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1. Proje Ekibi/Proje Özeti 

 
Şekil 1 Takım Şeması 

Proje Ekibi 

Ekibimiz yazılım, tasarım ve fikir geliştirme aşamalarından sorumlu 3 kişiden oluşmaktadır. 

Araştırma sorumlusu aynı zamanda takım kaptanı fikir geliştirme ve rapor yazımı aşamalarından 

sorumludur. Görev dağılımı ve prototip geliştirme sürecinde görev alacaktır. Yazılımcımız Origami 

için arayüz tasarımlarından ve kullanılması planlanan yazılım mimarisinden sorumludur. Uygulama 

için yapılacak olan web sitesi ve tanıtım videolarından sorumludur. Takımımızın grafikeri afiş 

tasarımı, rapor düzeni ve kullanılacak görsellerden sorumludur. Takım üyeleri geçmiş yıllarda rapor 

yazımlarında görev almış alanlarında kendini geliştirmiş kişilerdir. 

Proje Özeti 

Ülkemizde ve dünya genelinde tur otobüsleri veya tur servisleri ile gezmek isteyip herhangi bir 

organizasyona sahip olmayan bireysel turistlerin sayısı oldukça fazladır. Aynı zamanda ülkemizde 

ulaşım sektöründeki servis veya otobüs şoförlerinin büyük bir kısmı yılın tamamında hizmet 

vermemektedir. Tatillerde çalışmayan okul servisleri, yılın belli bir bölümünde çalışan tur şoförleri, 

mevsimsel çalışan şoförler vb. bunlara örnek verilebilir. 

 

Şekil 2 2020 Yılı Trafiğe Kayıtlı Araçların Dağılım Grafiği 
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Yukarıdaki grafikte 2020 yılına ait trafiğe kayıtlı araçların dağılımını gösteren grafik yer almaktadır. 

Ayrıca yapılan araştırmalara göre İstanbul’ da 21 bin servis aracının faaliyette olduğu ve tüm 

Türkiye genelinde bu sayının yaklaşık 340 bin civarında olduğu kaydedilmiştir. Bu verilere bakarak 

çalışan servisçilerin çoğunun okul zamanları dışında çalışmadığı öngörülebilir.  

Origami uygulamasının amacı işsiz olup tur düzenleyen şoförler ile turistleri bir araya getiren bir 

ekosistem yaratarak hem işsizliği azaltmak hem de turist sayısını arttırmaktır. Hem web sitesine hem 

de mobil uygulamaya sahip olan Origami; çeşitli güvenlik önlemleri, hızlı ödeme imkânları, kolay 

kullanımı ve dev bir şoför-turist ağı sayesinde ülkemizin turizm sektörüne katkı sağlayacaktır. Rapor 

içeriğinde öncelikle uygulamamız için geliştirdiğimiz arayüz tasarımlarımız mevcuttur daha 

sonrasında uygulamamızı tanıtması için tasarladığımız web sitesine yer verdik. Şoför-Turist 

etkileşimini anlatan olası senaryolara değinen detaylı bir algoritmamız bulunmakta. Bu sistemi 

yaparken kullandığımız yazılım ve donanım bileşenleri ve bunların etkileşimlerine detaylıca yer 

verdik. Projemizi hayata geçirirken kullandığımız stratejilere ve bunları uygularken geçtiğimiz 

aşamalara detaylıca değindik. Daha sonra projemizin avantaj ve dezavantajlarına değinip bir risk 

tablosu ile ayrıntılı bir şekilde anlattık.  

2. Algoritma ve Tasarım 

 
                           Şekil 3 Sistem Algoritması 

Uygulama kullanılmadan önce şoförlerin 

ehliyet ve SRC belgeleri sorgulanır. Gerekli 

kontroller sağlandıktan sonra şoförler 

uygulamaya kaydolabilir. 

 

Araç sahiplerinin kullandığı veya 

kullanmayı planladığı tur araçları hakkında 

yeterli bilgi alınır. Turlar araçlara göre 

kategorize edilebilir. Bu noktada araca ait 

görseller ve gerekli yasal belgeler 

sorgulanır.   

 

Şoförlerin dönemsel çalışma planı 

sorgulanarak Origami için tur düzenleme 

zamanları belirlenir. Böylece tur tarihleri 

oluşturularak zaman planlanması sağlanır.  

