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 1. Proje Ekibi/Proje Özeti 

Takım Üyesi Meslek Görev

Takım Kaptanı AR-GE Mühendisi Yazılım Geliştirme, Proje Süreçlerinin Yönetilmesi

1. Üye Araştırmacı Front-End Web Tasarımı, Çeviri, Araştırma

Projemiz; şehrin kültürel zenginliklerini tanıtmayı ve turizm sektörüne canlılık katmayı hedefleyen
birden fazla fikir ile çeşitli platformları bünyesinde barındıran bir web projesidir. Proje
Türkiye’nin her şehrine uygulanabilir ancak prototip aşamasında İstanbul için tasarlanmaktadır.
Platform kurumsal mimariyle tasarlandığı için GoTurkey gibi web sitelerine entegrasyonu kolay
sağlanabilir veya bu sitelerden kolay geçiş sağlanabilir.

Projenin backend geliştirme aşaması büyük ölçüde ilerlemiştir. Görsel arayüz tasarımı ise
başlangıç aşamasında olup geliştirilecektir. Projenin prototip aşaması için
https://projetest.azurewebsites.net/ adresi kullanılmaktadır. Projenin kodlarını içeren GitHub
sayfası: https://github.com/KayaTS/Mucellel-Project

Şekil 1.1

Proje web sitesi içerisindeki platformlar ve içerikleri şu şekilde sıralanabilir:

Ticaretgah: İstanbul içindeki yerel zanaatkarlar, hediyelik eşya satıcıları, kültürel yemek lezzetleri
gibi yerel esnaf ile anlaşmalar yapılarak, bir harita üzerinde e-ticaret ve kurye teslim platformu
oluşturulacaktır. Turistler bu platform üzerinden bulundukları şehrin kültürüne ait ürünleri topluca
görüntüleyip alışveriş yapabilecek veya bizzat dükkanlara gidebilecektir. İşletmeleri ve ürünleri
puanlayarak, yorum yapacak ve bu sayede doğru ürün tanıtımı sağlanacaktır. Ayrıca üye olarak
indirim, kupon ve etkinliklere katılabilecektir.
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Şekil 1.2

İstikamet: Bu platform, hem resmi verilerden hem diğer kullanıcıların verilerinden yararlanarak
yararlı bilgiler sunmakta ve kullanıcının ilgi alanlarına (tarihi, kültürel, doğa, modern) göre gezi
planlaması yapmaktadır. Gezi planlamasını yaparken; resmi kanallardan ulaşım ve hava
tahminlerini, gönüllü kullanıcılardan ise konum ve anlık hava durumu verilerini (KVKK’ya dikkat
ederek) anonim olarak alarak anlamlı hale getirmektedir. Bir turistik bölgedeki toplam kullanıcı
sayısını kullanarak oradaki kalabalığı tespit etmektedir. Ayrıca kullanıcılardan aldığı verilerle anlık
olarak o bölgenin hava durumunu göstermektedir. Böylece kullanıcılar gezi rotasına başlamadan
trafik, yoğunluk ve hava durumu bilgilerini görebilecektir.

Şekil 1.3
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Azade Rehber: Bu platforma kayıt olan serbest çalışan rehberler profil oluşturabilecektir.
Oluşturdukları profile; saatlik kiralama ücretlerini, bildikleri dilleri, tanıtımı yapabilecekleri bölge
ve yapıları, uzmanlık alanlarını ekleyebileceklerdir. Bu platforma giren turistler ise ilgi alanları, dil
ve ücret bilgilerine göre istedikleri rehberle belirli bir saat için anlaşabilecektir.

İstanbul’um: Şehre özel bir sosyal medya platformu olacaktır. Kullanıcılar şehir içerisinde
çektikleri fotoğrafları, bilgileri ve alıntıları paylaşabilecektir. Bu içerikler kullanıcılar tarafından
puanlanarak haftalık olarak şehrin tüm kültürel ve turistik mekanlarının ayrı bölümleri olacak ve
bu bölümlerde belirli zamanlarda kullanıcıları paylaşım yapmaya teşvik eden etkinlik ve ödül
sistemi oluşturulacaktır. Ödül sistemi sayesinde mekanların tanıtımı bizzat kullanıcılar tarafından
sağlanacaktır.

