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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Projemiz, İstanbul’un yerli ve yabancı turistler tarafından iyi bir şekilde
tanınmadığını ve ayrıca İstanbul içi seyahatlerde insanlara yol gösterecek, bütün ihtiyaçları
aynı anda gidermeye yönelik bir uygulama olmadığını fark etmemiz sebebiyle ortaya
çıkmıştır. Projemizin amacı: mobil uygulama ve web sayfamız sayesinde insanları
İstanbul’un tarihi ve İstanbul’un özellikleri hakkında bilgilendirmek ve seyahatlerinde
onlara yol göstermektir. Mobil uygulamamızda kullanıcıya fotoğraf, video paylaşma ve
birbirlerinin paylaşımlarını beğenme, yorum yapma imkanı sunmaktayız. Kullanıcıların
gitmek istedikleri yerler hakkında, daha öncesinde o yerlere gitmiş kişilerden görüş
almasını sağlayarak seyahat takvimlerini daha iyi şekillendirmelerini hedeflemekteyiz.
Kullanıcıların gezdikleri yerleri ve beğendikleri paylaşımlara istinaden hazırlayacağımız
“Gezmek İsteyebileceğiniz Mekanlar” başlığı altında öneri olarak mekanlar sunmaktayız.
Web sayfamızda ise uygulamadaki özelliklerin sadece kısıtlı bir miktarı sunulmaktadır.
Bunun sebebi ise muhtemel kullanıcıları mobil uygulamamızı kullanmaya teşvik etmektir.
Böylece mobil uygulamamız daha çok ilgi çekecektir.

2. Problem Durumunun Tanımlanması:

İstanbul içi kapsamlı bir seyahat uygulaması bulunmaması ilk problem olarak
karşımıza çıkmaktadır. İkinci problemimiz ise genellikle hem yerli uygulamalarda hem de
yabancı uygulamalarda, sadece önemli yerlerin konumu gösteren veya bir şehrin
özelliklerini tarif eden uygulamalardır. Biz bu uygulamaların yetersiz olup ihtiyaca cevap
vermediğiniz düşünüyoruz. Çünkü kullanıcılar İstanbul’u gezerken tek bir uygulama ile
yetinmemek de farklı birkaç uygulamayı kullanmaya çalışmaktadır. Başka uygulamalardan
nasıl farklı olup; insanları bizim uygulamamızda ki yeniliklerle kendimize nasıl çekebiliriz
sorusuna odaklandık. Bunu da insanları birbirleriyle etkileşimde olması ile
yapabileceğimize karar verdik. Yani kullanıcı; attığı gönderi veya fotoğrafları toplulukla
paylaşabilecek, diğer kullanıcılar ise bu atılanlara beğeni veya yorum eklenebilecek şekilde
tasarladık. Ayrıca diğer seyahat uygulamalarında bulunmayan özelliklerden biri de
kullanıcının ilgi alanlarına göre gezi listesi başlığı altında kişiye özel bir liste hazırlanıyor
olmasıdır. Son olarak ise uygulamamızın diğer uygulamalardan farkı olarak daha sade ve
kullanışlılığı ile rahat ve akılda kalıcı bir deneyim sunmaktadır. Bu gibi özellikler bizi diğer
seyahat uygulamalarından farklı kılmaktadır. Birkaç şehir tanıtım uygulaması yerine sadece
tek bir uygulama olarak kullanılabilirlik bizi farklı kılmakta ve diğer uygulamalar yerine
bizim uygulamamızın tercih edileceğini düşünüyoruz.
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3. Çözüm

Turistlerin İstanbul’u gezmeye geldiklerinde hangi mekanlara gidebileceğini
seçmek, bu mekanlara nasıl ulaşım sağlayacağını öğrenmek, ayrıca o yerin tarihi bilgisini
pek çok ayrı site ve uygulamadan araştırmaları gerekmektedir. Tek tek farklı sitelerde ve
uygulamalarda dolaşmak hem zaman kaybına hem de internet ve cihaz veri depolama
durumunda büyük bir yer işgal etmektedir.

