
1 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

TURİZM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 



2 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti

Gez Gör Uygulaması kullanıcılarının istedikleri gibi bir gezi yapması ve planlamasına olanak 

sağlamak için oluşturulmuştur. Kullanıcılar istedikleri şehre istedikleri bütçe ile istedikleri zaman 

gitmek için uygulamada yer alan gezi planı oluştur butonuna basarak bir gezi planı oluştururlar. İlk 

olarak gezi planını yapay zekâ yardımı ile Gez Gör uygulaması oluştururken kullanıcılar 

beğenmedikleri ya da gezi sırasında eklemek istedikleri aktiviteleri de planlarına dahil edebilirler. 

Bununla birlikte kullanıcılar oluşturulan gezi planını, gidilen yerleri ve restoranları konaklanan 

mekanları ulaşımın kolaylığını diğer kullanıcılar ile paylaşabilir, puanlayabilir ve eleştirebilirler. 

Uygulamanın arka planında en uygun güzergahı bulmayı sağlayan dijkstra yapay zekâ algoritması 

vardır. Uygulamanın mobil tarafı ise Flutter ile oluşturulacaktır. Kullanıcılardan alınan veriler 

firebase ve firestore ile depolanıp sisteme kaydedilecektir. Proje MVP mimarisi ile geliştirilecek ve 

bu sayede diğer takım üyeleri ile daha etkili ve verimli bir şekilde çalışabileceklerdir. 

2. Algoritma ve Tasarım

Proje için hazırlanacak uygulama Flutter yazılım geliştirme kiti ile hazırlanacaktır ve Dart 

programlama dili kullanılacaktır. Uygulama ana sayfasında kaydolma ve üye girişi seçenekleri 

bulunacaktır. Daha önce kayıtlı olan kullanıcı hesap bilgilerini girerek uygulamaya giriş 

yapabilecektir. Uygulamaya daha önce giriş yapmamış kullanıcılar ise kaydol butonuna tıklayarak 

kaydolabileceklerdir. Kullanıcı kayıt esnasında profilinde yer alacak olan kişisel bilgi seçeneklerini 

de doldurarak, ileride yapacağı seyahat esnasında yapay zekânın kendi ilgi alanlarına göre filtreleme 

yapıp daha iyi bir rota çizmesi için veri sağlayacaktır.  

Kullanıcı uygulamaya giriş yaptıktan sonra yeni seyahat planı oluştur seçeneği ile gezeceği şehir 

için hiçbir araştırmaya gerek kalmadan, seyahat edilebilecek yerler için en uygun rotasyon 

oluşturularak hiçbir nokta atlanmadan gezi tamamlanabilecektir. Kullanıcı seyahat planı 

oluştururken öncelikle hangi şehirde gezi yapacağını belirleyecektir. Ardından şehirde kaç gün 

kalacağı, konaklama isteyip istemediğini ve hangi tür gezi (doğa, tarih, yemek) turu yapmak 

istediğini belirtecektir. Yapay zekâ kullanıcıdan aldığı verilere göre konaklama seçenekleri 

sunacaktır. Kullanıcı konaklamak istediği yerleri belirledikten sonra yeni rota oluştur seçeneğine 

tıklayarak kendisine en uygun olan rotayı görebilecektir. Kullanıcı seyahati tamamladıktan sonra 

gezdiği yerleri, konaklama yaptığı yerleri ve rotayı puanlayarak sonraki kullanıcılar için veri 

hazırlayabilecektir. Bunun yanında uygulama içinde hazırlanacak sosyal medya ile kullanıcı 

deneyimlerini görsel ile güçlendirebilecektir. 
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Kullanıcının seyahat esnasında kullanacağı rota için Flutter içine entegre edilecek Google Maps 

widgeti kullanılacaktır. Bunun yanında maps içinde rotaları çizerken Google Directions API 

kullanılacaktır.[1] Kullanıcı rota oluştururken haritalar uygulaması kullanıcın seçtiği şehirde 

başlayacaktır. Kullanıcı rotaya başlarken göreceği yerler işaretçi yardımı ile haritada belirlenmiş 

olacaktır. Bu sayede kullanıcı gezeceği rotadaki yerleri hem önceden görsel olarak inceleyebilecek 

hem de diğer kullanıcıların o yerlere verdiği puanları görebilecektir. Son olarak, kullanıcı rota 

