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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Proje Ekibi  

 2021 yılında kurulmuş olan DUTUR ekibi üyeleri; ekip danışmanı Akçakoca Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer MESCİ, takım lideri 

Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği anabilim dalı yükseksek lisans 1. Sınıf öğrencisi 

Bahar TÜRKMEN AKBULUT, takım üyesi Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 

öğrencisi Tuğçe Nur ÇİMEN, takım üyesi Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 

öğrencisi Semih ŞENDİL.  

 Proje Özeti 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine (BMEHS) göre engelli; diğer bireylere 

nazaran topluma tam ve etkin katılımı engelleyebilecek uzun süreli fiziksel, zihinsel, akli veya 

duyusal bozukluğa sahip olan kişidir. OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun 

yaklaşık %15'i engelli bireylerden oluşmaktadır. Bu oran dünyada 1 milyara yakın engelli bireyin 

olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye'de ise Ulusal Engelli Veri Tabanına göre engelli birey sayısı 

2018 yılı itibariyle 1.559.222’dir. Engelli bireyler seyahatlerinde karşılaşabilecekleri sorunları 

aşmada yardıma ihtiyaç duymakta ve bu sebeple onlara bu konuda yardımcı olacak bireylerle 

seyahat etmektedirler. Engelli bireyler yeni yerler deneyimlemek istemekte ancak turizm 

destinasyonlarının büyük bir bölümünün “herkes için ulaşılabilir” olmaması büyük bir soruna 

dönüşmektedir. Bu insanlar için evleri dışında başka bir yerde konaklamak genelde zor, zahmetli ve 

sıkıntı vericidir. Bu gibi nedenlerle çoğu zaman daha tatile çıkmadan bu isteklerinden 

vazgeçebilmektedirler. Turizm hizmetleri kapsamında engellilere yönelik ulaştırma, konaklama ve 

diğer hizmetlerin sunumu konusunda çeşitli iyileştirmeler yapılmakla birlikte, bunların yeterli 

olduğunu söylemek güçtür (Aksöz ve Yücel, 2021, s.3). Dünyada ayrım gözetmeksizin tüm 

insanların eşit şartlarda yaşayabildiği ve hizmet aldığı toplumlar için çalışmalar hız kazanmakta ve 

engelsiz turizm (herkes için turizm) kapsamında bu ilkeye yönelik gelişmeler yaşanmaktadır. Bunun 

yanında erişilebilir bilgi, erişilebilir ulaşım, erişilebilir altyapı ve erişilebilir hizmet içeriğinden 

oluşan turizm zincirin bütünlüğü engelsiz turizmi niş pazar olmaktan çıkarmıştır (Yıldız,2019, 

s.337). Dünya nüfusunun belli bir bölümü sahip oldukları çeşitli engellerden dolayı turizm 

hizmetlerine erişmekte zorluklar ile karşı karşıyadır. Fakat Endüstri 4.0’ın temeli olan nesnelerin 

interneti, arttırılmış gerçeklik, yapay zekâ, beacon, yakın saha iletişimi, küresel konumlandırma 

sistemleri, mobil uygulamalar (App) gibi son teknolojik gelişmeler artık engelleri ortadan kaldırmak 

için kullanılabilmektedir. Endüstri 4.0 ile gelişen son teknolojiler ile engellilerin hayatında olumlu 

değişimler yaratabilen uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu uygulamalar ile engelli bireyler 

toplum içinde daha bağımsız hareket edebilmektedir. Geliştirilen bazı uygulamalar incelendiğinde 

görme engelliler, konuşma engelliler, işitme engelliler ve hareketi kısıtlı engelliler için uygulamalar 

geliştirilmiştir.   Dünya üzerindeki engelli sayısı ve öngörülen artış dikkate alındığında bu bireylerin 

turizm hareketine daha bağımsız katılabilmeleri için bazı düzenlemelerin yapılması ve bunlara 

ulaşılması için de uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Fakat Türkiye’de Endüstri 4.0 

teknolojileri ile engelli ziyaretçilere hizmet sunma amacıyla pek fazla uygulamaya rastlanılmamıştır. 
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Oysaki turizm endüstrisinde sahip olduğu rekabet avantajını korumak ve arttırmak için Endüstri 4.0 

teknolojilerine uyum sağlanması çok önemlidir (Topsakal, 2018, s.8).  

Projenin amacı ‘Mobil Gezi Rehberi Sistemi’ oluşturularak, görme engeli olan bireylerin, 

sosyal hayatlarında kendilerini daha bağımsız, özel ve mutlu hissettirmektir. Görme engelli bir 

bireyin turistik amaçla çıkmış olduğu gezi sırasında mobil cihazına, geliştirmiş olduğumuz 

uygulamayı yüklemesiyle beraber, Endüstri 4.0 bileşenleri yardımıyla mevcut bulunduğu konumu 

tespit edilip, bulunduğu turistik bölge hakkında ki bilgileri dinlemesi ve daha bağımsız hareket 

etmesi sağlanacaktır. Örneğin görme engeli olan birey bir müze gezisinde ise yapay zekâ bulunduğu 

konumdan hangi müze de olduğunu tespit ederek önceden mobil bilgi sistemine yüklenmiş olan yer 

hakkında çeşitli bilgileri dinleme imkanına sahip olacaktır ve böylece görme engelli bireyin turistik 

gezisini bireysel olarak tamamlaması ve bilgi edinmesi mümkün olacaktır. 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

 Projemizde GPS ile belli mesafedeki konumları almak ve Rota oluştururken en kısa 

yoldan istenilen hedefe ulaşmak için Dijkstra Algoritması kullanılacaktır.  

