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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Günümüz internet ve teknoloji alanındaki hızlı değişimle birlikte, turistlerin seyahat

etme sürecinde "mobil çağ" dönemi başlamıştır (UNESCO 2014). Rehberim Yanımda 

uygulaması, bir turistin bir tatil yerine gittiğinde ihtiyaç duyduğu her bilgiyi içeren bir android 

telefon yazılım uygulamasıdır. Bu içeriklerin detaylarını belirlemek için, google form 

üzerinden ‘’Tatil planı yaparken nelere ihtiyaç duyarsınız’’ anketi düzenlenmiş ve 246 kişinin 

katılımı ve görüş bildirimleri alınarak hazırlanmıştır. Anket sonuçlarında, kalma yerleri, 

kültür özellikleri, doğal güzellikleri, kurumların adres bilgilerine ihtiyaç duydukları çıkmış ve 

uygulamanın ana başlıkları belirlenmiştir. Uygulamamız Sakarya’nın Karasu ilçesinin 

içerikleri hazırlanarak başlanılmış daha sonra güncellenerek Türkiye’nin her il/ilçesine 

uyarlanacak şekilde tasarlanmıştır. İçeriklerimizi doğru kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle 

hazırlamak için, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun ile görüşüldü. Karasu 

Belediyesinden destek alınarak içerik fotoğrafları, festival bilgileri ve yaz etkinlikleri 

hakkında bilgiler alınmıştır. Karasu’nun tarihi hakkında bilgi edinmek için, araştırmacı uzman 

tarihçi Oğuzhan Kır ile görüşülerek detaylı ve doğru bilgiler elde edilmiştir. Uygulamamızda 

bir turist, gideceği yerin tarihi özellikleri ve doğal güzelliklerini merak ettiğinde, Mutlaka 

görmelisin bölümünden bilgileri bulabilecektir. Meşhur yemekleri için, Mutlaka Tatmalısın 

bölümünden, kalacak yer için Konaklama bölümünden yararlanabilecektir. Yabancı bir yere 

gidildiğinde ihtiyacı olan kurum bilgilerine ihtiyaç halinde bölümünden ulaşabileceklerdir. 

Eğlenmeyi sevenler için, eğlenmek istersin bölümünde, çocuklar ve yetişkinler için 2 bölüme 

ayrılmıştır. Çocuklar için oyun alanları parklar ve havuz, yetişkinler için eğlence mekanları, 

festivaller, etkinlikler, aktiviteleri bulabileceklerdir.  

Rehberim yanımda uygulamamızı MIT APP Inventor internet sitesinin programı ile 

tasarlayarak çalışmalara başladık. Uygulamamız kategorilere ayrılarak kolayca kullanabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Anket sonuçlarımızdaki verileri kategorilere ayırarak her turistin 

aradığını rahatlıkla bulabileceği bir uygulama haline getirdim. Uygulama çalışmalarımız 

devam ederken, uygulamamızın kolay bulunabilmesi için Türkiye’de kullanılan sosyal 

ağlardan, %89.5 oranıyla (We Are Social 2021 Global Raporu) 2.sosyal ağ olan instagram ağı 

üzerinden, Rehberim yanımda kullanıcı isimli sayfamızı açtık. İçerik fotoğraflarından 

yükleme yaparak merak uyandırdık ve uygulamamızı indirmeleri için Play Store’a 

yönlendirme yaptık. Böylelikle daha çok kişiye ulaşmış ve uygulamamızın bulunabilirliğini 

arttırmış olduk.  
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1. Algoritma ve Tasarım

Uygulamamız Logomuzun 15 saniyelik görüntüsü ile başlamaktadır(Şekil1) 

Şekil1 

   Başlama ekranı geçince, ‘Ne yapmak istersin?’ sorusunun ekranı açılır ve ‘Mutlaka 

Görmelisin’, ‘İhtiyaç Halinde’, ‘Konaklama’, ‘Eğlenmek İstersen’ ve ‘Lokantalar’ 

komutlarının seçimi ile uygulamamız devam etmektedir(Şekil 2 ve Şekil3) 

 Şekil2               Şekil 3 
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Uygulamamız ‘Eğlenmek İstersen’ Butonu seçildiğinde içerik ‘Çocuk’, ‘Yetişkin’ ve 

‘Akviteler’ olarak bölümlere ayrılmış, bu bölümlerin seçilmesi ile içinde bu alanlara hitap 

eden yerlerin detaylı bilgileri adres ve konum bilgileri kısımları açılmaktadır(Şekil4 ve 

Şekil5). 

