. Türkiye doğal, kültürel ve tarihi 

zenginlikler açısından birçok çeşitliliğe sahip olmakla birlikte, ekonomik büyüme ve kalkınmada turizm 

sektörü önemli bir yer edinmektedir. Bu zenginliği gerektiği gibi değerlendirebilmek oldukça önemli 

görülmektedir. Bunu yapabilmek için de tanıtım ve reklam faaliyetleri üzerinde durulması şarttır (Çetinel, 

2001). Bu bilgilere dayanarak projemizde hazırladığımız ve OR kod ile ilişkilendirdiğimiz web sayfamızı 

hem yerli halkımıza hem de gelen ziyaretçilerimize çeşitli reklam çalışmaları ile tanıtmayı ve ulaştırmayı 

hedefliyoruz. Tanıtım aşamasında öncelikle sosyal medya hesaplarını kullanmayı planlıyoruz. Bu aşamada 2 

hafta boyunca sosyal medya hesaplarından proje tanıtımı yapılacak ve bu süre içerisinde uygulamamızı ne 

kadar kişi kullandığı istatistiksel olarak belirlenecektir. Bu aşamadan sonra proje tanıtımına el broşürleri ile 

devam etmeyi planlıyoruz. Proje bilgilerinin bulunduğu ve QR kod uygulamasının da yer aldığı el broşürleri 

çalışmalarımız ile hazırlanacaktır. Hazırlanan el broşürleri ilimiz merkezi başta olmak üzere çeşitli yerlerde 

takım üyelerimiz tarafından dağıtılacaktır. Yine 2 hafta boyunca yaptığımız uygulamayı ziyaret eden kişi 

sayısının istatistiksel sonuçlarını alacağız. Daha sonra reklam tanıtım çalışmamızda ilimizin farklı iki yönden 

giriş yerlerine yakın dinlenme tesislerine ve akaryakıt istasyonlarına QR kod ve web sitesi tanıtım afişleri 

yerleştirilecektir. Bu aşamadan sonra 2 hafta kadar uygulamamızı kullanan kişi sayısını istatistiksel olarak 

belirlenecektir. Proje tanıtımının son aşaması olarak şehrin her yönden girişine ve il merkezinde popüler ve 

turistik noktalara hazırladığımız QR kod ve web sitesi tanıtım afişleri yerleştirmek planlanmaktadır. Tüm bu 

reklam çalışmaları sonunda uygulamamızı kullanan kişi sayısını analiz edip yorumlayarak projemizin ne 
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kadar merak uyandırdığı ve turizm canlılığına ne kadar katkı sağladığını görmüş olacağız. İlimize gelen veya 

gelmeyi düşünen ziyaretçilerimiz için kullanımı oldukça basit olan projemizde ziyaretçilerimiz akıllı cep 

telefonunu ile hızlı ve pratik bir şekilde amaçlarına ulaşacaktır. Uygulama şeklini anlatan kısa bir animasyon 

video linki hazırlanmıştır. https://l24.im/UXSG8g 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Günümüzde OR kod uygulaması birçok alanda kullanılmaktadır. Projemiz ile teknoloji ve turizm 

ortak paydada buluşturularak bu doğrultuda yenilikçi bir tasarım planlanmaktadır. 

Çorum ili ile ilgili turistik bilgiler arama motorlarında aratıldığında fazlaca bilgi karşımıza 

çıkmaktadır. Fakat karşımıza çıkan bu bilgiler parçalı olarak farklı sitelerde bulunmakta ve bu siteler 

karışıklığa neden olabilmektedir. Ayrıca ziyaretçi deneyim paylaşımları istenen düzeyde olmamakla 

birlikte ziyaretçiler internet aramalarında ilimize ait kültürel havayı tam yansıtan bilgilere de 

ulaşamamaktadırlar. Bu şekilde ilimizi tam anlamıyla tanıyamadan buradan ayrılmaktadırlar. Bu 

durum gelen ziyaretçilerimizin zaman kaybetmesine ve gezi motivasyonunun düşmesine sebep 

olmaktadır. Bu proje ile yapılacak olan ziyaretler ile ilgili bilgiler düzenli ve karışıklığa sebep 

olamayacak şekilde kullanıcı hizmetine sunulacaktır. 

Projemizde akıllı turizm uygulamalarından biri olarak geliştirilen QR kod turistler ve destinasyonlar 

arasında hızlı ve basit bir etkileşim sağlayacaktır. Bu zaman tasarrufu sağlayarak hızlı bir planlama 

için ortam oluşturacaktır. Bu şekilde ilimiz turizmine katkı sağlayarak yıllık ziyaretçi sayısında artış 

olacağı düşünülmektedir. 

