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1. Proje Özeti/Proje Ekibi 
 

       Proje Özeti 

 
Projenin amacı ülkemiz için önemli sanayi alanlarından birisi olan turizmi yurtiçi ve yurtdışı 

turistler için daha güvenli, daha eğlenceli, konforlu ve ilgi çekici bir hale getirebilmektir. Bu 

amaç doğrultusunda Bi’Hatıra isimli bir bilgi sistemi ve etkileşim platformu geliştirilecektir. 

Bu sistem sayesinde turist geziyi planlarken, kendi zevkine, maddi imkanına, ayırdığı zamanına 

ve bulunduğu şehrin olanaklarına uygun kişiselleştirilmiş gezi planlayabilecektir.   Uygulama 

sayesinde gezi mekanları hakkında bilgileri görmekle birlikte hem diğer turistlerin yaptıkları 

değerlendirmeleri görebilecek hem de gezi sonu kendi değerlendirmelerini paylaşabilecektir. 

 

Bilgi sisteminin temel amacı turistik faaliyette bulunacak kişilere tercihlerine göre en iyi 

önerileri sunmaktır. Bu öneriyi sunmak için turistlerden bazı bilgiler istenilecektir. Bunlar; Gezi 

Türü (Eğlence, Tarihi, Doğa, Yemek), Ulaşım (Toplu Ulaşım Sistemleri, Taksi, Araç Kiralama, 

Özel Araç), Zaman gibi. Böylelikle turist bu süreci kendisi için kişiselleştirmiş olacaktır. 

Böylece sürekli aynı mekanlara yönlendirilen yerli ve yabancı turistler yeni yerler keşfedecek; 

ilgi alanları doğrultusunda farklı deneyimler tecrübe edebileceklerdir. Projenin yan amaçları 

ise; yurtiçi turistik faaliyetleri arttırabilmek, turistik mekanların eksiklerinin tespit edilmesi ve 

iyileştirilmesine katkı sağlayabilmek, unutulmuş yöresel tatların ve mekanların bilinirliğini 

arttırabilmek, okul çağındaki öğrencilere tarihi gezdirerek eğlenceli bir şekilde öğretebilmektir.  

 

Proje tasarlarken hem sürdürülebilirlik açısından hem de kullanım oranını arttırabilmek için 

geliştirilen sisteme sosyal etkileşim özelliği eklenmiştir. Kullanıcılar bir hesaba sahip olacaktır, 

bu hesapta fotoğraf paylaşabilme, yorum ve değerlendirme yapabilme imkanları olacaktır. Bu 

sayede kullanıcılar gezilerini paylaşabilecek, mekanlar hakkında planlama yapmadan önce 

değerlendirmeleri ve yorumları görebilecek, gezi listeleri paylaşabilecek ve bu sayede 

kullanıcıların kendi aralarında etkileşime olanak sağlanmış olacaktır. Bu özelliklerin 

kullanılmasıyla birlikte sistem içerisinde kullanıcılar arası etkileşim artmış olacaktır. Ek olarak 

projenin önemli noktalarından birisi olan unutulmuş yemek ve mekanların tanıtımı için 

kullanıcı seyahat planı yaparken ilgili bölgede unutulmuş mekân ve yemekleri kullanıcıya öneri 

olarak sunulmasıdır. Projenin hedef kitlesini arttırabilmek için, yurt içinde öğrenim gören 

öğrencilerin ders müfredatları ile paralel olan bir gezi listesi hazırlanacaktır. Öğrenciler bu 

sayede tarihi gezerek eğlenceli bir şekilde öğrenebileceklerdir. 

 

 

 Kullanıcı tercihine uygun olarak web, Android, iOS uygulamaları ile daha geniş kitleye hizmet 

sunulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, proje alanında en güncel teknolojiler 

olan MERN Stack teknolojilerini kullanarak geliştirilmektedir. Aynı zamanda bu teknolojiler 

ile proje bütününde tek bir programlama dili kullanılmış olacaktır. 