                      

                                   Şekil4                                              Şekil 5 

2. Sistem Mimarisi:                                                                                                      

Sistem Mimarisi: Uygulamamızı tasarlarken, internet sayfası üzerinden özgür bir uygulama 

geliştirme aracı olan MIT App Inventor’u kullandık. Android işletim sistemi üzerinden blok 

kodlama yöntemleri ile uygulamamızı geliştirdik. Kaynak kodlarımız açıktır. 

Geliştirilebilir yönleri: Uygulamamız şimdilik Sakarya’nın Karasu ilçesinin özelliklerine göre 

tasarlanmış olup, Türkiye’nin her il/ilçesine uyarlanarak güncellenecektir. Farklı dillere 

çevrilerek yurt dışındaki turistlerinde kullanması sağlanabilir. Navigasyon eklenebilir ve bu 

sayede, uygulamayı kullanan herkes, evlerinden gelmek istediklere yere yolları karıştırmadan 

gelebilir. Görme engelli bireyler için, o yöreye ait bilgiler sesli anlatım yapılarak uygulamanın 

içine eklenebilir.  

Güncel yönleri: Günümüz teknolojisi olan bir telefon yazılım uygulaması olup, rahatlıkla 

indirilip, her bilginin kullanıcısının elinin altında olacak bir uygulamadır. İnsanların en çok 

kullandığı sosyal ağlardan biri olan instagram üzerinden, uygulamamızın bulunabilirliği 

arttırılmıştır. Tatil yapmak isteyen insanların ihtiyaç duydukları ayrıntılar 1 Mayıs 2021 

tarihinde yapılan anketle belirlenmiş, uygulama içerikleri güncellenmiştir. Günümüz 

insanlarının ihtiyaçlarını içeren bir uygulama olmuştur. Karasu Belediyesi ile sürekli 

iletişimde kalınarak, Belediyeden alınan güncel bilgilerle uygulamamız ve instagram 

sayfamız sürekli güncellenecektir. 

3. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik:            

      Rehberim Yanımda uygulamamızın hayata tam anlamıyla uyumlu olabilip insanların 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve her kullanıcıya hitap ederek kullanılabilmesi için, ilk anket 

uygulaması ile çalışmalara başlanıldık. Anketimiz google form üzerinden ‘’Tatil planı 

yaparken nelere ihtiyaç duyarsınız’’ adıyla hazırlanmış, 246 kişi üzerine uygulanarak 

görüşleri alınmıştır.   

1. Anketimize katılan 242 kişiden %62.4’ü tatilde farklı bir yere gitmek istediklerini, 

farklı yerleri görme, farklı aktiviteleri deneme ihtiyacı olduğunu ortaya 

çıkarmıştır(Şekil6). Tatil yeri belirlerken %39.1’i internetten tatil yerlerini, %20.9’u 

etrafında daha önceden giden birinin tavsiyesini, %9.4’ü ise popüler tatil yerlerini 

tercih ettiğini söylemiştir(Şekil7). 
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                           Şekil 6                                                             Şekil 7 

         Bu sonuçlarda tatile gitmek istediklerinde, yeni yerlere gitmek isteseler bile, hakkında 

detaylı bilgi sahibi olmadıkları yerleri genellikle tercih etmediklerini göstermiştir. 

Tatillerindeki zamanı daha verimli geçirebilmek ve bunları aramakla zaman kaybı yaşamak 

istemediklerini göstermiştir.  

2. Anketimizde, tatil yerine karar verirken neleri araştırırsınız? Sorusunun cevapları ile, 

Rehberim Yanımda uygulamamızın içerikleri belirlenmiştir. Ankete katılan 235 

kişiden, gezilecek-görülecek yerler, tarihi özellikler, kültürel yapısı, meşhur 

özellikleri, kalma ve ihtiyaç duyulacak yerlerin bilinmesi özellikleri çıkmıştır(Şekil8). 