SeyyAR: AR(Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi kullanılarak geçmişten günümüze bir bütün olarak
ulaşamamış yapıların geçmişteki halleri kullanıcılara gösterilecektir. İlgili yapının 3 boyutlu
modeli kullanıcı tarafından incelenecek ve böylece yapının mevcut hali ile geçmişteki hali
arasında tahlil yapılabilecektir.

2. Algoritma ve Tasarım
Projenin bu aşamasındaki prototipi için her platformda gerekli veritabanı varlıkları belirlenerek
aralarındaki ilişkilerin algoritma tasarımı yapılarak aşağıda gösterilmiştir. C# dili ve Entity
Framework ile tasarlanan varlık sınıfları code first yöntemi ile SQL veritabanına yüklenerek
kullanıma hazır hale getirilmiştir. Varlıklar ve web arayüzü arasındaki ilişkiyi sağlamak için
Repository tasarımından faydalanılmıştır.
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2.1. Azade Rehber Şeması:
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2.2. İstikamet Şeması:

2.3. İstanbul’um Şeması:
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2.4. Ticaretgah Şeması:

3. Sistem Mimarisi
Projenin Backend tasarımı kurgulanarak yazılım aşamasında büyük ilerleme kaydedilmiştir. Web
projesinin sistem mimarisi oluşturulurken, teknolojik gelişmelere uygun katmanlı mimari ve
tasarım desenleri uygulanmıştır. Bu sayede ileri aşamalarda yapılacak geliştirmeler ile karmaşık
web projesine eklemelerde problem yaşanmayacaktır. Web backend tasarımı .Net Core
çerçevesinde C# yazılım dili ile nesne yönelimli olarak programlanmıştır. Katman tasarımında
özellikle bir Nesne İlişki Modeli olan Entity Framework Core kullanılarak tüm veri tabanı tabloları
ve sütunları C# nesnelerine eşlenmiş, böylece veri yönetim kısmı da nesneye yönelik tasarımına
dahil edilmiştir. Bu sayede tasarımlar bir kez yazılıp gerektiği kadar kullanılabilir hale gelmiştir ve
veri işlevselliği artırılmıştır.

Ayrıca; Backend geliştirmede Dependency Injection, Cookie Authentication, Entity Framework
Core, VS, SQL, SQL Design Tools, MS SQL Management Studio, Azure Web Portal dilleri,
yöntemleri ve araçları kullanılmıştır.
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Web veritabanı için Azure Portal üzerinden SQL sunucusu kiralanmıştır. Domain ve hosting
hizmetleri aynı şirketten alınmıştır.

Front-end görsel arayüz tasarımına yeni başlanmış ve tasarım aşamasında Html, Css, Javascript ve
Bootstrap Studio dilleri ve araçları kullanılacaktır.

Sistemin yazılım mimarisinin diyagramı aşağıda gösterilmektedir:

Sistemin yazılım mimarisinin dosya yapısı aşağıda gösterilmektedir:
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik

Proje backend aşaması farklı proje veya web sitelerinin entegre edilebileceği şekilde
hazırlanmıştır. Yazılım mimarisi çok katmanlı olarak tasarlanarak;

- Projenin ilerleyen aşamalarında kapsam genişledikçe veya farklı projeler dahil edildikçe
mimariye daha kolay hakimiyet kurulması,
-   Hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırılması,
-   Projede ekip çalışmasının kolaylaştırılması,
-   Değişiklik ve dahil etme süreçlerinin hızlandırılması,
-   Proje alanlarının esnetilmesi sağlanmıştır.
Visual Studio’nun Debug araç ve eklentileri kullanılarak yazılım testleri, yazılım geliştirme
süreçlerine paralel olarak birlikte ilerletilmiştir.
Yazılım mimarisinin her katmanında nesneye yönelim metotları iyi şekilde kurgulanmıştır. Bu
sayede modüler programcılığın tüm avantajlarından faydalanılmıştır.
Versiyon kontrol sistemi olan Github projeye dahil edilerek versiyonlar arası geçiş ve takım
çalışması kolaylaştırılmış, proje açık kaynak olarak bağımsız yazılımcıların desteğine açılmıştır.
Projenin prototip aşamasında yapılan testler sonucunda backend mimarisinin uygulanabilirliğinde
bir problem yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Prototip aşaması detaylı açıklanacak olursa:

1. Katman: Presentation (WebUI), bu katman kullanıcı etkileşimlerinin tümünü içerir ve yönetir.
a) Controllers & Views:
Controller sınıfı içerisinde constructor ile repository sınıfları ve context sınıfı organize edilerek her
bir sayfanın kendi mekanizması için gerekli olan varlıklar veritabanından çekilerek kullanılır. Her
bir sayfa HomeController sınıfı içerisindeki kendi mekanizması ile işlemler gerçekleştirir.

b) Views dosyaları: Hem Html, css ve javascript içeriklerini barındırır hem de sayfa içerisinde
kontrol mekanizmaları ve veri tabanı sınıflarının kullanımını organize eder.
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c) ViewComponents & ViewModels: Çoklu model dosyalarının sayfaya dahil edilmesine olanak
sağlar ve sayfa içerisinde dinamik header, footer yapısını oluştururlar.

d) Areas: Area yapısı ile site içerisinde bazı içeriklere yönelik yetkilendirme yapılmıştır. Üye
olmayan kullanıcı, üye kullanıcı, rehber kullanıcı ve admin olmak üzere 4 ayrı kullanıcı türü
vardır. bütün area’lar kendi alt controller ve view yapılarına sahiptir.
Admin area’sı kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğraf ve yapılan yorumların onaylanması, yeni
yapıların ve içeriklerin yüklenmesi işlemlerini içerir.
Uye area’sı proje sitesine üye olan kullanıcıların üye işlemlerini ve üye sayfalarını içerir.
Rehber area’sı siteye üye olan serbest çalışan rehberlerin kendi sayfalarını kontrol etmelerini
sağlar.

2. Katman: Business Layer

a) Repository Sınıfı: Presentation katmanı ile bilgi akışını sağlayarak, veri katmanındaki işlevler
ile veritabanına gönderir, SQL veritabanındaki verileri gerekli şekilde presentation katmanına
iletir. Bu sınıfta kullanılan nesneye yönelim mimarisi ile çok çeşitli veritabanı varlıkları bir arada
işlem görebilir. Daha sonra veritabanına eklenecek varlıklar da sisteme kolayca dahil edilir.
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3. Katman: Data Access Layer
Veri tabanı ile bağlantı oluşturacak yazılım mimarisini oluşturur.

a) Context: DbContext’ten kalıtılan Context sınıfı içerisinde veri tablolaları arasındaki ilişkiler,
anahtarlar, silinme durumları vb. tanımlanarak mimari oluşturulur.
b) Entities: Varlık tabloları code first yaklaşımı ile oluşturularak SQL veritabanına migration
işlemi gerçekleştirilir.
c)  Migrations: Veritabanı güncelleme işlemlerini gerçekleştirir.

5. Yenilikçilik/Özgünlük

Proje içerisindeki bazı platformların yurtdışında benzerleri olsa da turizm alanında özelleşmiş ve
Türkiye’deki şehirlere uygun bir uygulama mevcut değildir. Proje farklı alanlardaki fikirleri bir
arada Türkiye ve turizm özelinde birleştirmektedir. Projenin yazılımının tamamı, takımımız
tarafından yukarıda açıklandığı şekilde hiçbir hazır modül kullanılmadan özgün olarak
geliştirilmektedir. Bu sayede takımımız tarafından tamamen yerli ve kendi imkanlarımız ile
üretilmiş bir proje - ürün ortaya çıkarılacaktır.
Ticaretgah’a alternatif e-ticaret sitelerinin aksine Türkiye turizmi özelinde yerel ve kültürel bir
tema sunmaktadır. İstikamet’e alternatif olarak genel rota için Google Maps bulunsa da
projemizdeki bu platform, şehir özelinde verileri elde edebilmekte ve turistik rota planlaması
yapmaktadır. Azade Rehber platformunun alternatifi bulunmamaktadır, yeni ve özgün bir fikirdir.
İstanbulum platformu da şehre özelleşmiş bir sosyal medya platformu olarak özgün şekilde öne
çıkmaktadır.
Proje prototipi başarılı olduğu takdirde seçilen şehir için özelleştirilerek bir girişim ürünü haline
getirilebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile veya ilgili şehrin belediye veya valiliği ile görüşmeler
yapılabilir.
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi

Turizm sektöründeki bazı sorun ve ihtiyaçlara toplu halde bir çözüm üretilmektedir.