 

Tur güvenliği için gerekli olan izinler 

sağlandıktan sonra sürücüler tur 

yayınlamaya başlayabilir.  

 

Yandaki görselde kullanılan algoritma tur 

rehberleri için de geçerlidir. Kullanıcılar 

rehber olduklarına dair belgelerin 

doğruluğunu kanıtlayarak sisteme 

kaydolabilir. Bildiği dilleri ve deneyimleri 

paylaşarak hangi turlar için uygun 

olduğunu belirtebilir.  
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3. Sistem Mimarisi  
 

Sistemimiz bir mobil uygulama ve web sitesinden oluşmaktadır. Uygulama tanıtımı için web sitesi 

kullanılması planlanmaktadır. Hazırlanan web sitesinde Origami tanıtılarak uygulama kullanımını 

anlatan yönergeler yer alacaktır. Uygulama içeriği ve sponsorların yer aldığı web sitesi hazırlanırken 

özgün ve ilgi çekici bir tasarımın yanında kullanıcı için anlaşılması kolay bilgiler verilmesi 

planlanmaktadır.   

 

 
Şekil 4 Origami Giriş Ekranı Arayüz Tasarımı 

Yukarıda Origami’ nin giriş ekranı görülmektedir. Ana ekranda uygulama sloganı ve kontrol paneli 

bulunmaktadır. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar öncelikle kendilerine ait bir profil 

oluşturacaktır. Bu sayede katılmayı planladığı turlara başvurabilmekte ve uygulamadaki hizmetleri 

değerlendirebilecektir. 

 

 
           Şekil 5 Uygulama Logo Tasarımı 

Uygulama için özel olarak tasarladığımız logo giriş 

ekranında belirerek kullanıcılara projenin amacını 

anlatmaktadır. Gezilerinde herhangi bir tura bağlı 

kalmadan ülkemizin güzelliklerini özgürce keşfetmek 

ve bununla beraber dönemsel çalışan tur rehberleri ve 

şoförler için yeni bir iş olanağı sunmaktadır.  
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Şekil 6 Tur Rehberlerinin Sıralandığı Ekran 

Solda yer alan bölümde filtreleme yapılarak kullanıcılar için en uygun turlar seçilerek kullanıcı 

bilgilendirilir.  Sağ tarafta bulunan panelde tur için ilan veren tur rehberlerinin profilleri 

bulunmaktadır. Burada rehberlerin özellikleri ve kullanıcı değerlendirmeleri yer almaktadır. Tur 

düzenleyecek olan şoförler burada yer alan rehberler ile anlaşarak kendi gezilerine ekleyebilir ve 

gezilerini daha rahat düzenleyebilirler. Bununla birlikte turistler de rehberlerle anlaşarak gezilerini 

yapabilirler.  

 
Şekil 7 Tur Tarihleri İçin Tasarlanan Ekran 
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Origami’ de ilan verilen turlar için tarih seçimi bulunmaktadır. Kullanıcılar burada turların 

düzenlenme tarihlerini değerlendirerek kendilerine uygun olan zamanı seçebilir ve bu durumda 

şoförleri bilgilendirebilirler.  

 
 

Şekil 8 Origami İçin Tasarlanan Akıllı Asistan 

Yapay zekâ destekli akıllı asistan sayesinde kullanıcılar tarafından sorulan sorular yanıtlanarak bilgi akışı 

sağlanır. Sıkça sorulan sorulara göre kurgulanacak olan asistan, kullanıcılar için uygulamayı kullanmada 

kolaylık sağlayacaktır. 

 
Şekil 9 Uygulama İçinde Tanıtılan Yerlerin Gösterildiği Ekran 1 
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Şekil 10 Uygulama İçinde Tanıtılan Yerlerin Gösterildiği Ekran 2 

Uygulama arayüzünde ekibimizin tasarladığı yenilikçi ve modern bir tasarım kullanılmıştır. Gezilecek yerler 

hakkında bilgi verilen ve konum takibi yapılan bir bölüm tasarlanmıştır. Ülkemizin güzellikleri en iyi şekilde 

yansıtılarak görsel zevke hitap eden geçişler oluşturulmuştur. Uygulamanın diğer ülkelerde yaygınlaşması ve 

tüm turistler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırmak amacıyla farklı kültürel yerlerin tanıtımı uygulamaya 

eklenmiştir.  