 

 
 

 

 

       Proje Ekibi 

 
Proje ekibi danışman hariç 4 kişiden oluşmaktadır. Takım üyelerinden üç kişi bilgisayar 
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mühendisliği bir kişi endüstri mühendisliği öğrencisidir 

 

Takım Üyesi Takım içerisinde görevi 

Danışman  Proje içerisinde danışman olarak destek vermektedir. 

Üye-1 Projenin mobil uygulama backend tarafında çalışmakla beraber 

sürecin planlanması yapmaktadır. 

Üye-2 Projenin web kısmında backend çalışmaktadır. 

Üye-3 Projenin web kısmında backend çalışmaktadır. 

Üye-4 Projenin web kısmında backend çalışmaktadır. 

Üye-5 Projenin raporlama ve frontend tasarımı kısmında çalışmaktadır. 

      Tablo 1. Proje ekibi    

 

2. Tasarım ve Algoritma (15 Puan) 
 

              2.1 Tasarım 
İlk olarak projenin sistem mimarisi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sistem mimarisi bir sonraki 

bölümde incelenmiştir (Şekil 11). Bu bölümde WEB ve Mobil uygulamalarının arayüz tasarımından 

bahsedilecektir.  
 

Sistem mimarisi temel seviyede tamamlandıktan sonra kullanıcı arayüzü tasarımına başlanılmıştır. 

Bu aşamada Figma grafik düzenleyici ve prototip oluşturma aracı kullanılmıştır. Mobil ve web 

kullanıcı arayüzleri ayrı ayrı ancak eş zamanlı olarak tasarlanmıştır. Bu arayüzler tasarlanırken, 

kullanıcı deneyimini kolaylaştırma amacıyla minimalist ve sade bir görünüm hedeflenmiştir. 

Arayüzler tasarlandıktan sonra sistem geliştirilmeye başlanmıştır. 
 

Sistem ilk açıldığında kullanıcı kaydol ve giriş yap ekranları ile karşılaşacaktır. Kullanıcı, eğer daha 

önceden kayıtlı bir hesabı varsa sisteme giriş yapabilecek ya da gerekli bilgileri girip yeni bir hesap 

oluşturabilecektir.  

 

Sisteme giriş yapan kullanıcı ana sayfa ile karşılaşacaktır. Ana sayfada en popüler gezi lokasyonları, 

unutulmuş tatlar ve gezi listeleri kullanıcılara sunulacaktır. Kullanıcı hem mobilde hem de web 

sitesinde bulunan navigasyon çubuğu sayesinde hizmetlere kolaylıkla erişebilecektir. Bu hizmetler 

hatıralar (1), keşfet (2), filtreleme (3), seyahat planlama (4 - seyahat asistanı) ve kullanıcı profili (5) 

sayfalarıdır.  
      

1-) Hatıralar sayfasında, kullanıcı takip ettiği ya da bulunduğu çevredeki kişiler tarafından paylaşılan 

gönderileri görebilecek, beğenebilecek ve yorum yapabilecektir. Bu sayfa ile kullanıcılar arasındaki 

etkileşimi arttırmak istenmektedir.  
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Şekil 1. Bi’Hatıra Hatıralar Sayfasının Mobilde Görünümü 

 

2-) Keşfet sayfasında, kullanıcılar belli bir kritere göre popüler mekanları görebileceklerdir. 

Örneğin, Tarihi mekanlar, Doğal güzellikler gibi. 
   