 

     

                                   Şekil 8                                                    Şekil 9 

3. Anketimizde tatil yerine gitmeden önce, oraya ait bütün özellikleri içeren ve ihtiyaç 

duyabileceğiniz bir telefon uygulaması olsa, o yeri merak ederek tatile gider misiniz? 

diye sorduğumuzda %87.4’ü Evet cevabını vermiştir(Şekil 9). 

Bu sonuçta insanların yeni bir yer arayışında, hakkında tüm bilgileri içeren bir uygulama 

olduğunda, o yeri merak ederek gideceklerini göstermiştir. Rehberim yanımda 

uygulamamızda, kalınacak yerler, o yöreye ait meşhur yemekleri, kültür özellikleri, tarihi 

hikaye ve özellikleri, konaklama yerleri, kurumların konum bilgileri, eğlenilecek yerler, 

çocuklar için eğlence alanları, festivaller ve tarihleri, akviteler, gezilecek doğal güzellikleri 

yer alacaktır. Rehberim yanımda uygulama içerikleri belirlendikten sonra bu bölümlerin 

fotoğrafları için Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Agun ile görüşülerek, yardım 

alınmış ve gezilecek yer fotoğrafları, festivaller, etkinlikler, aktiviteler hakkında güncel 

bilgiler alınmıştır. Karasu’ya ait özellikleri kaynağından öğrenmek için Araştırmacı Uzman 

Tarihçi Oğuzhan Kır ile görüşülerek, Karasu’nun kültür özellikleri, tarihi ve Karasu’yu diğer 

yerlerden ayıran özellikleri ile ilgili bilgiler alınmıştır. Bu doğru bilgilerle turistlerin ihtiyaç 

duyacağı detayların güncel bilgileri toparlanmış oldu. İçeriklerin belirlenmesi ile 
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uygulamamızın yapım aşamasına geçildi. Uygulamamız için internet üzerinden, MIT App 

Invertor güncel yazılım teknolojisi ile inşa ederek android platformlarda kullanılabilir bir 

uygulama haline getirecek şekilde çalışmalara başladım. Uygulamamız, SOLID tasarım 

prensiplerine göre modüler ve yalın bir kod geliştirilerek yapılmıştır. Anket sonuçlarından 

çıkan her başlığı kategorilere ayırarak, kullanıcıların aradıklarını rahatlıkla bulmasını 

sağladım. Rehberim Yanımda uygulaması android kullanıcısı olan herkesin ücretsiz olarak 

indirip kullanabileceği bir uygulamadır. Üyelik bilgisi gerektirmediğinden, kullanıcılarını 

kişisel bilgilerini vermek zorunda bırakmamıştır. Uygulamamızın bulunabilirliğini 

arttırabilmek için, Rehberim Yanımda kullanıcı isimli instagram sayfası ile desteklenmiş ve 

bu sayfada uygulama içinden fotoğraflar, güncel duyurular paylaşılarak, detaylı bilgiler için 

uygulamamıza yönlendirme yapılmıştır. Uygulamamız covid-19 sürecinden dolayı, 

uygulamanın her detayının bitmesi ve herkesin kullanılabileceği şekilde kullanıma 20 

Temmuz’da açılacaktır. Karasu Belediyesi tarafından uygulama içeriği çok beğenilmiş, 

Karasu Belediyesinin kullandığı internet uygulamalarının arasına eklenebileceği belirtilmiştir. 

Rehberim Yanımda uygulaması içinde konaklama, yemek yeme yerleri, eğlence ve aktivite 

yerlerinin bilgileri ve adresleri içereceğinden, uygulamayı kullanacak belediye ya da kurum 

için ticari bir uygulamaya dönüştürülebilir. 