Aşiyan ekibi olarak Travelİst uygulamasıyla kullanıcılara bulundukları konuma
göre çevrede gezilebilecek yerleri ve bu yerlere nasıl gidebileceğini göstermeyi, mekanın
tarihi bilgisini İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dil ve sesli dinleme özelliğiyle
sunmayı, daha önce gittiği yerleri kaydederek kullanıcının ilgi alanlarına göre günlük
önerilerde bulunmayı amaçlıyoruz. En önemlisi de uygulamada kullanıcının İstanbul’da
kaldığı süreye göre günlere yayılmış tatil programı oluşturma seçeneğini ön plana
çıkaracağız. Web sitesi oluşturacağız. Bunu yapmaktaki amacımız daha fazla kullanıcıya
ulaşıp kullanıcıları uygulamamıza çekmektir: Bu doğrultuda sadece İngilizce, Türkçe ve
sesli dinleme özelliğiyle turistik mekanların tanıtımı ve kullanıcıyı uygulamamıza
yönlendiren bir link bulunacaktır.

Geliştirecek olduğumuz mobil uygulamamız ve web sitemizle pek çok farklı site ve
uygulamanın sunduğu hizmeti tek çatı altında toplayarak kullanıcının zamandan, cihaz
depolama alanından ve internetten tasarruf etmesini sağlayacağız.

Resim 1. Mobil uygulamamızın Resim 2. Mobil uygulamamızın ana
kullanıcı giriş ekranı                                                    ekranı
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Resim 3. Mobil uygulamamızın Resim 4. Mobil uygulamamızın
yan sekme ekranı                                          “Places” yani “Yerler” kategorisi

Resim 5. “Places” kategorisinden seçilen mekan ile ilgili tarihi bilgileri içeren ekran
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4. Yöntem

Bu proje, insanları mobil uygulamanın kullanım kolaylıkları ve ayrıcalıkları
sayesinde İstanbul hakkında bilgilendirir. Mobil uygulama Dart programlama dili ve
Google tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir UI yazılım kiti olan Flutter ile
geliştirilmiştir. Projede mobil uygulama yanında web sayfası üzerinden de mobil
uygulamada olan özelliklerin kısıtlı bir versiyonuna ulaşım sağlanır. Web sayfasında metin
işaretleme dili olan HTML, tanım dili olan CSS ve World Wide Web'in temel
teknolojilerinden biri aynı zamanda da programlama dili olan JavaScript ile geliştirilmiştir.
Projenin verilerini bulut depolama ortamlarında saklamak için bulut tabanlı NoSql (Sadece
Sql değil) bir veri tabanı sistem ve gerçek zamanlı veri tabanı olan Firebase kullanılmıştır.
Bu verilere paydaşların erişmesi ve yönetilmesinde Rest api teknolojisinden
yararlanılmaktadır. Ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güvenirliliği teyit edilen
verilerini kaynak olarak kullandığımız için kullanıcılarımıza doğruluğu kesin olan bilgiler
sunmaktayız.

Şekil 1. Veri tabanı ile mobil uygulama ve web sayfası arasındaki bağ
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

 Uygulamamız içinde birçok özellik barındırmaktadır. Sadece gezilecek yerlerle ilgili
bilgiler vermekle kalmayacak; uygulamayı açanlar yakınında olan kullanıcıları görme
imkanına sahip olacaklar, gezdikleri yerlerle ilgili fotoğraflar paylaşabilecek ve bunlarla
ilgili yorumlar yapıp, bu yorumlardan en çok beğenilenlerin üst sıralarda olması
sağlanacaktır. Ayrıca uygulamamızda kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflar keşfet adlı bir
sayfada görüntülenebilecek, kullanıcılara özel gezi programları hazırlanacak ve ziyaret
etmek istedikleri yere nasıl gidileceğine dair rotalar uygulamamızda bulunacaktır.
 Bu sayede kullanıcıya başka bir gezi uygulamasında yaşamayacağı bir deneyimi tecrübe
etmesini sağlayacağız ve bu da bizim inovatif yönümüz olacaktır. Yaptığımız araştırmalar
sonucunda projemizde olan özelliklerin bir arada olduğu yapılmış yerli bir gezi uygulaması
bulunmamaktadır. Yazılımsal bölümümüzde ise mobil uygulama geliştirmek için ideal olan
Flutter'ı kullanmaktayız.