Yol üzerinde görülen QR kodlar benzer uygulamalara sıkça rastlanılmadığı için ilgi çekici olacağı 

düşünülmektedir. QR kodlar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bunlardan biri de ulaşım sektörüdür. 

QR kod kullanımının ulaşım sektörü açısından etkinliğini arttıran bir uygulama olduğu belirtilmektedir 

(Engin ve Furuncu, 2017). Böylece kısa süreli ziyaretler için bu uygulama pratiklik sağlamayı 

hedeflemektedir. 

Hazırlayacağımız web sitesine benzer bir çalışma olarak https://www.kulturportali.gov.tr/ resmî 

sitesi bulunmaktadır. Bu sitede ülkemizdeki tüm iller ele alınmış ve bilgiler eklenmiştir. Siteyi 

incelediğimizde ilimize özgü özelliklerde eksiklikler olduğu görülmektedir. Biz hazırlayacağımız 

web sitesinde sadece kendi ilimizi ele alarak ilimiz ile bütünleşmiş kültürleri de sitemiz içine 

ekleyeceğiz. Ayrıca benzerlerinden farlı olarak hazırlayacağımız siteye fotoğraf yükleme bölümü 

oluşturacağız. Bu bölümde gelen ziyaretçilerimizin güzel anlarından kareleri yayınlayacağız. Ve 

böylelikle gelen ziyaretçilerimizde siteye aktif katılım sağladıkları için daha sağlıklı ve olumlu bir 

gezi yapmış olacaklar. 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Tanıtım kavramı; içerisinde siyasi, kültürel ve sosyal unsurları barındıran çok geniş bir bakış açısını 

beraberinde getirmektedir. Turistik tanıtım ise mevcut imajların değiştirilmesi, yeni imajların oluşturulması 

ve geliştirilmesinde rol oynamaktadır. Artan rekabet koşulları ve değişen teknolojiler göz önüne alındığında 

üstünlük sağlayabilmek için tanıtım faaliyetleri gelişen bir yapı sergilemelidir. Turistlerin zihninde olumlu 

imajlar yaratarak gelen ziyaretçi sayısını arttırmak tanıtım faaliyetleri ile mümkündür (Civelek ve Türkay, 

2021). Turistik tanıtım; bir bölgeye ilişkin turizm potansiyelinin belirlenmesi, turistlerin zihninde olumlu bir 

etki oluşturabilmek, turistik tüketicilerin bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlanması ve kamuoyu oluşturma 

(Karasu, 1990; Kaya, 1992; Pırnar, 1992) sürecini kapsayan bütünsel faaliyetlerdir. İlimizde tanıtım ve 

reklam yetersizliği turizm faaliyetlerinde görülen eksikliklerden biridir. Bizim de amacımız bu proje 

dahilinde ilimizi daha güzel tanıtmak (ilimizi nasıl tanıtırsak gelen ziyaretçilerimizin zihninde de o şekilde 

https://l24.im/UXSG8g
https://www.kulturportali.gov.tr/
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yer edecektir) ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. Böylece ilimizde turizm faaliyetlerindeki bir 

açığı kapatmak hedeflenmektedir. Turizm başarısı büyük ölçüde tanıtım faaliyetleri ile turistin iç dünyasına 

girilebilmesine, onun zevklerini tatmin edebilecek, ilgisini yakalayabilecek, tercihlerine yanıt verebilecek 

mesajların yaratılabilmesine ve bu mesajların iyi seçilmiş, uygun kanal ve araçlarla ona iletilebilmesi 

becerisine bağlıdır (Civelek ve Türkay, 2021). Gelen ziyaretçilerimizin her türde turizm ihtiyacını 

karşılayacak reklam ve projemizle ilimiz turizmini canlandırmak hedefler arasındadır. Proje dahilinde 

hazırladığımız benzerlerinden farklı web sitemizi ziyaretçilerimizin kolay ulaşabileceği şekilde reklam 

araçlarıyla sunmak hedeflenmektedir. Yine ilimiz turizm noktasında eksik bir yön olan, gelen ziyaretçilerimiz 

için ilimizi anlatan ve ziyaretçilerimize online gezi rehberi niteliğinde olacak bir uygulama bulunmamaktadır. 

Gelen ziyaretçilerimiz nereleri gezeceğini ve nerede zevkine uygun veya yöresel yemek yiyebileceğini 

bilememektedir veya bu bilgilere ulaşmakta zorlanıp zaman kaybetmektedirler. Tasarladığımız bu proje ile 

ziyaretçilerimizin karşılaştığı bu sorunları ortadan kaldırmak hedeflerden bir diğeridir. Ziyaretçilerimizin 

daha kaliteli, verimli bir gezi yapmalarını ve ilimizden ayrılırken yapmış oldukları seyahatten zevk alarak ve 

onların zihninde olumlu bir imaj bırakarak ayrılmalarını amaçlıyoruz. 