 

4. Yenilikçilik/Özgünlük  

           Türkiye’deki gezi uygulamaları incelendiğinde hem logo olarak hem de içerik olarak 

birbirine çok benzer, kullanımı zor ve bulunması zor uygulamalardır. Rehberim Yanımda 

uygulamasın da logo tasarımı yapılmıştır. Diğer uygulamalardan farklı olarak içeriklerin 

dizaynı, herkesin çok rahat biçimde kullanabileceği basitlikte tasarlanarak yapılmıştır. 

Turistlerin gezi uygulamalarında isimlerini bilmedikleri uygulamaları zor bulmaları üzerine, 

uygulamamızın bulunabilirliğinin artması için instagram sayfası üzerinden, Rehberim 

Yanımda sayfamızı açtık ve detaylı bilgiler için uygulamanın indirilmesine yönlendirdik. 

Google form üzerinden anket yaparak, turistlerin ihtiyaçları belirlenerek uygulamanın 

tasarımına gidilmesi de, diğer uygulamalara göre daha özgün ve güncel bilgiler içeren 

kullanışlı bir uygulama olmasını sağlamıştır.  

        Turizm mobil uygulamalarına bakıldığında; ‘İstanbul Sesli Tur Rehberi’ ve ‘Turkey’ 

uygulamalarında kayıt olma zorunluluğu vardır. Uygulama kullanıcılarının birçoğu 

bilgilerinin her uygulamada kayıtlı olmasını istemezler. Rehberim Yanımda uygulamasında 

bu nedenle kayıt olmayı zorunlu tutmayarak, gizlilik politikasını esas aldık.  

‘İstanbul’, ‘Türkiye Seyahat Rehberi’, ‘İstanbul Tur Rehberi’, ‘Türkiye Gezi Rehberi(Seyyah 

defteri)’, ‘Turkei Gezi Rehberi Tristansoft’ ve ‘Türkiye Gezi Rehberi’ isimli 

uygulamalarında, doğal ve tarihi güzellikler anlatılarak tasarlanmıştır. Kalınacak yemek 

yenilecek yerler gibi birçok bilgi eksik kalmıştır. Bu yüzden de uygulama kullanılma 

kısmında çok tercih edilen uygulamalar arasında olmayacaktır. Rehberim Yanımda 

uygulamasında ise bir turistin ihtiyaç duyabileceği her ayrıntı uygulamanın içindedir.  

         ‘Türkiye Gezi Rehberi(Seyyah Defteri)’, ‘Konya’, ‘Gezi Rehberi Gez Bakalım’ isimli 

uygulamaların kullanımı zor ve karışıktır. Ayrıca ‘Gezi Rehberi’, ‘Gez Bakalım’ 

uygulamasında buton algoritması algılama hızı yavaştır, Rehberim Yanımda uygulamasında 

algılama hızı, kullanıcıyı memnun edecek düzeyde ve basit yapılı herkesin çok rahat 

kullanabileceği şekilde dizayn edilmiştir. 
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5. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi: 

PROBLEM: Türkiye’nin her il/ilçesinin kendine ait doğal ve kültürel özellikleri olmasına 

rağmen, yerli/yabancı turistler sadece belirli yerleri tercih ederler. Yeni yerleri keşfetme 

ihtiyacı duymalarına rağmen, yeni yerleri bilmemenin karmaşasını yaşamak ve aradıklarını 

bulmak için zaman kaybetmek istemezler. Yaşadığımız yer olan Sakarya’nın Karasu ilçesi, 

Türkiye’nin en uzun sahili, Mavi Bayrak plajı, Sakarya Nehri’nin Karadeniz ile buluştuğu 

yerdeki gündoğumu/günbatımı manzarası, Dünya’da ilk iki sırada olan Acarlar Longozu, 

Küçük Boğaz, Maden Deresi, Yenimahalle bölgesi, balık tutma alanları, bisiklet kiralama, atv 

turu, zipline, ofline, Açıkhava sineması, sineması, kamp yapamaya sayısız uygun yeri, 

paintball alanları, plaj voleybolu, plaj futbolu, tenis alanları, fındık festivali, tıntın111 

festivali, mersin balığı festivali, deniz festivali, aguapark, eğlence mekanları gibi gelen 

turistler için birçok alternatifleri olan bir yerken, neden popüler tatil yerler arasında değil diye 

düşünerek yola çıktık. Ayrıca tatil yeri seçiminde ya popüler yer seçilmesi ya da daha önce 

gidilen bir yer olması, Türkiye’nin bunca güzelliğinin keşfedilmemesi turizm açısından bir 

sorun teşkil etmektedir. Turizm bir yörenin gelişmesi için maddi ve manevi olarak katkısı çok 

olan bir alandır. Bazı yörelerin reklamı yapılsa bile, televizyonlarda görülmeyen, görülse de 

hakkında detaylı bilgiye sahip olunmayan yere insanlar gitmeyi tercih etmezler. Hatta 