üzerinde hareket ederken gideceği yerlere hangi toplu taşıma aracı ile ulaşacağını da Directions API 

kullanarak öğrenecektir.[1] Yapılan uygulamanın örnek ekran görüntüsü Şekil 2.1'de verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 2.1.Uygulamanın örnek ekran görüntüsü. 

 

       

Kullanıcının bilgileri, tüm oluşabilecek rota verileri ve seçilen rotanın güzergâhı üzerinde oluşan 

verilerin tamamı için Firebase Storage veri tabanı kullanılacaktır. Firebase Google tarafından 

geliştirilen bir backend veri tabanı platformudur.[2]   
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Gez Gör projesinde yapılan mobil uygulamanın akış diyagramı Şekil 2.2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.2. Gez Gör uygulamasının akış diyagramı. 

 

 

Uygulamanın yapay zekâ alanında çalışacak olan Dijkstra algoritması, verilen bir şekilde (graph) en 

ucuz maliyetli yolu bulma amacı için kullanılır. Algoritma, bir düğümden diğer bir düğüme geçerken 

olası en iyi yerel çözümü göz önüne alarak, düğümler arası en kısa yolu bulup, buna göre rotayı 

belirler.[3] Günümüzde oldukça popüler olan bu algoritma, Google Maps, OSPF (Open Shortest 

Path First) protokolünde ve oyun programlamada ulaşım ağlarında da kullanılmaktadır.[4]  

http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/01/graf-sekil-graph/
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Algoritma başlangıç düğümü s düğümü olarak kabul edilir ve diğer düğümlere olan uzaklıklarını 

alarak başlar, algoritmada adım adım ilerlenirken her adımda mesafe değeri güncellenir her bir 

düğümün mesafe değerlerini durum etiket özellikleri belirlenir. Bir düğümün mesafe değeri, s 

başlangıç düğümünden seçilen düğüme olan mesafedir. Durum etiketi ise, seçilen bir düğümün 

mesafe değerinin en kısa yol olup olmadığını belirten etikettir. Yapılan değişikliklerde bir düğüm 

“current” olarak işaretlenir. Bir düğümün mesafe değeri, başlangıç düğümünden olan en kısa yolu 

gösteriyorsa istenilen yol bulunmuştur. Bu nedenle o düğüm” permanent” olarak belirlenir, aksi bir 

durumda ise o düğümün durum etiketi “temporary” olarak seçilir. Algoritma bu mantıkla çalışarak 

düğümlerin durumlarını her seferinde günceller ve istenilen sonuca ulaşır.[5] 

 

 

3. Sistem Mimarisi  

 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.[6] Mimari, 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, Google Maps ve yapay zekâ işlemlerinin yapılacağı katmandır. Ayrıca 

uygulama içinde bulunan sosyal medya verileri de burada saklanır. 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. Örneğin kullanıcının 

tercih ettiği gezi türü bu katmanda kullanıcı tarafından alınır. Bu bilgi presenter katmanı aracılığıyla 

Model katmana iletilerek işlenir. Ardından oluşturulan rota tekrar Presenter katmanından geçerek 

View katmanında görüntülenir. MVP mimarisinin akış diyagramı şekil 3.1’de verilmiştir. 

 
Şekil 3.1. MVP Mimarisi akış diyagramı. 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
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Turistik amaçlı bir şehri gezmeye gittiğinde insanlar gittikleri şehir hakkında yeterli bilgi birikimine 

sahip olmadıkları için zaman ve maddi kayıplar yaşarlar. Bu kayıpların önlenmesini sağlayacak olan 

Gez-Gör mobil uygulaması insanların gittikleri şehirlerde kendi belirledikleri kategorilere uygun 

olacak şekilde bir gezi rotası ve maliyeti oluşturur. Sosyal medya platformu özelliği de taşıyan 

uygulama, aynı zamanda kullanıcıların birbirleri ile etkileşimde bulunmasına da olanak sağlar. 

