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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

Proje Ekibi 

Ekip temsilcisi olan Miraç Burak Biçiciflutter ile mobil programlama akanında tecrübelidir 

projede yazılım çözümlerinin geliştirilmesinde görev alacaktır.  

Takım üyesi olan Mehmet Emrullah ise sunum teknikleri ve pazarlama alanında deneyimli olup iş 

geliştirme, tasarım ve pazarlamadan sorumlu olacaktır. 

 

Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Proje turistlik amaçla başka bir ülkede bulunan ve çeşitli dezavantajları olan (dil, kültür, fiziksel 

engellilik durumu vb.) insanları bulundukları konumdaki yerel  halk ile gerekirse bir tercüman 

aracılığı ile bir araya getirecek görüntülü yazılı ve foruma dayalı iletişim sistemlerini içeren  bir 

mobil uygulama fikrine dayanmaktadır. Böylelikle turistlerin dolandırıcılık, kaybolma gibi 

sorunları mümkün olduğu kadar yaşamaması(belirli bir mesafede taksiye ödenecek tutarın yerel 

rehber aracılığı ile öğrenilmesi gibi), dil,kültür farklılıklarından doğacak problemlerinde önüne 

geçilmesi ve tüm bunlara ek olarak bulundukları ülkeyi yerel halkın rehberliğinde keşfederek 

turistik deneyimlerinin iyileştirilmesi planlanmaktadır. 

Projenin geliştirilmesinde android studio ve flutter, ve dart mobil programlama dili kullanılacaktır, 

UI/UX ana ekran tasarımları için figma aracı kullanılacaktır 

 

 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Projemizi geliştirirken, Scrum metodolojisi kullanılmıştır. Böylelikle herhangi bir özelliğin geliştirme 

aşamasında ortaya çıkan problemler, diğer özellikleri etkilemeyecek ve geliştirme çalışmaları hız kesmeden 

devam edecektir. İlk sprintimiz arayüz tasarımlarını içermektedir. İkinci sprint giriş ekranı ve kayıt 

modüllerinin geliştirmesini içerecektir .Üçüncü ve son sprint ise mesajlaşma ve görüntülü-sesli görüşme 

modüllerinin geliştirilmesini içerecektir. 

Tasarım aracı olarak kolaylığı ve yaygın kullanımı nedeniyle figma ve canva tercih edilmiştir.  

Kullanıcılar uygulamayı kullanarak bulundukları konumdaki doğrulanmış kayıtlı yerel rehberler ile yazılı-

sesli-görüntülü görüşmeler yaparak gezip keşfetmek istedikleri coğrafya ile ilgili birinci ağızdan detaylı 

bilgiler edinebilecek gerekirse kendine seyahat boyunca eşlik edebilecek rehberler bulabilecektir. Deneyim 

sonunda iki taraf da birbirini uygulama üzerinden puanlayabilecek ve profilini yorumlayabilecektir böylece 

uygulamadaki deneyimin orta vadede çok daha iyileştirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

akış şeması: 
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Örnek arayüz tasarımları: 
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Flutter ve dart mobil programlama dilleri bir mobil uygulama geliştirmek için kullanılan yazılım 

dilleri arasında yer almaktadır. Bu yazılım dilleri ile kodlama yapabilmek için bir yazılım 

geliştirme altyapısı kullanmak gerekmektedir ekip bunun için kullanım kolaylığı ve yaygın 

kullanımı nedeniyle android studio alt yapısını tercih etmiştir. Bu diller kullanılarak tasarlanan ana 

ekran görüntülerinin rehberliğinde öncelikle giriş ekranı ve ana ekranlar kodlanacaktır, daha sonra 

kayıt ve giriş işlemleri için online araçlar uygulamaya entegre edilecektir, kullanıcıların profil 

oluşturarak blog yazıları yazabilmesi için online depolama ve kayıt hizmetleri uygulamaya entegre 

edilecektir bu aşamalar tamamlandıktan sonra mesajlaşma ve görüntü görüşme için kodlamalar 

yapılacaktır 

Proje yazılımında kullanılması planlanan MVP mimarisi, yazılan kod içerisinde kodu geliştirme fırsatı 

veren, test edilebilme imkanı sunan, rahat okunabilen bir mimari olduğu için tercih edilmiştir. Mimari, 
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Model, View ve Presenter olarak isimlendirilen üç katmandan oluşur. Bu mimarinin en önemli 

özelliklerinden biri kullanıcı arayüz işlemleri ile arka plan işlemlerinin birbirinden bağımsız olmasıdır. 

“Presenter” katmanı bu katmanlar arasındaki köprü görevini üstlenir. Model katmanı, kullanıcı arayüzünde 

(view) görüntülenecek veya başka bir şekilde davranacak verilerin işlendiği, Firebase işlemlerinin 

yapılacağı katmandır. Ayrıca uygulamaya kaydedilen veriler de burada saklanır ve presenter’ın ihtiyaç 

duyduğu bilgileri sağlar. Presenter, verileri modelden alır, kullanıcı arayüzüne uygun bir şekilde işler. 