Türkiye’de yaşayan birçok insan, Türkiye’deki birçok ilçenin adını bilmedikleri için buraları 

merak ederek araştırma ihtiyacı ve gitme ihtiyacı duymazlar. Turizm uygulamalarına 

baktığımızda, ilk görülen şey popüler yerlere ait olmasıydı ayrıca uygulama isimlerinin 

karışık, bulunması zor ve de benzer isimlerden oluştuğunu gördük. Logo tasarımlarının da 

birbirine benzer ve çok anlam ifade etmeyen türden olduklarını gördük. Uygulamaların o 

yöreye ait genel bilgilerinden oluştuğunu gördük. Bir turist bir tatil yeri seçerken ya birden 

fazla uygulama indirmek zorunda ya da birden fazla internet sayfası gezmek zoruna 

kalmaktadır. Bu seçeneklerle uğraşmak istemeyen turistlerde ya daha önce gittiği bildiği 

yerleri tercih etmekte ya da mutlaka daha önce gidip memnun kalmışların tavsiyeleri üzerine 

yer seçimi yapmaktadır. Bu problemleri araştırırken gördük ki insanların yıllardır yaşadıkları 

yerler hakkında bilgileri de çok az. O yere ait tarihi kültürel özellikleri ya da doğal 

güzelliklerinin hikayelerini de bilmediklerini gördük. Anlamını ve hikayesini bilmedikleri 

yapıları koruma ihtiyaçlarının da düşük olduğunu belirledik. 

ÇÖZÜM: Teknoloji çağındaki her insan akıllı telefona sahiptir ve içindeki uygulamalarla 

hayatlarını kolaylaştırma isteğindedir hatta merak ettikleri bir yer ya da kurs için bile ilk 

baktıkları yer sosyal ağlardır. Ancak sosyal ağlarda bulunamayan yerler internetten aratılır ya 

da uygulaması var mı diye bakılır. Bunları düşünerek insanların çok rahat ve kolay 

kullanabileceği instagram sayfası destekli bir android telefon yazılım uygulaması ile bu 

problemlere çözüm olabileceğini düşünerek çalışmalara başladık. Uygulama ismimizin akılda 

kalıcı olabilmesi için ismini Rehberim Yanımda olarak belirleyerek, özgün bir logo tasarımı 

yaptık. Uygulamamızın içine, bir turistin daha gelmeden o il/ilçeye ait bütün detayları 

öğrenebilmesini sağladık. Böylelikle insanlar daha önce hiç görmedikleri hatta adını bile 

duymadıkları yerleri uygulamada gezerken görebilecek, merak ederek ziyaret etme ihtiyacı 

duyabileceklerdir. Uygulama sayesinde, her bilgiye sahip olacak ve geldiğinde zamanını daha 

verimli geçerek daha bilinçli ve verimli tatil yapmış olacaktır. Uygulamamız Play Store 
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üzerinden ücretsiz indirilerek kullanılabilecektir. Rehberim Yanımda uygulaması daha sonra 

güncellenerek Türkiye’deki bütün il/ilçelere uyarlanacaktır, bu bölgelerinde turizme 

açılmasına katkı sağlamış olacaktır. Turizmin gelişmesi hem yöre halkının kişisel gelişimine 

hem de yeni iş kapılarının açılmasıyla halkın maddi olarak daha refah bir hayat yaşamalarını 

sağlayacaktır. Türkiye’nin her yerinin turizme açılmasıyla, her yörede turizm hareketliliği 

artacak, insanlar farklı kültürden insanla tanıştıkça farklılıklara karşı hoşgörü düzeyleri de 