  
    Şekil 2. Bi’Hatıra Keşfet Sayfasının Mobilde Görünümü 
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    Şekil 3. Bi’Hatıra Keşfet Sayfasının Webte Görünümü 

 

 

3-) Filtreleme sayfasında, kullanıcılar sistemde kayıtlı olan seyahat lokasyonları arasında gireceği 

kriterlere göre arama yapabilecektir. Arama sonuçlarına uygun lokasyonlar listelenecektir. Her 

lokasyon için detaylı bilgilerin bulunduğu bir sayfa mevcuttur. Kullanıcı dilerse arama 

sonuçlarından bu sayfalara ulaşabilecektir. Ayrıca bu sayfalarda lokasyonlar için değerlendirme 

yapılabilecek ve diğer kullanıcıların yapmış olduğu değerlendirmelere ulaşılabilecektir. Bu sayede 

kullanıcı deneyimi arttırılmış olacaktır. Aynı zamanda kullanıcı deneyimine katkı sağlaması 

açısından, bu sayfalarda lokasyon hakkında bilgilendirici ses kayıtları bulunacaktır. 
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  Şekil 4. Bi’Hatıra Filtreleme ve Lokasyon Sayfalarının Mobilde Görünümü 
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  Şekil 5. Bi’Hatıra Filtreleme ve Lokasyon Sayfalarının Webte Görünümü 

 

 

 

4-) Seyahat planlama sayfasında, kullanıcıdan alınan istekler doğrultusunda bir seyahat listesi 

oluşturulmaktadır. Kullanıcı dilerse, liste üzerinde değişiklik yapıp daha da özelleştirebilecektir. Bu 

sayfa daha sonra tekrar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 
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   Şekil 6. Bi’Hatıra Planla Sayfasının Mobilde Görünümü 

 

5-) Kullanıcı profili sayfasında, eğer varsa kullanıcının daha önce paylaşmış olduğu gönderiler 

bulunacaktır. Kullanıcı isterse yeni gönderi paylaşabilecektir. Ayrıca yine bu sayfadan hesap 

ayarları sayfasına ulaşabilecek ve dilerse hesap ayarlarını güncelleyebilecektir.  

 
    Şekil 7. Bi’Hatıra Kullanıcı Profili Sayfasının Mobilde Görünümü 
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Şekil 8. Bi’Hatıra Kullanıcı Profili Sayfasının Webte Görünümü 

 

 

     2.2 Algoritma 
Bi’Hatıra projesinde geliştirilen bilgi sisteminin akış diyagramı aşağıdaki gibidir.  
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             Şekil 9. Bi’Hatıra akış diyagramı  

 

 

Bilgi sisteminin kullanıcılara sağladığı en önemli hizmetlerden biri seyahat asistanıdır. Kullanıcılar 

seyahat asistanı sayesinde istek ve gereksinimlerine göre gezi listeleri oluşturabilecek, bu listeleri 

düzenleyebilecek ve ardından geziler için rota oluşturabileceklerdir. Bu hizmet için iki aşamalı bir 

algoritma geliştirilmiştir. İlk aşama  Bi’Hatıra filtreleme algoritmasıdır.  
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                2.2.1 Bi’Hatıra Filtreleme Algoritması 
Bu aşamada kullanıcıdan nasıl bir gezi istediğine dair bilgiler talep edilecektir. Ardından bu bilgilere 

göre veritabanımızdaki gezi lokasyonları filtrelenecek ve sayfalama kullanılarak her sayfada 10 adet 

mekân gösterilmektedir. Bu filtrelemenin öncelik sırası 

1- Şehir 
2- Gezi türü (tarihi, doğal harikalar, müzeler, yöresel tatlar) 
3- Seyahat süresi 
4- Kullanıcının ulaşım şekli 
5- Fiyatlandırma (ücretli/ücretsiz) 

 
şeklindedir. Filtrelemenin ardından kullanıcıya isteklerine yönelik en uygun öneriler sunulacak ve 

kullanıcı isterse bu önerilerden istediğini planlama listesine ekleyebilecektir. 