 
Şekil 11 Uygulama İçinde Tanıtılan Yerlerin Gösterildiği Ekran 3 



Teknofest 2022 Turizm Teknolojileri Yarışması Outliers Takımı Proje Detay Raporu   

 

 

 

 

8 

 

 
 

Şekil 12 Uygulama İçinde Tanıtılan Yerlerin Gösterildiği Ekran 4 

Hayata geçirildiği takdirde Google Maps’ i uygulamamıza uyarlayarak kullanmayı hedefliyoruz. 

Uygulamamızın arayüz tasarımlarını Adobe XD üzerinden gerçekleştirdik. Yazılım algoritmasında 

Android için c#, IOS için ise swift tabanlı bir uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz. Web sitesinde ise 

genel olarak HTML ve CSS kullanmayı düşünüyoruz. Bazı kısımlarda Java kullanmayı planlıyoruz. 

Uygulamayı hayata geçirdiğimiz takdirde web sitesi ile uygulamayı eşzamanlı bir şekilde 

ilişkilendirmeyi planlıyoruz. 

Tanıtım Videoları ve Web Sitesi 

Uygulamanın nasıl çalıştığı ile ilgili detaylı videolar için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: 

 

  https://youtube.com/shorts/VgKbo2squhE 
 

 

 

  https://youtube.com/shorts/baUHM-zT748 
 

 

Aşağıda uygulama tanıtımı için hazırladığımız web sitesine ulaşabilirsiniz: 

 

 

  https://ins.tc/Q0Fi 

https://youtube.com/shorts/VgKbo2squhE
https://youtube.com/shorts/baUHM-zT748
https://ins.tc/Q0Fi
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Origami kullanıcılarına uygulama üzerinden erişim sağlamaktadır. Sürücüler istenilen belgeleri 

yükleyerek sisteme kaydolur. Araç bilgileri ve tur bilgileri hakkında detaylı bilgi vererek tur ilanını 

yayınlar. Eğer tur içinde rehbere de yer vermişse tur rehberinin de profilinde paylaşarak tur 

düzenleyebilir. Bu noktada tur rehberleri için de ayrı bir alan uygulamamızda mevcuttur. Belirlenen 

kişi sayısına ulaşınca tur başlamış olur. Gezi ve rehber ücretleri online ödeme altyapıları ile birlikte 

çalışılarak sağlanır. Böylelikle kullanıcılar için güvenli bir ödeme ortamı oluşturulmuştur. 

Uygulama tanıtımının yapılması ve girişim hakkında bilgi vermesi amacıyla web sitemiz 

bulunacaktır. Bununla beraber çeşitli reklamlar ile uygulama kullanıcılara tanıtılabilir. Origami’ nin 

kullanımı, içinde bulunduğumuz zaman içerisinde ülkemiz için zaman alacak olsa da 

araştırmalarımız sonucunda yurt dışında özellikle bu tür bir girişimin kullanılması ve yaygınlaşması 

daha kolaydır. Sürücüler ve tur rehberleri için gerekli belgelerin, ilgili kuruluşlar ile anlaşılması 

halinde onaylanarak sisteme yüklenmesi sağlandıktan sonra seçilecek ödeme alma yöntemi 

belirlenecektir. Devamında somut ürüne dönüşen projemiz hayata geçirilerek ülke sermayesine 

katkıda bulunacaktır. 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Piyasada projeye muadil olabilecek uygulamalar araştırılmış fakat bir sonuca ulaşılamamıştır. Proje 

düşünülürken sorun üzerinden yola çıkılmış olup özgün bir çözüm düşünülmüştür. Farklı bir 

projeden esinlenme gibi bir durum olmamıştır. Piyasaya baktığımızda aynı mantığa sahip bir proje 

bulunmamakla birlikte benzer çalışan bir girişim de bulunamamıştır. 

Origami turist ve dönemsel olarak çalışan araç şoförleri için geliştirilmiştir. Uygulama diğer araç 

kiralama uygulamalarına istenilen izinler ve yasal belgeler bakımından benzerlik göstermektedir. 