 

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. 

 

Uygulamanın ilk aşamada Play Store ve daha sonra App Store gibi uygulama mağazalarında 

kullanıma sunulması hedeflenmiştir. Kullanımı basit ve anlaşılabilir olan Gez-Gör uygulamasının 

yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla sosyal medya, web siteleri, yayın kuruluşları ile reklam 

çalışmaları yapılacaktır. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Uygulama marketlerinde gezi, konaklama, ulaşım için ayrı ayrı uygulamalar bulunmaktadır. Yapılan 

uygulamada bu özellikleri tek bir çatı altında toplayarak kullanıcının ihtiyaçlarına ve isteklerine göre 

kişisel bir deneyim sunmak amaçlanmıştır. Genellikle otel ve turizm uygulamaları deniz kenarındaki 

illeri kapsamaktadır ve sürekli gelen turistleri aynı şehirlere yönlendirmektedir, bu durum sürekli 

benzer deneyimler yaşayan turistlerin tekrar ülkemizi tercih etmemeye yönlendirmektedir. Bizim 

projemizde diğer şehirlerimizdeki ister tarihi ister doğal, ister sanatsal, ister kültürel saklı 

güzellikleri tanıtmak, farklı bölgelerimizde farklı kültürleri, yaşamları göstermek ve böylece daha 

lokal bir gezi planı deneyimlenmesi hedeflenmiştir.  

Uygulama içinde hazır gezi planları yerine kullanıcının tercihleri baz alınarak kullanıcı bazlı gezi 

planları sunulacaktır. Böylece sürekli aynı tatil beldelerine yönlendirilen yerli ve yabancı turistler 

yeni yerler keşfedecek; ilgi alanları doğrultusunda farklı deneyimler tecrübe edecektir. Örneğin 

gidilen şehrin meşhur yerleri ve yemekleri tercih olarak sunularak kullanıcı isterse gezi planına 

eklenecektir. Aynı zamanda kullanıcılar kendi aralarında gezi programlarını paylaşabilecek ve diğer 

kullanıcılarda yorum yapıp daha mantıklı gelen gezi programlarını seçebileceklerdir. Projemiz bu 

bağlamda ülkemizdeki gezi sirkülasyonunu dinamik tutmuş olacak ve ülkemizin popüler olmamış 

yerlerine de ışık tutacaktır. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Projenin oluşturulmasındaki en temel faktör, turistik gezi amacıyla ilk defa gidilen bir şehrin en 

bilinen turistik yerleri dışında kalan, daha az bilinen, görülen yerleri hakkında pek fazla 

bilgilendirme yapılamamasıdır. Bu da şehirde gezilmesi ve görülmesi gereken, saklı kalan yerleri 

görmekten, deneyimlemekten mahrum kalmış bir şekilde gezinin tamamlanması anlamına geliyor. 

Büyük şehirlere yapılan gezilerde turistler şehrin içinde oradan oraya savrulup, birçok önemli 

noktayı gözden kaçırmış ve vaktini verimsiz bir şekilde tüketmiş olarak şehirden ayrılıyor. Bunun 
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yanı sıra ulaşım konusu da çok büyük bir problem haline geliyor. İnsanlar ilk defa gittikleri bir 

şehirde gezmek istedikleri yerlere bilinçsizce ulaşmaya çalışırken bazen bütün günlerini yollarda 

harcıyor ve gezi hem sıkıcı hem de yorucu bir hal almaya başlıyor, bu da insanların yaptıkları 

gezilerden daha az mutlu ayrılmalarına sebep oluyor. Şehirle özdeşleşen yemekler ve restoranlar da 

çoğu zaman bu kargaşa ve zaman azlığında gözden kaçıyor, onların yerlerine ayaküstü 

atıştırmalıklar, kolay ulaşılabilecek basit, bilinen yiyecekler tercih ediliyor. Böylece şehrin akılda 

kalmasına sebep olacak belki önemli bir ayrıntı es geçilmiş oluyor. 