 Dijkstra algoritması, tamamen sıralı pozitif tam sayılar veya gerçek sayılar olan 

etiketleri kullanır. 

 Bir başlangıç noktası belirlenir ve kaynak düğümden diğer düğümlere olan en kısa 

mesafe belirlenir ve bu her bir düğümün durumunu belirler. 

 Düğümler arası mesafe değerinden en kısa yolu gösteren durum etiketi kalıcı olarak 

alınır. Diğer düğümlerin durum etiketleri geçicidir. 

 Her bir adımda düğümlerin durumları güncellenerek en kısa yoldan hedefe ulaşılır 

(Çevik, 2018). 
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Şekil 1: Dijkstra Algoritması Akış Şeması 

3. Sistem Mimarisi  

MVC (Model-View-Controller), yazılım geliştirme teknolojilerinde kullanılan, yazılımda 

işlev ve özelliklerin soyutlanarak birbirinden ayırılması prensibini vurgulayan yazılım tasarım 

desenidir. MVP asgari elle tutulur bir ürün anlamına gelir. Bir MVP ürünü, daha sonra başarılı olma 

potansiyeli olup olmadığını görmek için piyasada test edilen çıplak kemik tasarımına sahiptir (Erol, 

2020).  

 MVP'nin özü view sınıfı içerisinde yer alan GUI kodunu (sayfalar arasındaki akış, gui 

içerisindeki işleyiş vb) view sınıfı içerisinden çıkararak ayrı bir Presenter sınıfına taşımaktır. 

Böylece presentasyon ile ilgili kod GUI oluşturulması ve render edilmesi işlemlerinden bağımsız 

biçimde çalıştırılarak test edilebilmektedir. Presenter view tarafından kullanıcı input'unu elde ederek 
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ilgili iş mantığını yürütmesi için işi model katmanına havale eder. Model tarafında işletilen davranış 

sonucu model üzerinde pek muhtemelen bir takım state değişiklikleri söz konusu olacaktır. MVP, 

yazılım ekiplerinin büyük bir uygulamayı fonksiyonel olarak gruplara ayırarak aynı anda birden 

fazla grubun beraber çalışarak geliştirmelerine de yardımcı olacak bir mimarisel altyapı sunmaktadır 

(İrgin, 2012).  

 Bu mimari için ürün geliştirmede minimum tasarım ve maksimum değer ile en iyi 

performans sağlandığından dolayı, mimarisel altyapının bizim için en uygun yazılım mimarisi 

olduğuna karar verilmiştir.  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Görme engelli olan bireyler ve turistlerin hayatlarını kolaylaştırmak için onlara sanal seyahat 

asistanlığı yapmayı hedeflediğimiz çalışmamız Android Studio üzerinde java yazılım dili 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu projeyi hayata geçirirken activityler arası veri taşıma 

yöntemlerinden intent ile veri taşıma yöntemini seçilmiştir.  Bu yöntem Integer, String, Double, 

Boolean tipler için bir veri taşıma işlemi yapar.  

Google Maps servisini kullanarak yakınımızdaki veya gitmek istediğimiz turistik yerlere 

erişim sağlanacaktır. Google Maps’i kullanırken kullanıcıdan konuma erişebilmek için izin 

istenecektir. Google Maps; müzeler, turistik yerler, kafeler, marketler gibi yerlerin filtreleme imkânı 

sunmaktadır. Bu filtreleme imkânı ile yakındaki istenilen yerlere erişim sağlanacaktır. Gitmek 

istenilen yer kararlaştırıldığında konum bilgisi alınarak yol tarifi çıkartılır. Yol tarifi, Google 

Maps’in navigasyon fonksiyonu ile sesli bir şekilde gerçekleşecektir. 

Görme engelli bireylere kolaylık sağlamak açısından uygulamayı ilk defa kullanmaya 

başladıklarında tanıtım için küçük bir eğitim verilecektir. Bu eğitimde her sayfa için görsel nesnelere 

tıklandığında sayfadaki yeri ve ne işe yaradığı sesli bir komutla söylenecektir. Bu işlem Android’de 

TextToSpeech yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte kişinin bilgi edinmek ve 

deneyimlemek istedikleri yer hakkında kısa bir bilgilendirme için bu yöntem kullanılacaktır 

(www.youtube.com). 

Gitmek istediği konumları aramak için kullanıcı hedef konumu sesli bir şekilde söyleyecek. 