Ayrıca View’dan gelen kullanıcı etkileşimlerine tepki verir.[6] View katmanında kullanıcıdan alınan 

verilerin görüntülendiği ve işlem yapmak için kullanıcı ile etkileşime geçilen kısımdır. MVP mimarisinin 

akış diyagramı şekil 3.1’de verilmiştir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Turistik amaçlı bir şehri gezmeye gittiğinde insanlar gittikleri şehir hakkında yeterli bilgi birikimine sahip 
olmadıkları için zaman ve maddi kayıplar yaşarlar. Bu kayıpların önlenmesini sağlamayı hedefleyen proje 

için turistlerin yoğunlukta olduğu hava alanı, turistik alanlar vb. konumlarda reklam tanıtım kampanyaları 

düzenlenecektir 

 
Projenin yazılım geliştirme aşamaları tamamlandığında belirlenen bir şehirde uygulamanın hedeflediği 

özellikleri yansıtacak bir prototip oluşturulacaktır. Bu oluşturulan prototipin ihtiyaç duyduğu veri seti temin 

edildikten sonra uygulama kullanıma hazır bir duruma gelecektir, geliştirici ekip ilk kullanıcılarla birebir 
görüşmeyi talep edecek ve geri bildirimlerini deneyimlerini sosyal medya hesaplarında paylaşacaktır. 

 

Uygulamanın ilk aşamada Play Store ve daha sonra App Store gibi uygulama mağazalarında kullanıma 
sunulması hedeflenmiştir. Kullanımı basit ve anlaşılabilir olan uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamak 

amacıyla sosyal medya, web siteleri, yayın kuruluşları ile reklam çalışmaları yapılacaktır. 

 

{Önerilen çözümü hayata geçirirken kullanılacak yöntem açık ve detaylı olarak anlatılmalıdır. 

Yöntemin hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurgulandığı belirtilmelidir. 

Özellikle prototip varsa yapılan deneylerin sonuçları açık bir şekilde belirtilmelidir. Sonuçlar 

analiz edilerek yorumlanmalıdır. Bu bölümde; görseller (2B, 3B) ve/veya prototip açıklanır.  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 
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Uygulama marketlerinde gezi, konaklama, ulaşım vb. turistik faaliyetler için pek çok uygulama 

bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz projede bu fayadaları yerel rehberler vasıtasıyla tek bir çatı altında 

toplayarak kullanıcının ihtiyaçlarına ve isteklerine göre kişisel bir deneyim sunmak amaçlanmıştır. 

Genellikle otel ve turizm uygulamaları sahil kesimindeki  illeri kapsamaktadır ve turistleri benzer 

şehirlerdeki benzer konumlara yönlendirmektedir, bu durum sürekli benzer deneyimler yaşayan turistlerin 

tekrar ülkemizi veya daha önce gittikleri ülkeleri tercih etmemeye yönlendirmektedir. Bu proje ile 

şehirlerimizdeki ister tarihi ister doğal, ister sanatsal, ister kültürel saklı güzellikleri yerel halkın bilgi 

birikimi ve deneyiminden faydalanarak tanıtmak, farklı bölgelerimizde farklı kültürleri, yaşamları 

göstermek hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

Proje turistlik amaçla başka bir ülkede bulunan ve çesitli dezavantajları olan (dil, kültür, fiziksel engellilik 

durumu vb.) insanları bulundukları konumdaki yerel  halk ile gerekirse bir tercüman aracılığı ile bir araya 

getirecek görüntülü yazılı ve foruma dayalı iletişim sistemlerini içeren bir mobil uygulama fikrine 

dayanmaktadır. Böylelikle turistlerin dolandırıcılık, kaybolma gibi sorunları mümkün olduğu kadar 

yaşamaması(belirli bir mesafede taksiye ödenecek tutarın yerel rehber aracılığı ile öğrenilmesi gibi) ve 

dil,kültür farklılıklarından doğacak problemlerinde önüne geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca turistler 

bulundukları ülkenin kültürel faaliyetlerini, turistlik yerlerini doğrudan bölgede yaşayan yerel halktan 

öğrenebilecek, uygulamanın en büyük faydasının güvenli turistik deneyim sonucu ülkedeki turistlerin iyi bir 

deneyim yaşaması ve yerel halkın yabancı kültürleri tanıması ve kendi kültürünü tanıtması olacağına 

inanıyoruz. 

Uygulama Android ve IOS işletim sistemlerini kullanan mobil cihazlarda ücretsiz bir şekilde çalışabilecek 

ve kullanıcı dostu ara yüzü ile gayet kolay bir şekilde kullanılabilecektir. Kullanıcılar uygulamaya 

kaydolduktan sonra keşfetmek istedikleri şehri seçecek ve uygulama onlara seçtikleri bölgedeki yerel 

rehberlerin bir listesini sunacaktır. Ayrıca kullanıcılar seçtikleri şehirle ilgili filtrelenen zaman aralığında 

yapılacak olan sergi, fuar, spor etkinlikleri, konserler, festivaller gibi önemli aktiviteleri görebilecek ve eğer 

isterlerse onları da gezi programlarına dahil edebileceklerdir. Turistler ve rehberler birbirlerine puan 
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verebilecek ve deneyimleri hakkındaki görüşlerini uygulamadaki diğer kullanıcılar ile paylaşıp onların da 

yapacakları gezide aynı tecrübeleri yaşaması için yol gösterebileceklerdir. 

 

{Proje fikrinin Turizm Teknolojileri alanında hangi probleme çözüm ürettiği, hangi ihtiyacı 

karşıladığı belirtilir. Gerçek hayat ile ne kadar uyumlu olabileceği detaylı olarak anlatılır.Projenin 

hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi verilir. Hangi teknolojik hazırlık seviyesinden yola 

çıkıldığı ve proje sonucunda hangi teknolojik hazırlık seviyesine erişildiği takvime bağlı olarak 

ifade edilir.} 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

   

 

 

Kaynakça (5 puan) 

GÜNGÖR İsmail, “https://medium.com/@ismail.gungor.92/nedir-bu-mvp-model-viewpresenter-

tasar%C4%B1m-deseni-439be068ba6c’ 
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Kodlama.io (C# AOP-SOLID Katmanlı Mimari Eğitimi) – Eğitmen : Engin Demiroğ 

Google Flutter Eğitimi 

 