6. Uygulanabilirlik

 Proje fikrimiz hayata mobil uygulama ve internet sitesi aracılığı ile geçirilecektir.
Uygulamamız içerisinde gezilebilecek yerler ve bu sayede restoranlar gibi kullanılabilecek
mekanlar ile iletişim halinde olacaktır. Gezilecek yerlerin açılış ve kapanış saatlerini ve bu
yerlere yakın olan diğer mekanları barındıracaktır. Ayrıca projemizde, gezi sırasında
kullanıcıların faydalanabileceği restoranlardan reklam, tanıtım, uygulama içi önerme ya da
sponsorluk sayesinde uygulamızın ticari bir ürüne dönüşmesi sağlanabilir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemizde web sitemizi açmak adına 2 yıllık domain satın alınması
planlanmaktadır. Toplam maliyetimiz 300 TL olarak hesaplanmıştır.

İHTİYAÇLAR KULLANILACAK SÜRE FİYAT (TL)

Domain 2 Yıl 300 TL

Tablo 1. Maliyet Tablosu
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YAPILAN İŞ
AYLAR (2021-2022)

Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Literatür Taraması x x x

Veri Taraması x x x x x x

Toplanan Verilerin
Değerlendirilmesi

x x x x

Proje Raporu Yazımı x x x x x

Uygulamanın Yapılması x x x x x x
 

 Tablo 2. İş, Akış ve Zaman Çizelgesi

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Hedef kitlemizin çoğunluğu turistlerden ve ülkemizdeki tarihi güzellikleri gezmek
isteyen vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı turistler, uygulamamız sayesinde
tarihi eserlerimizi hem gezip hem de onlar hakkında bilgi sahibi olabilecekler. İngilizce dil
seçeneğimiz olduğu için yabancı turistlerin uygulamamızı kullanımı bir sorun teşkil
etmeyecektir.

9. Riskler

Projemiz ile alakalı şu anlık ön görebildiğimiz riskler ve çözüm önerilerimiz şunlardır:

1. Yaptığımız proje yazılım üzerine kurulmuş bir proje olduğundan dolayı sanal
ortamda siber saldırılar gerçekleşebilir. Bu siber saldırıların önüne geçebilmek
amacıyla takımımızda siber güvenlik alanında bilgili kişiler bulunmaktadır.

2. Olası bir siber saldırı durumunda ise kullanıcılardan sunucuya bilgi aktarımını
durdurup kullanıcı bilgilerinin kötü niyetli saldırganların eline geçmesini
engelleyeceğiz.

3. Kullanıcıyı aldığımız GPS konumuna göre yönlendirdiğimiz için GPS’in doğru
konumu göstermemesi gibi bir risk söz konusudur. Bu durum kullanıcıdan
kaynaklanan bir hata olduğundan dolayı uygulama indirilirken dikkat edilmesi
gerekenler kurallar kısmına uyarı olarak konulabilir.
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4. Uygulamamız ve web sitemiz internet aracılığıyla çalışmaktadır. Bu sebeple olası
bir internet bağlantısı kesikliğinde kullanıcının mobil uygulamamıza ve web
sitemize erişimi engellenmektedir. Bu durum da kullanıcı kaynaklı bir sorun
oluşturacaktır.

5. Uygulamamızda öngördüğümüz risklerden bir tanesi ise kullanıcıların iletişim
kurarken kullanabileceği argo sözcükler ve bu sözcükler karşısında yaşanabilecek
iletişim problemleridir. Bu sorunu çözmek adına belli başlı kelimelerin kullanımı
uygulamamızda ve web sitemizde yasaklı olacaktır.

10. Kaynakça

https://travel.sygic.com/en

https://www.minube.com/viajes/turquia

https://en.wikipedia.org/wiki/Gogobot

https://pocketearth.com/

https://www.visitacity.com/

https://apps.apple.com/us/app/visit-a-city-offline-guides/id985996026

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oz.istanbul&hl=tr&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avsarbilisim.turkeycityguide&hl=tr&gl=US

https://www.ktb.gov.tr/

https://travel.sygic.com/en
https://www.minube.com/viajes/turquia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gogobot
https://pocketearth.com/
https://www.visitacity.com/
https://apps.apple.com/us/app/visit-a-city-offline-guides/id985996026
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oz.istanbul&hl=tr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avsarbilisim.turkeycityguide&hl=tr&gl=US
https://www.ktb.gov.tr/