Algoritmanın sözde kodu (pseudocode kodu) şu şekildedir: 

- Kullanıcıdan verileri al 

- Verilere göre en uygun mekanları bul 

- Mekanları sayfala ve kullanıcıya göster 

- Kullanıcının tıkladığı mekânı planlama listesine ekle 

 

           2.2.2 Bi’Hatıra Rota Algoritması 
Algoritmanın ikinci aşamasında ise oluşturulan listedeki gezi lokasyonları için optimum rota 

hesaplanacaktır. Bu hesaplama için dijkstra algoritması kullanılacaktır. Dijkstra algoritması 

düğümler arası en kısa yolu bulmak için kullanılan bir algoritmadır. Günümüzde oldukça popüler 

olan bu algoritma, Google Maps ,OSPF (Open Shortest Path First) protokolünde, oyun 

programlamada ulaşım ağlarında kullanılmaktadır. Dijkstra algoritmasını sisteme entegre etmek için 

açık kaynak kodlu Google Maps api kullanılacaktır. Kullanıcılar oluşturmuş olduğu rotayı haritalar 

üzerinden görebilmekte ve mekanları listeleyebilmektedir. İsterse kullanıcı birden fazla planlama 

yapabilmektedir. 

Sistemin akış şeması şu şekildedir: 
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Şekil 10. Bi’Hatıra Rota Planlama Algoritması Akış Şeması 

3. Sistem Mimarisi 
 

Geliştirilen bilgi sistemi beş ana birimden oluşmaktadır. Bunlar; (1) veri tabanı, (2) sunucu, (3) web, 

(4) mobil ve (5) birimler arasında iletişimi sağlayan protokolleridir. Web ve mobil uygulama 

sunucudan gelen verileri işleyip kullanıcıya göstermekle sorumludur ve kullanıcı son ürün olarak 

bunları görecektir. Sunucu tarafında ise veri tabanından gelen verilerin işlenmesi sağlanmaktadır. 

Verilerin doğruluğu, yaptığı işlerin kontrolü, yetkilendirme, kimlik doğrulama, loglama, ön belleğe 

alma, hata yakalama gibi işlemler sunucu tarafında halledilmektedir. Sunucu kısmında sıklıkla 

kullanılan çok katmanlı mimari kullanılmaktadır. 

 

Geliştirilen projede MERN Stack teknolojileri kullanılmaktadır. MERN Stack; MongoDB, 

Express.js, React, Node.js teknolojilerinden oluşmaktadır. Projede MERN Stack teknolojilerinin 

tercih edilme nedenleri; diğer mimarilere kıyasla, daha hızlı ve esnek, maliyeti düşük ve alt birimler 

birbirinden bağımsız geliştirilebilmektedir. Projenin bütün alanlarında neredeyse tek bir 

programlama dili ve kütüphaneleri ile çalışma mevcuttur. Geliştirilen projedeki ana birimleri 

olabildiğince birbirinden bağımsız proje olarak geliştirilmektedir. Bu sayede diğer sistem 

mimarilerine göre daha hızlı geliştirilmekte ve test süreci daha kolay hale gelmektedir. Ayrıca bu 

teknolojiler açık kaynak olduğu için geliştirme sürecinde herhangi bir kaynak sıkıntısı 

çekilmemektedir. 
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Şekil 11. Genel sistem mimarisi 

 

1) Veri tabanı: Verilerimizi saklamak için ilişkisel olamayan ve NoSQL veri tabanı sistemi olan 

MongoDB kullanılmaktadır. Veri tabanımızın şeması; 

 
 

    Şekil 12. Bi’Hatıra Veri Tabanı Şeması 

 

2) Sunucu: Verileri işlemek, yönetmek ve bunu hem web hem de mobil tarafta kullanabilmek için 

Nodejs ve Express ile Rest API sunucusu geliştirilmektedir. 
 

 

3) Web: Web tarafında React kullanılarak modern bir web uygulaması inşa edilmektedir. Bunun 

yanı sıra frontend için HTML ve ayrıca CSS ön işlemcisi olan SCSS kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda stillendirme için CSS framework’ü olan Bootstrap kullanıp bu framework’ü kendimize 

göre şekillendirmekteyiz. 

 

4) Mobil: Mobil tarafta React Native kullanılarak iOS ve Android uygulaması geliştirilmektedir. 

Aynı zamanda stillendirme için CSS framework’ü olan Bootstrap kullanıp bu framwork’ü 

kendimize göre şekillendirmekteyiz. 
 