artacaktır. Türkiye’nin her bölgesinden o bölgeye turist gelmesi sağlayarak, her yörenin 

kendine ait özellikleriyle popüler tatil yerlerinden olmasını sağlayacaktır. O yörede yaşayan 

halkın farklılıklara karşı hoşgörüsü, çok yönlülüğünü daha da artacak, Dünya insanı olmaya 

daha yakın olacaktır. Bu da insanların mutluluk düzeylerini arttıracak ve daha kaliteli iş 

yapmasına sebep olacaktır. Yaşayan halk, yaşadığı yer hakkında her bilgiye sahip olacak 

bilinçlenecek ve kültürel değerlerini koruma ihtiyacı duyacaktır.  

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlanması: 

 

       6.1. Proje Tahmini Maliyet Tablosu 

Sıra no Tanımı  Tutar  

     1 Uygulamanın Play Store’a yüklenmesi 60 dolar 

     2 Navigasyon  9 dolar 

 

       6.2.Proje Zaman Planlanması: Uygulamamız, Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında, 

araştırma içerik tasarlama, anket, Uzman Tarihçi ile kültürel özelliklerin öğrenilmesi, 

Karasu Belediyesinden destek almıştır. Nisan 2021 de uygulama içerikleri ile uygulama 

yapılmaya başlanılmıştır. 20 Temmuz 2021 tarihinde uygulamamız bitecek ve 

kullanıcıların indirilmesi için Play Store’a yüklenerek test aşamasına başlanacaktır. 

Ağustos ayı içerisinde Karasu Belediye’ne sunum yapılacaktır 

7. SWOT Analizi  

Projenin Güçlü Yönleri: Bir turistin ihtiyaç duyabileceği her şey bir uygulamada olacak ve 

farklı farklı uygulamalar indirmek zorunda kalmayacaktır. Uygulamamızın Türkiye’nin her 

il/ilçesine uyarlanması ile her yerin turizme kazandırılması sağlanmış olacaktır. Uygulamamız 

ücretsiz olarak yüklenebilecek ve üyeliksiz olarak kullanabilecek. İnstagram sayfası ile 

bulunabilirliği de arttırılmıştır. Anketimizin 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılması ile içerikler şu 

anki turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış, Karasu Belediyesi’nden destek 

alınarak en doğru ve güncel bilgilerle desteklenmiştir. İçerikteki tarihi bilgiler için Uzman 

Araştırmacı Tarihçiden bilgi alınarak doğru bilgiler sunulmuştur. 

Projenin Zayıf Yönleri: Uygulamamızın sadece android sürümüne uygun olması. Görme 

engelli bireylerin kullanabileceği bir uygulama olmamıştır. Türkçe bilmeyen insanların 

kullanabileceği bir uygulama olmamıştır. 

Projenin Fırsatları: Bir turist için aradığı her bilgiyi bulabileceği bir uygulama olduğu için, 

tatilindeki zaman kaybını ve yaşayabileceği karmaşanın önüne geçecektir. O il/ilçeye ait 

hiçbir fikri olmayan insanlara, telefonları üzerinden tanıtımlarını yapmayı sağlamıştır. 
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Uygulamayı kullanacak Belediye ya da kurumun, içerikte kullanılan mekanlar için reklam 

alabilmesi ve kendilerine maddi destek sağlayabilecektir. Kullanıcıların üyelik bilgilerini 

istemediği için, kişisel bilgilerini gizli tutabilecektir. 

Projenin Riskleri: Uygulamada kullanılan mekanların hepsini içermeyebilir. 

8. Kaynakça  

1.Google form anketimiz: 

https://docs.google.com/forms/d/1v9HOrUmr69_gsnBgjFCTIo3XBgP7YVWexRA2fwu7sZY

/edit 

2. http://www.appinventor.org/content/howDoYou/UIModules/Scroll  

3.https://droidim.com/blog/2018/04/14/app-inventor-2-de-gecis-ekrani-splash-screen-

yapma/  

4.instagram sayfamız: 

 https://instagram.com/rehberim_yanimda?utm_medium=copy_link 
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