Bir bölgede turizm faaliyetleri faydası ve zararıyla yerel halkın yaşamını çokça etkilemektedir (Lee, 2013). 

Nerede olursa olsun yerel halkın turizme desteği sürdürülebilir bir gelişim ile işletmelerin hayatta 

kalabilmeleri için ön koşul olarak ele alınmaktadır (Gursoy, Chi ve Dyer, 2010).  Yerel halkın yaşadığı şehrin 

turizm potansiyelinin gelişen bir ivme kazandığını veya hâlihazırda yüksek bir turizm potansiyeline sahip 

olduğunu düşüncesi içerisinde olması bölgenin turizmin gelişimini desteklemelerini sağlamaktadır (Çakır ve 

Kodaş, 2020). Bu düşüncelerden dolayıdır ki ilimizde yaşayan yerli halkında turizm canlılığı açısından 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden turizmi tanıtmak ve canlandırmak amacıyla hayata geçirmek 

istediğimiz projemizi ilimize gelen ziyaretçilerin yanı sıra yerli halkında kullanmasını ve farkında olmasını 

sağlamak istenmektedir. Bundan dolayı hayata geçirmek istediğimiz projemizin bir parçası olan web sitesi 

hazırlama ve OR kod oluşturma aşamalarını yaptıktan sonra öncelikle yerli halkımıza projemizi sosyal medya 

hesaplarını kullanarak daha sonra proje tanıtım broşürleri ile tanıtım ve reklam yapmak planlanmaktadır. 

Daha sonraki aşamada ise proje tanıtım ve OR kod içeren afişler hazırlayarak ilimizin çeşitli yönlerdeki şehir 

giriş noktalarına ve şehir merkezindeki belirli yerlere   konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde hem yerli 

halkımıza hem de gelen ziyaretçilerimize projemize kolaylıkla ulaştırmayı hedefliyoruz.  

Biz takım olarak bu proje için çalışmaya başladığımızda sıfır tecrübeye sahiptik. Daha önceki zamanlarda bu 

veya buna benzer herhangi bir projede yer almadık. Ama takım üyelerimizin bilişime olan merakı aynı 

zamanda gezmeye, keşfetmeye ve bilgi edinmeye istekli olmaları sebebiyle bu projeyi gerçekleştirmek 

istedik. Takım olarak bu projeyi gerçekleştirip hayata geçirdiğimizde takım üyelerimizin hepsi bir web sitesi 

hazırlamak için ön çalışmaları yapabilme, alt yapı oluşturabilme, araştırma ve inceleme sonrasında bir site 

hazırlama becerisine sahip olacaklardır. Ayrıca mobil programcılıkta basit mobil uygulama programlarını 

yazabilecek seviyeye geleceklerdir. Aynı zamanda takım üyelerimiz proje dahilinde hazırladığımız 

uygulamayı yerli halkımıza ve ziyaretçilerimize nasıl tanıtırız ve daha fazla kişiye ulaşırız gibi uygulama-

araştırma-gözlemleme gerektiren becerileri de kazanmış olacaklardır. 
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7. SWOT Analizi  

Avantaj Dezavantaj 

QR kod uygulaması ile teknolojik uygulamalar 

turizme entegre edilerek şehri ziyaret eden 

turist sayısını artıracağı düşünülmektedir. 

Akıllı telefon kullanıcısı olmayan kişiler 

uygulamadan faydalanamayacaktır. 

Uygulamanın yol üzeri geçişlerde pratiklik 

sağlayacağından şehre turist çekmeyi 

başaracağı düşünülmektedir. 

Yol üzerinde veya şehir merkezine yerleştirilen 

QR kod afişleri gözden kaçabilir. 

Farklı bir uygulama olduğu için ziyaretçilerde 

merak uyandıracaktır. 

Kullanıcı QR kod okutmayı bilmiyor olabilir. 

QR kodların kullanımı pratik ve kolay 

olduğundan bilgilere kısa sürede zorlanmadan 

ulaşılacaktır. 

Kullanıcının internet erişimi sınırlı olabilir veya 

hiç olmayabilir. 

Özellikle geçiş güzergahı olan şehirler için 

örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. 

 

Uygulama ile şehrin tanıtımı, bilgi kirliliğine 

yol açmadan düzenli ve güncel bir şekilde web 

sitesinde sunulacaktır. 

 

Ziyaretçilerin deneyimlerini paylaşılabildiği 

pratik bir uygulama olacaktır. 

 

Şehrin ekonomik canlılığı artırılmış olacaktır.  
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