(En az iki yıllık sürücü belgesi, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı gibi) Bununla beraber kiralama 

süreleri bakımından da saatlik veya istenilen tarihlerde kiralama gibi durumlarda benzerlik 

göstermektedir. Fakat bu uygulamalar bireysel olarak kullanılmaktadır ve genel olarak araba 

kiralamak isteyen herkes için tasarlanmıştır. Origami ise kullanıcılarına belli bir tura bağlı kalmadan 

keyifli ve özgür bir gezi imkânı sunmaktadır. Origami’ de diğer tur şirketlerinin aksine konaklama 

hizmeti verilmemektedir. Uygulama içinde tura katılacak gruplar için toplu bir konaklama hizmeti 

düşünülmemiştir. Bu hizmet şu an için uygulamamızda belli bir bölümde yer almamaktadır fakat 

ilerleyen süreçlerde hayata geçirildiği takdirde böyle bir seçenek de eklenebilir.  

Araştırmalarımız sonucunda içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde yurt dışında ses 

getirmesi planlanan girişimin muadili bulunmamaktadır. Ayrıca sistemine tur rehberlerini de dahil 

ederek yenilikçi bir kategori oluşturan Origami, rehberlerin de kolay ve güvenli bir şekilde hizmet 

vermesini sağlayacaktır. Bu şekilde tur hizmeti vermek isteyen kullanıcıların da rehber bulması 

kolaylaşacaktır. Kullanımı kolay arayüzü ve geniş hedef kitlesi sayesinde turistler için rahat bir gezi 

imkânı sunarken kendi alanlarında en iyisi olan tur rehberleri ve servis şoförleri için yeni bir 

ekosistem oluşturulacaktır.   

 

Yapılan araştırmalar sonucunda projeye benzer bir uygulama henüz geliştirilmemiştir. Bu nedenle 

hayata geçirilmesi durumunda kullanıcılar tarafından büyük ilgi çekmesi öngörülmektedir. Bu 

nedenle Origami’ nin kendi özgün tasarımlarımızla girişime dönüştürülmesini ve belirli alanlardan 
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başlayarak tüm ülkelerde kullanıma geçilmesini düşünmekteyiz ve Origami’ nin ülke içindeki 

faaliyetleri dışında farklı ülkelerde de faaliyet veren bir girişim olmasını planlamaktayız. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Ülkemizde araç sahibi olmayıp tur ile beraber gezmek isteyen birçok bireysel turist bulunmaktadır. 

Projemizdeki ilk amacımız bu turistleri turizm sektörüne kazandırmaktır. Bir diğer sorun ise 

ülkemizdeki servis veya tur araçlarının çok az bir kısmının tüm yıl çalışması, çoğunun dönemsel 

olması veya mevsimlik servislerin bulunması işsizlik oranını arttırmaktadır. DİSK (Turizm İşçileri 

Sendikası) verilerine göre ülkemizde birçok turizm çalışanı, tur şoförü vs. bütün yıl 

çalışmamaktadır. Projemiz bunlara çözüm olarak birçok şoförün iş bulacağı, turistlere daha kolay 

ulaşacağı ve tüm bunları yaparken herhangi bir güvenlik sorunu yaşamayacağı bir ekosistem 

kurmayı hedeflemektedir. Bunların yanı sıra uygulamamız sayesinde herhangi bir organizasyon 

konusunda araç veya araç grubu ihtiyacı olduğunda hiç sıkıntı çekmeden uygulamayı kullanarak 

başkaları tarafından değerlendirilen şoförlerden araç hizmeti alınabilmektedir. Sistemimiz kullanıcı 

tercihleri, yapılan veri analizleri, şoför ve konum uygunluğu gibi birçok etkeni göz önünde 

bulundurup ona göre bir tur belirleyerek onun ilanını paylaşmaktadır. Origami bir turist grubu olarak 

belirli bir yere gezi düzenlemek isteyen kullanıcılar için de çözüm sunmaktadır. Origami’den tercihe 

göre bir araç ve tur belirleyerek grupça gezinin tadını çıkarabilmekte ve böylece istenildiği zaman 

rahatlıkla tur düzenlenebilmektedir. Projemiz sadece gezi veya tur yapmak isteyenlere hitap 

etmemekle beraber, herhangi bir organizasyon için araç arayan herkesin kullanabileceği bir 

uygulamadır. Bu organizasyonlara birçok örnek verilebilir. Kendi alanımızdan örnek verecek 

olursak Teknofest için yurt-alan ulaşımını sağlayan servisler olabilir. Ulaşım için topluluk olan 

hemen her organizasyonda bu araçlara ihtiyaç olmakta ve “ulaşım nasıl olacak?” düşüncesi ortaya 