5) Haberleşme Protokolleri: Web ve mobil uygulamaların verileri sunucu üzerinden gelmektedir. 

Sunucudan istek yapabilmeleri için, doğru arka uca(endpoint) istek yapmaları gerekmektedir. Bu 

istekler HTTPS protokolü üzerinden gerçekleşmektedir. Bu istekleri gerçekleştirmek için Get, 
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Post, Put, Delete gibi HTTP methodları kullanılmaktadır. 
 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
 

Projenin organizasyonu hayata geçirilirken izlenecek olan aşamaları şu şekilde planlamıştır, bunlar; 

(1) problemin tanımlanması, (2) gereksinim analizlerin yapılması ve verilerin toplanması, (3) analiz 

ve tasarım, (4) uygulamanın geliştirilmesi ve (5) test ve entegrasyon, olmak üzere 5 ana çerçeve 

üzerinde incelenecektir.  

 

1. Problemin Tanımlanması  

1. başlık dahilinde ayrıntıları ile belirtilen turistlerin problemleri, ülkemizin turizm açısından 

problemleri ve turizm açısından geliştirilmesi geniş çerçeve ile araştırılması, elde edilen 

çıktılara göre problemin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmış ve proje ön tasarım raporu 

oluşturulmuştur. Turizm ile ilgili mevcut sistemler ve uygulamalar turistlere aynı 

mekanların, kültür varlıklarının, restoranların dahil olduğu rotaları dayatmaktadır. Esneklik 

tanımamaktadır. Ayrıca, eğitim amaçlı opsiyonları bulunmamaktadır. Bi’Hatıra Bilgi 

Sisteminin hedefi bu problemlerin çözümüne katkıda bulunmaktır. Geliştireceğimiz sistemle 

turistler kişiye özel gezi rotaları oluşturarak zevklerine, zamanlarına ve maddi imkanlarına 

uygun verimli bir gezi gerçekleştirebileceklerdir. Bu sayede turist bu süreci kendisi için 

kişiselleştirmiş olacaktır. Projenin diğer amaçları ise yurtiçi turistik faaliyetleri arttırabilmek, 

turistik mekanların eksiklerinin tespit edilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlayabilmek, 

unutulmuş yöresel tatların ve mekanların bilinirliğini arttırabilmek, okul çağındaki 

öğrencilere tarihi gezdirerek eğlenceli bir şekilde öğretebilmektir. Bu hususta hedef 

kitlemizin tam olarak ne istediği, bu istenilenler üzerinde nasıl çalışmalar yapılabileceği, 

hangi senaryo çerçeveleri üzerine çalışılacağı üzerine sorular yanıt alınmış ve buna göre 

kararlar alınmıştır. 

 

2. Gereksinim Analizlerinin Yapılması ve Verilerin Toplanması 

Problemin tanımlanmasının ardından, proje için gereksinim analizleri bu bölümde 

netleştirilmektedir. Bir turist ilgili bölgeye gittiğinde özellikle yurtdışından gelen yabancı bir 

turistin karşılaştığı en büyük problem dil desteğinin olmamasıdır. Education First tarafından 

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye İngilizce bilme oranında 3 senede 28 sıra 

geriye düşmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında dünyada 51.sırada olan Türkiye, 2018’de 73. ve 

2019’da ise 79.sıraya gerilemiştir. Bununla birlikte ulusal haberlerde sürekli olarak haber 

edilen turistlere karşı uygun olmayan davranışların olması, turistik mekânın fiziksel 

koşullarının kötü olması ülkemizi uluslararası alanda imajına zarar vermektedir. Ek olarak 

Ülkemizin jeopolitik konumu ile çok fazla medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve bu 

sebeple unutulmuş çok fazla mekân ve yemekler bulunmaktadır. Projenin amaçlarından 

birisi de bu mekanları ve tatların bilinirliğinin arttırılmasıdır.  