Turizmin gelişmesindeki en önemli unsurlardan biri olan konaklama da günümüzdeki çeşitlilik 

nedeniyle insanların kafasını karıştırmaktadır. İnsanlar gittikleri yerlerde de kendilerini evde 

hissetmek istedikleri için kaldıkları yerlere büyük önem vermektedirler. Ancak konaklama alanına 

gidildiği zaman istenilen rahatlığı bulamamak gezi süresi boyunca insanları epey yıpratmaktadır.  

Ayrıca, zaman da gezilerde önemli bir sorun. Gez Gör projesi, Turistik amaçlı yapılan gezilerde 

kullanıcıların şehirde kaldıkları süre boyunca zamanlarını en verimli şekilde kullanmasını da 

amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, uygulamada yer alan gezi rehberi sayesinde kullanıcılar 

gittikleri şehirde; ulaşım, tarihi yerler, şehre özgü mekanlar, konaklama, şehrin meşhur yemekleri 

ve restoranları gibi pek çok alanı atlamadan ve zorlanmadan görebilecek ve bu sayede gezi boyunca 

gitmek ve görmek istedikleri yerlere konforlu bir şekilde ulaşabileceklerdir. Bunun yanı sıra 

uygulamanın içindeki sosyal platform sayesinde kullanıcılar ziyaret ettikleri yerleri diğer 

kullanıcılar ile paylaşıp beğenip beğenmedikleri yönlerini puanlama yaparak belirtebileceklerdir. 

Gez Gör projesi 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 gitmek istedikleri şehri seçecek ve kendi belirledikleri filtrelere 

göre uygulama onlara bir gezi planlaması oluşturacaktır. 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. Uygulamanın 

oluşturduğu programlamayı, konaklanan mekânı, gidilen restoran ve kafeleri katıldıkları etkinliklere 

puan verebilecek ve bunlar hakkındaki görüşlerini uygulamadaki diğer kullanıcılar ile 

paylaşabileceklerdir. Yapılan gezi planlamasını puanlayabilecekleri gibi diğer kullanıcılar ile 

paylaşıp onların da yapacakları gezide aynı tecrübeleri yaşaması için yol gösterebileceklerdi 

 

 

 

 

 

 

 

7. SWOT Analizi 
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Güçlü yönleri 

 

 

 

 

Zayıf yönleri 

 

 

 

Fırsatları 

 

 

 

 

 

Riskleri 

 

Mobil uygulama tabanlı 

olmasından dolayı 

ulaşacağı kitle büyüktür 

Yeni bir uygulama 

olması nedeniyle 

piyasaya girmesinin 

zaman alması ve 

maliyetli olması 

 

 

COVİD-19 salgını 

nedeniyle insanların 

gezecekleri yerlerin hijyen 

açısından ne seviyede 

olduğunu daha fazla          

önemsemesi 

 

Gezilen şehrin 

kapsamlı bir rota 

oluşturmak için 

yetersiz olması 

 

Anlaşılır bir ara yüze 

sahip. 

 

Çevrimdışı uygulamaya 

erişilememesi 

 

 

İnsanların mobil 

uygulamalara daha fazla 

rağbet göstermesi 

 

Uygulamanın 

oluşturduğu rotanın 

beğenilmemesi 

 

Uygulama herhangi bir 

ücrete tâbi değildir. 

 

Uygulamayı 

kopyalanması kolaydır. 

 

 

Karantina nedeniyle evde 

çok fazla vakit geçiren 

bireylerin tatil planlarını 

daha kolay yapabilmesi 

 

İnsanların uygulamayı 

tercih etmemesi 

durumu 
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