çıkmaktadır. Origami kullanarak bu tur sorunların önüne geçilebilir. Turizm sektörünün yanında bu 

gibi bir soruna çözüm üretmesi de uygulamanın farklı alanlarda kullanılabileceğini göstermektedir.    

7. SWOT Analizi  

 

Şekil 13 Swot Analizi Risk Tablosu 
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Güçlü Yönler  

Projemizin konum izni ile aktif edilen konum takibi ve harita özelliği sayesinde turistler daha 

güvenli bir yolculuğu deneyimleyecektir. Aynı zamanda harita üzerinden canlı bir şekilde tur takibi 

yapabileceklerdir. Bu özelliğimiz tur şirketlerine bağlı kalmak istemeyen turistlerin Origami’yi 

tercih etmesine katkı sağlayacaktır.  

Normal bir tur şirketinden tur tercih edildiğinde tur sırasında her an tur hakkında bilgilendirme 

hizmetini alacağınız bir bilgilendirme servisi bulunmamaktadır. Fakat Origami uygulamasını tercih 

eden bir turist, uygulamanın dijital asistanı üzerinden istediği bilgiye ulaşabilir ve istediği desteği 

alabilir. Dijital asistanımız prototip aşamasında sıkça sorulabilecek sorulara göre kurgulanacaktır. 

Daha sonra beta aşamasında gerçek kişilerin sorduğu sorular analiz edilerek bu analize göre sistem 

geliştirilecektir.  

Bir tur şirketinden tur seçileceği zaman “acaba aldığım hizmet ne kadar kaliteli, şoför ne kadar iyi, 

çalışanlar nasıl, tur sistemi nasıl işliyor?” gibi sorulara cevap alınamamaktadır. Fakat kullanıcılılar 

Origami üzerinden özgürce şoförleri değerlendirilebilmekte, değerlendirilen şoförleri görüp ona 

göre tercihte bulunabilmektir. Kullanıcılar seçimlerinde sistemdeki tüm araçların özellikleri 

görebilmekte, yapılacak olan gezi ile alakalı tüm bilgilere sahip olarak uygulama üzerinden 

karşılaştırma imkanına sahip olabilmektedir. Devamında ise kullanıcılara özgürce bir gezi yapma 

fırsatı sunulmaktadır.   

ZAYIF YÖNLER   

Uygulama ilk olarak sadece belli mekanlara gezi hizmeti ile başlayacaktır. Bu bir zayıf yön olarak 

düşünülebilir fakat daha uygulamanın yaygınlaşması durumunda arz talep dengesine göre turistik 

destinasyonların arttırılması düşünülmüştür.  

Uygulamanın yeteri kadar reklamları yapılmazsa, gerekli popülariteye ulaşamazsa kısacası talep 

dengesi için belirli kullanıcı sayılarına ulaşamazsa bu durum uygulamayı sıkıntıya sokabilir. Fakat 

bunun çözümü o kadar karmaşık değildir. Gerekli reklam ve tanıtımlar yapıldığı sürece insanlar yeni 

bir şey denemekten çekinmeyecektir. Tabi burada ikna veya ilgi çekme kısmı uygulamamıza aittir. 

Profesyonel bir çalışma ile rahatlıkla yapılabilir.  

Uygulamamızda turistler her şehir için o şehirdeki tur organizasyonu kullanacaktır (isteğe göre 

değiştirilebilir). Bu konu belki bekleme sorunu veya yeterli sayıya ulaşamama gibi sorunlar 

yaratabilir. Fakat şu anda çalışan tüm tur şirketleri turlarını belirli bir sayıya ulaşmadan 

başlatamamaktadır. Origami’ de Tur için tarih belirlenirken kullanıcılar için geniş bir zaman dilimi 

sunulmaktadır. Buna ek olarak uygulama beta aşamasında sadece metropol şehirlerde hizmete 

başlayacağı için herhangi bir turist eksikliği veya bekleme sorunu oluşmayacaktır. Daha sonrasında 

uygulamanın popülaritesine göre farklı şehirlerde deneme aşamalarına geçilebilir.  

