
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

TURİZM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 
 

PROJE DETAY RAPORU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

İçindekiler 

1. Proje Ekibi 
2. Algoritma ve Tasarım 
3. Sistem Mimarisi 
4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 
5. Yenilikçilik/Özgünlük 
6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 
7. SWOT Analizi 
8. Kaynakça 

 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  
R-Index Takımı 

Takım Üyesi Görevi 
Muhammet Arda AKKAYA Proje kaptanı. Mobil uygulamamanın yazılması 

ve Ar-GE 
Nisa Nur CİVELEK Maddi öğelerin tasarımı ve baskısının 

yapılması 
Hatice BİRGEALP Proje danışman öğretmeni. Gerektiği zaman 

uzman görüşmeleri için randevuların alınması 
ve proje için maddi manevi desteğin sağlanması 

 
Projede genel amaç; Türkiye’deki havalimanları, Kültür ve Turizm Müdürlükleri, müze ve 

ören yerleri, özellikle kale, köprü, medrese gibi maddi kültürel öğelerin bulunduğu turistik yerlerde 
kullanılmasını planladığımız proje çıktısı bu ürünle birlikte kültürel tanıtımlarda turizm 
destinasyonunu teknolojiyle harmanlamaktır. Bu amaç çerçevesinde ilk aşamada projenin 
gerçekleştirilebilirliğini ölçmek ve özele indirgemek maksadıyla Doğu Karadeniz Bölgesinde, ekip 
olarak bizim de kültüründe yetiştiğimiz, Karadeniz’in yayla incisi olarak bilinen ve her yıl 
milyonlarca yerli/yabancı turist alan Rize ili ele alınmıştır. R-Index Dörtgeni adı verdiğimiz 
kültürümüze ait maddi ve kültürel öğelerin 3B modellerinin yer alacağı bir alanda QR kod 
teknolojisini bir araç olarak kullanarak oluşturacağımız mobil uygulama oluşturulmuştur. Prototipini 
tamamladığımız ürünün, Rize iline ait 3B modellenmiş kültürel ve Formulaz, Petranboard gibi 
markalaşmış öğelerle, doğrudan toplumumuzun görme engelli bireyleri için  farklı bir turizm 
deneyimi yaşatacak olmasının yanı sıra, bölgeye ilk defa gelen ziyaretçiler için konaklamadan, 
yeme/içme, etkinlik, fotoğraf ve tur rezervasyonlarını kapsayan gezi rotası oluşturmalarını 
sağlayacaktır. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü ile yapılan görüşmelerin ardından özel gereksinimli 
bireylerimiz için sadece dokunma duyusunun yeterli olmayacağı düşünülerek, deneyim turu adı 
verilen daha çok duyuyu turizme entegre edecek proje için, yayla gibi turistik yerler için,  projemizin 
mobil uygulaması  içerisine ses öğelerinin eklenmesi gerektiğine karar verilmiştir. 
 

2. Algoritma ve Tasarım  
Projemizin prototipi için öncelikle maddi kültür öğelerinin 3B tasarımı yapılmıştır. Tasarımlar 3 
boyutlu yazıcıdan çıkartıldıktan sonra Şekil 1. Ve Şekil 2.’de  görülen R-Index dörtgeni adını 
verdiğimiz minyatür bir Rize oluşturulmuştur. Bu dörtgenin oluşturulmasından sonra yerli turizm 
yazılımımız olacağına inandığımız ülkemize kazandırmayı hedeflediğimiz mobil uygulamanın 
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algoritmaları oluşturularak, ilk olarak uygulamanın giriş ekranı tasarlanmış ve sonrasında kullanıcı, 
lokasyon, etkinlik, görsel ve se verilerinin ayrı ayrı tutulacağı  veritabanları oluşturulmuştur. R-
Index dörtgeni üzerine direkt uygulama içerisine yönlendirecek olan ve kültürel öğelerin tanıtımını 
içeren içerik detaylarının Yenilikçilik/Özgünlük tarafında verildiği QR kodlar oluşturulmuştur.  
 

 
Şekil 1. R-Index Dörtgeni 

 

 
Şekil 2. R-Index Dörtgeni 

 
Mobil uygulama içerisine hem  herhangi bir kültürel öğeye ait QR kodun okutulup uygulama 

içerisine doğrudan ulaşımı sağlanabilmekte, hem de herhangi bir yerdeyken de uygulamanın 
kullanabilme imkanın sağlanması amacıyla sosyal medyalarda olduğu gibi kayıt/giriş ve akışı yönet 
seçenekleri bulunmaktadır.  Bahsedilen ve Rindex adını verdiğimiz mobil uygulamaya yönelik 
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algoritma  Şekil 3.’de verilmiştir. İlk aşamada kağıt üstüne bastırmayı düşündüğümüz QR kodlar 
için yine görme engelli bireylerimizin daha kolay erişebilmesini sağlamak adına QR kodların da 3B 
yazıcıdan çıkarılmasına karar verilmiştir. 

 
Şekil 3. Mobil Uygulama Algoritması (Rindex) 

 
 Oluşturulan algoritma çerçevesinde yazılan mobil uygulamaya ait bazı ekran görüntüleri  
Şekil .’lerde verilmiştir.  
 