Bir şehre yeni gelen yabancı ziyaretçiler; şehre ait kültürel yemek ve öğeleri, zanaatkar ürünleri,
hediyelik eşyaları en iyi şekilde nereden temin edeceğini bulmakta zorlanabilir. Projenin ilk
platformu tüm bu bileşenleri listeleyerek kullanıcının ayırt etmesini sağlamakta ve erişimini
kolaylaştırmaktadır.

 Şehrin ziyaretçilerin sosyal medyada veya bloglarında paylaştıkları medya unsurlarını sadece
yakın çevreleri görebilmektedir. Projenin şehre özel sosyal medya platformu sayesinde şehir
hakkında paylaşılan medya unsurları toplu halde görülebilecek ve yüksek puanlı, iyi paylaşımlar
daha çok kişiye ulaşacaktır.
 Turistik ziyaretlerde gezi rotası oluşturmak, hava durumu, ulaşım ve insan kalabalığı sorun teşkil
etmektedir. Projenin rota planlama platformu sayesinde; ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre
özelleşmiş, hava durumu ve kalabalığa göre ayarlanmış gezi rotaları oluşturulacaktır. Bu şekilde
şehirdeki turistik bölgelerin yoğunluğunun da planlı şekilde dağıtılması sağlanabilecektir.
 Tarihi ve kültürel gezilerde büyük turizm acenteleri maliyetli olabilmektedir. Kısa, özel veya daha
düşük maliyetli rehberlik hizmeti almak isteyen ziyaretçiler için freelancer rehber platformu
oluşturulacaktır. Bu sayede hem rehber olma kapasitesine sahip yerel halktan kişilere hem de
ziyaretçilere fayda sağlanacaktır.
 Birçok tarihi yapı günümüze kadar bir bütün olarak gelememektedir. Bu yapıların, tarihi
tasvirlerden yola çıkarak yapılan üç boyutlu modelleri ve artırılmış gerçeklik kullanılarak
geçmişteki halleri kullanıcıya gösterilecektir. Bu sayede ziyaretçiye tarihi yapıyı eski dokusuyla
birlikte inceleme fırsatı sunulacaktır.

7. SWOT Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

● Yenilikçi ve özgün
fikirler

● Takım motivasyonu
● Teknik bilgi

yeterliliği
● İstanbul’un projeye

uygun zenginliği
● Şehrin tanıtımı ve

kültürel etkileşime
olan katkı

● Platformun anlaşılır,
açık ve kullanışlı
oluşu

● Kullanıcılar
platforma çekme
zorluğu

● Tanıtım zorluğu
● Kullanıcı ilgisini

çekecek içerik
geliştirme zorluğu

● Görsel arayüz
kalitesinin
yetersizliği

● Kullanıcıların
şehre
adaptasyonunu
hızlandırması

● Platformun
kılavuz niteliği
taşıyarak turizm
sektörüne
rehberlik etmesi

● Kullanıcıların
şehri tanırken
dijital olanaklara
erişimde zorluk
yaşaması

● Platformun
kullanımında
devamlılığın
sağlanamaması
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8. Kaynakça

Teknik Dokümanlar:

https://docs.microsoft.com/tr-tr/dotnet/

https://docs.microsoft.com/tr-tr/dotnet/azure/

https://docs.microsoft.com/tr-tr/aspnet/core/data/ef-rp/

https://docs.microsoft.com/tr-tr/visualstudio/get-started/csharp/

Osmanlı dönemi kaynakları:

Erişim Adresi: https://dijitaltarih.wordpress.com/

Erişim Adresi: https://www.digitalottomanstudies.com/?lang=tr

Bizans dönemi kaynakları:

Erişim Adresi: https://www.thebyzantinelegacy.com

Erişim Adresi: https://www.byzantium1200.com

İstanbul’daki günümüz kaynakları:

Erişim Adresi: http://mustafacambaz.com
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