FIRSATLAR  

Uygulamamız dönemsel çalışan şoförler ve tur rehberleri için yeni bir ekosistem oluşturduğundan 

bu alanda çalışan bireyler tarafından tercih edilecektir. DİSK verilerine göre şoförlerin büyük bir 
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çoğunluğu dönemsel olarak çalışmaktadır. Belirli dönemlerde hizmet veremediği için bu zamanları 

değerlendirme konusunda şoförler de gerekli organizasyon hizmetini verememekte veya turistlerle 

iletişime geçememektedir. Bu konuda Origami şoförlere hem organizasyon konusunda hem de turist 

bulma ve onlarla ilgilenme konusunda büyük bir fırsat sunmaktadır.  

Uygulama logosundan da anlaşılabileceği gibi turistlere özgürce bir tur imkânı sunmaktadır. 

Turistlere farklı şoförler, kişiler ve destinasyonlar arasından seçim yapma imkânı sunmaktadır.   

Bu fırsatlara ek olarak uygulamanın tur rotası üzerindeki destinasyonlar için de büyük bir fırsat 

oluşturmaktadır. Turizm rotası üzerindeki büyük, küçük bütün işletmelerin iş imkanlarını arttırarak 

turizmin canlılığının korunmasını sağlamaktadır.  

RİSKLER   

Yolculuk esnasında herhangi bir kaza durumu olması veya başka türden bir sorun çıkması 

uygulamayı etkileyebilir. Bu riskin puan tablosundaki olasılığı 1, etkisi ise 5’ tir. Risk skoru 5’dir. 

Bununla beraber kaza ihtimali düşük olmakla birlikte etkisi gerçekten bizim için sıkıntı yaratacak 

kadar büyük olabilir ama bu yapılan kazaya göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Bu da kazanın 

etki değerini azaltacaktır. Biz olabilecek en kötü ihtimaller üzerinden değerlendiriyoruz. Ama bu 

riskin bütün gezi faaliyetleri için geçerli olduğunu unutmamak gerekir.  

Turizm rotasındaki destinasyonlarının alt ve üst yapı sorunlarından kaynaklanan riskler olabilir. Bu 

risklerin başında iletişimde kopukluk örnek olarak verilebilir. Bu riskin olasılık ihtimali 1, etki 

değeri 2’ dir. Risk skoru 2’dir. Bu da oldukça düşük seviyede bir risk değeridir. Buna çözüm olarak 

kopukluk olan kısımlar belirlenerek bunlara uygun önlemler alınabilir ve turistlere optimize bir 

seyahat imkânı sağlanır. 
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8. Kaynakça  
 

http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/75 

 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Road-Motor-Vehicles-December-2020-37410 

 

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/src-belgesi-nedir-nasil-alinir-src-belgesi-fiyatlari-ne-kadar-k1-5016150 

 

https://www.tgsotogaz.com.tr/haberler/karayolu-uygunluk-belgesi-nereden-alinir_34 

 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ogrenciler-okullar-kapanana-kadar-servisin-ayni-koltugunda-

oturacak/1967491#:~:text=Okul%20servislerinin%20sayısı%20hakkında%20bilgi,yaklaşık%20340%20bin

%20olduğunu%20kaydetti. 

 

https://www.cnnturk.com/ekonomi/kidem-tazminatinda-6-kritik-nokta?page=1 

 

https://www.aracprojecim.com/karayolu-uygunluk-belgesı̇ 

 

https://www.aracproje.com.tr/index.php?page=karayolu-uygunluk-belge 

 

https://www.esquierestravel.com/turizm/sik-sorulan-turizm-ve-organizasyon-sirketi-nasil-kurulur.html 

 

https://hotelharran.com/seyahat-ipuclari/tur-sirketleri-nasil-calisir.html 

 

https://aliskanlik.com/tur-sirketi-kurmak.html 

 

https://www.isleyen.net/algoritmalarla-proje-teknik-dizayni-nasil-yapilir/ 
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