 
      Şekil 4. Rindex         Şekil 5. Rindex         Şekil 6. Rindex 
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                             Şekil 7. Rindex         Şekil 8. Rindex 
 

3. Sistem Mimarisi  

Uygulamanın mimarisi için MVC kullanılmıştır. Bu mimariye yönelik Model-View ve 
Controller yapısı Şekil 9.’da verilmiştir.   

 

Şekil 9. Örnek Rindex MVC Yapısı 

Uygulama için backend tarafında .NET ve C#, Java ve veri çekme işlemlerinin kolaylığı 
açısından Retrofit kütüphanesi kullanılmıştır. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü ile yapılan 
görüşmeden sonra alınan dönütlere göre uygulamanın bir an önce hayata geçirilebilmesi için 
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okulumuzun sunucusu kullanılmaya başlanmış ve tüm verilerin orada tutulması gerektiğine karar 
verilmiştir. Yazılan mobil uygulama şu an için sadece Android telefonlarda kullanılabilmektedir. 
Uygulamayı kullanacak hedef kitlenin Android işletim sistemli bir telefona sahip olması yeterlidir. 
QR okutma sistemi direkt uygulama içerisine gömülü olduğundan kullanıcıların herhangi bir QR 
okutucu program indirmelerine gerek bulunmamaktadır.  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
Projenin hayata geçirilebilirliği ve uygulanabilirliği noktasında ekibimizle birlikte uzman 

görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile yapılan 
görüşmede kendisinden takdir alan projemiz için hayata geçilebilirliği noktasında önemli konulara 
değinilmiştir. Esra Alemdaroğlu yakın zamanda hizmete başlayacak Rize ilindeki havalimanıyla 
birlikte yılda 3 milyondan fazla turistin Rize’ye ziyaretinin  beklendiğini belirterek, özel 
gereksinimli bireylerin de düşünülerek tasarlanan böyle bir projenin havalimanlarında kesinlikle 
olması gerektiğini ifade etmiştir.  Turizm deneyimlerinde farklı duyulara hitap etmenin önemini 
vurguladıktan sonra, Rize ili için başlayan Go Rize Turkey projelerinden,  projenin tanıtım 
stratejilerini destekleyici fikirlere olan ihtiyaçtan bahsederek, Rize’de beş duyuya hitap edecek 
şekilde tüm aktivitelerin yer aldığı bu proje için görme, duyma ve dokunma duyuları için projemizle 
birlikte işbirliği yapılabileceği noktasında anlaşıldı. Bu noktada oluşturulan Maket Rize’nin daha 
büyük tasarlanması ve  sonrasında havalimanı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, belediyeler gibi 
kültürel  tanıtım faaliyetlerinin yer alması gereken yerler hakkında konuşulmuştur.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Şekil 10. R-Index Ekibi ve Rize İl Kültür Turizm Müdürü 
 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Turizm sektöründe destinasyonların tanıtımı için reklam, broşür, afiş, tv vb. gibi araçlar 
kullanılmaktadır. Ancak dijital dünya göz önünde bulundurulduğunda teknolojiyle harmanlanmış 
tanıtım araçlarının çok az sayıda olduğu, var olanların sürdürülebilir bir yapıda olmadığı 
görülmektedir. Belirlenen probleme yönelik, turizm sektöründe ortaya atılan 3D, QR ve mobil 
yazılımı birleştiren ürünün bir benzeri bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle Karadeniz 
turizmi için teknolojinin harmanlandığı bu ürün ile ve bölgenin tanınırlığını ve popülaritesini 
artıracağı düşünülmektedir.  
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Tasarım aşamasından yazılımına kadar tüm süreçlerde yer alan kültürümüzün içinde 
yetişmiş proje üyeleri, dış kaynaklara ihtiyaç duymadan projeyi tamamlayacak aşamaya 
yaklaşmıştır. İki aşamada tasarlanan proje çıktısı ürünün sadece mobil yazılımda benzeri bulunan 
uygulamaların yabancı menşeili olmakla birlikte, yerli turizm uygulamalarında benzerine 
rastlanmamıştır. Benzeri bulunan yabancı menşeili mobil uygulamalara ait  inceleme ve 
karşılaştırmalarımız  Tablo 1.’de detaylı olarak sunulmuştur.   

Uygulama Menşei Özellikler 
Konaklama Tur Bilgisi 

Sorgulama 
Etkinlik Gastronomi/

Restoran 
Akış Yorum Fotoğrafçılık QR 

Tripadvisor ABD 
        

Airbnb ABD 
        

Booking Hollanda 
        

LifePinner Hollanda 
        

R-Index Türkiye 
        

Tablo 1. R-Index ve Benzer Uygulamaların Karşılaştırılması 

Proje fikri için ortaya çıkarttığımız ürün, tasarım ve yazılım olarak iki kategoride 
geliştirilmiştir. Maddi kültürel öğelerin tasarımı için Tinkercad programı tercih edilmiştir. 
Tasarımların 3B yazıcıdan çıkarılması aşamasında dilimleme için Cura yazılımı kullanılmıştır. 
Yazıcı olarak ekonomik olması ve etkili sonuçlar çıkarması nedeniyle Creality 3D Ender 3 Pro 
tercih edilmiştir.  Çıkarılan ve tanıtım dörtgeninde yer alacak nesnelerin yanına basılacak kodlar 
için QR Code Generator kullanılmıştır.  Modelleme ve yazılımla birlikte ülkemiz açısından turizm 
tanıtımında iddialı olan yerli ve milli bir ürün oluşturmuş olmak en nihai hedefimizdir.  