Burada konuşma tanıma ve metne dönüştürme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlem Android’de 

RecognizerIntent sınıfında bulunan yöntemler ile gerçekleştirilecektir (www.youtube.com). 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Engelli bireylerin turistik aktiviteye katılması ile ortaya çıkan engelli turizmi, Türkiye 

açısından oldukça yeni ve altyapısı henüz oluşturulamamış bir sektördür. Görme engelli bireylerin 

turistik deneyimleri sırasında onlara sanal asistanlık yapan bir mobil uygulamanın daha önce 

yapılmamış olması ‘Mobil Gezi Rehberi Sistemi’ gibi yeni fikirlere olan ihtiyacı gözler önüne 

sermektedir. Bu bilgi sistemi sesli komutla açılabilen ve kişinin konumunu saptayarak bulunduğu 

yer hakkında kişiye sanal seyahat asistanlığı yapmayı hedefleyen bir mobil uygulamadır. Ayrıca 

yine kişinin konumundan yakınında ki otel, restoran, kafe, en yakın sağlık kuruluşu gibi yerler 

hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapabilecektir. Uygulamanın farklı dillerde geliştirilerek 

ülkemize gelen görme engelli olan yabancı turistlere de farklı deneyimler yaşatmak gibi farklı 
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yenilikçi yönlerinden bahsedilebilir. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Geliştirilmesi planlanan bu proje Turizm teknolojileri alanında; engelli bireylerin turistik 

gezilerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirememeleri, mutlaka yanlarında refakatçi birilerinin 

olmasının getirdiği maddi yük ve birçok görme engelli turistin sırf bu gibi zorluklar yüzünden 

tatillerine başlamadan vaz geçmeleri gibi birçok soruna çözüm sunmayı hedefliyor. Bu projenin 

hayata geçirilişinde önce üniversitemizin (Düzce Üniversitesi) bulunduğu çevre civarında küçük bir 

alan seçilerek bölgede bulunan turistik mekanlar üzerinden deneme yapılacaktır. Örneğin 

geliştireceğimiz ‘Mobil Gezi Rehberine’ Düzce ili ilçesi Akçakoca da yer alan Ceneviz kalesi için 

“Ceneviz kalesi, Düzce ili Akçakoca mevkiinde Cenevizlilerle özdeşleşen, bölgenin 2,5 km 

batısında iki koy arasındaki bir uçurumun üzerine inşa edilmiştir. Kalenin güneyinde doğudan batıya 

surların ortasında yüksek bir kule, avluda ise su sarnıcı bulunmaktadır. Kalede kullanılan tuğla ve 

harç, diğer Ceneviz kalelerinde kullanılan tuğla ve harç ile benzerdir. Kalenin ne zaman yapıldığı 

kesin olarak bilinmemekle birlikte Karadeniz'in kıyı liman kentleri arasında yer alması nedeniyle 

Ceneviz Kalesi olarak bilinse de 13. yüzyılın başlarında Cenevizliler tarafından kullanıldığı bir 

gerçektir. Kale, 15.04.2013 tarihinden itibaren "Akdeniz'den Karadeniz'e Ceneviz Ticaret Yolunda 

Kaleler ve Yerleşimler" başlığı altında UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne eklenmiştir”, 

şeklinde sesli bilgi yüklenecektir (duzce.ktb.gov.tr). Görme engelli birey geliştirilmesi planlanan 

Mobil Gezi rehberi sistemini mobil cihazına yüklediğinde kişinin konumu bulunarak Ceneviz 

kalesinde olduğu sistem tarafından anlaşılarak önceden yüklenmiş olan sesli bilgiler kişiye 

dinlettirilecektir. Ayrıca yine kişinin konumundan ona en yakın eczane, hastane, otel, taksi durağı 

konumu telefon numarası gibi bilgilere erişim sağlanacaktır.  

  

7. SWOT Analizi  

Projenin güçlü yönleri;  

 Ülkemizde bulunan çok sayıda görme engelli birey için daha kolay bir sosyal hayat 

sunması, 

 Daha önce böyle bir projenin yapıldığına rastlanılmamış olması,  

 Bilgi sistemin ücretsiz olmasının getireceği ekonomik katkı, 

 Sistemin mobil cihazlara yüklenmesinin kolay olması, 

 Kullanımının kolay olması. 

Projenin zayıf yönleri; 

 Yeni geliştirilen bir sistem olması nedeniyle tüm ülke geneli uygulanabilir olmasının 

zaman alacak olması. 
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Projenin fırsatları; 

 Görme engelli bireyler üzerinde geliştirilen bu proje diğer engelli bireyler için 

geliştirilen sistemlere göre teknik ve uygulama alanlarında fark yaratacağı düşünülmekte, 

 Proje sahip olduğu yukarıda bahsedilen güçlü yönlerini, görme engelli bireyler için 

fırsata çevirmeyi düşünmekte, 

 Endüstri 4.0’ın bize sunmuş olduğu teknolojilerden yaralanma isteği, 

Projenin riskleri; 

 Görme engelli bireylerin bu yeni sisteme karşı ön yargılı davranabilecek olmaları. 
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