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Ülkemiz her bir yanı ayrı güzelliğe sahip ancak turizm açısından turistik değerlerin 
pazarlanması anlamında yetersiz kalmaktadır.  Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi sahip olduğu 
doğası ve zengin kültürüne rağmen hakettiği rağbeti görmemektedir (Yavuz, 2018). Bu zengin 
kültürün tanınırlığının yeterli olmamasına bağlı olarak, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 
tarafından açıklanan bilgilere göre bölgenin turizm izleniminin güçlendirilmesi bölgedeki turizm 
destinasyonlarının görünürlüğünün ve erişilebilirliğinin artırılması gerekmektedir. Pandemiyle 
birlikte teknolojinin insan hayatına etkileri ve beklentileri turizmde de değişimin ve yeniliğin 
gerektiğine olan ihtiyacı artırmıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Esra Alemdaroğlu Go Rize 
Turkey projesi için farklı duyulara hitap eden yenilikçi çözümlere olan ihtiyaç kadar, Rize’nin var 
olan Formulaz, Petranboard gibi  festivallerinin daha çok tanınması gerektiği ve Rize’nin sadece 
yaz ve yayla turizmiyle değil, 12 ay turizm şehri olma noktasında bu tarz projelere olan ihtiyaçtan 
bahsetmiştir.  

Belirlenen probleme yönelik geliştirmeye başladığımız projemiz R(ize)-Index ismini, Rize 
yöresine ait doğal ve kültürel tüm ögeleri kapsayıcı ve sınıflayıcı nitelikte olmasından almıştır. 
Öncelikle Rize’ye ait maddi/ kültürel öğelerin 3B modellerinin yer alacağı R-Index Dörtgeni adı 
vereceğimiz bir alanda, modellerin QR teknolojisiyle entegre edip, ziyaretçilerinin QR kodu 
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okutarak programlayacağımız mobil uygulamamıza yönlendirilmektedir. Mobil uygulamada ise 
yer alması planlanan içerikler QR kodu okutulan lokasyonun ziyaretçinin seçtiği dil ile tanıtımı 
yapıldıktan sonra lokasyonun yakınlarındaki tüm konaklama ve restoran/cafe seçenekleriyle 
birlikte lokasyonun bulunduğu bölgede yapılabilecek etkinlikler gösterilmektedir. Mimarisi 
oluşturulan programın aynı zamanda sayfa akışı özelliği bulunmakta, kullanıcının üye olması 
durumunda lokasyon ve diğer mekanlarla alakalı yorum ve puanlama yapabileceği, yerleri 
kaydedebileceği ve kaydettiği yerlerle gezi rotası oluşturabileceği, çektiği fotoğrafları diğer 
ziyaretçilerle paylaşabileceği “En iyi fotoğrafı nerede yakalarım?” bölümü bulunmaktadır.  

Sunulan proje fikri için Rize Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bölgede turizm sektöründe yer 
alan turizm şirket ve girişimcilerle görüşülmüş, fikrin uygulanabilirliğine dair olur ve öneriler 
alınmıştır. Projenin tamamlanmasının ardından gerekli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalardan sonra 
uygulamanın hayata geçirilmesi planlanmaktadır.  

İlk aşamada temel problemin saptanıp raporlaştırılmasından sonra, uygulama şu an 
prototipin laboratuvar ortamında hazır hale getirildiği aşamaya ulaşmıştır. Tamamlanmasının 
ardından testleri yapılacak olup, uzmanlarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde pazara sunulacak 
hale gelecektir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Proje Takvimi 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

S Projenin yapılabilirliği için kaynakların mevcut olması 

İlgili  kurumlardan gerekli  desteğin sağlanması 

Maliyetinin az olması 

W Yayla gibi kültürel öğelerde görme engelliler için sadece ses deneyiminin sağlanacak 
olması 
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O Rize'ye  teknolojiyle harmanlanmış yeni bir  kültürel tanıtım imajı kazandırılması 

T Sunucudan kaynaklı bir problem durumunda tüm verilere erişimin durdurulması 

 

8. Kaynakça  

Uygulamaya Eklenecek Görüntü ve Ses içerikleri İçin Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Kaynakları 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, doka.org.tr  

Yavuz, C.(2005). Doğu Karadeniz Bölgesinin Alternatif Turizm Olanakları: Eko Turizm ve 
Pazarlanabilirliği. Ordu Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi.  

Turizmde Karadeniz İmajı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Turizm İl Müdürlüğü  

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize Turizm İl Müdürlüğü  

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Turizm İstatistikleri  

 
 

 
 