 

3. Analiz ve Tasarım 

Problemin tanımlanması ve gerekli analizlerin yapılmasının ardından projenin teknik 

aşamalarının tasarlanması sürecine geçilmiştir. Bunun için uygulanacak algoritmalar 

oluşturulmuş, bu algoritmaları hayata geçirmek için kullanılacak sistem mimarisi ve 

teknolojiler belirlenmiştir. Bu aşamanın ayrıntıları Algoritma ve Tasarım ile Sistem 

Mimarisi başlıklarının altında açıklanmıştır. 

 

4. Uygulamanın Geliştirilmesi 

Projenin analiz ve tasarım aşamasından sonra kodlanması sürecine geçilmiştir. Bu aşamada 

belirlenen algoritmalar ve mimariler sistem üzerinde hayata geçirilmektedir. Proje şu an bu 

aşamada bulunmaktadır. 
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5. Test ve Entegrasyon 

Temel kodlama işlemlerinin bitmesinin ardından ilgili pilot şehirde oluşturulan prototipin 

test işlemleri yapılacaktır. Burada oluşması öngörülen bazı hatalar şu şekildedir; mantık 

hataları, syntax hataları gibi bazı yazılımsal hatalar oluşmaktadır. Bu bölümde bu hataların 

tespitinin ardından çözülmesi amaçlanmaktadır.  

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük 
 

Proje için araştırma ve geliştirme sürecine girmeden önce sektörde yayınlanmış ve makalelerde 

geçen konular analiz edilmiş olup, bu alanda yapılacak olan projeye benzer olan projeler detaylı bir 

şekilde incelemiş ona göre planlama yapılmıştır. Öncelikle sektördeki benzer projelerden bahsetmek 

gerekirse, projelerin birçoğu turistlere kişisel tercihlerine göre gezi planlama, konaklama ve yeme 

içme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kullanıcılara rota oluşturmuş ve turistlerin bu gezileri 

post olarak paylaşabileceği bir ortam yaratılmıştır. Bi’hatıra uygulamasında mevcut yapılmış 

uygulamalardan özellikleri barındırmak ile beraber uygulamanın 3 farklı önemli özelliği 

bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir;  

 

● Bildiği üzere ülkemize yurtdışından ve yurtiçinden turistler geldiğinde turistik mekânın çeşitli 

sorunları (mekânın fiziksel ve ekonomik şartları, çalışanların davranışları) olabiliyor. Bi’hatıra 

uygulaması sayesinde oluşturulacak olan değerlendirme formatı ile turist tüm gezi süresi 

boyunca karşılaştığı sorun ve önerileri buraya yazabilecektir. Mevcut uluslararası 

uygulamalarda turistler yorum yazıp değerlendirmeler yapabilmektedir fakat bu yorumların 

herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamakla beraber güven vermemektedir. Bi’hatıra uygulamasına 

yazılan bu değerlendirmeleri hem turistler görebilecek hem de bakanlığa bağlı birimler 

görebilecektir. Bu sayede sorunlar süratle görüntülenebilecek ve gerekli önlemler alınarak 

ülkemizin imajının zedelenmemesine katkı sağlayacaktır.  

● Ülkemizin tarihi çok uzun yıllara dayandığı için unutulmuş mekanlar ve tatlar mevcut, proje 

kapsamında bu alanlar ve tatlar belirlenerek ilgili şehirlerle eşleştirilmiştir. Turist kendi gezisini 

planlarken uygulamanın alt kısmında bunu öneri olarak görmesi sağlanacaktır. Bu sayede 

ülkemizin unutulmuş mekanları ve tatlarının tekrardan gün yüzüne çıkmasına katkı 

sağlayacaktır.  

● Son farklı özellik ise, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders müfredatları ile paralel olarak, 

onlara tarihi daha eğlenceli ve öğretici bir şekilde öğrenmesine katkı sunmak amacıyla yaş 

gruplarına göre gezmesi gereken yerleri bir liste şeklinde sunulmasıdır.  

● Bi’hatıra sisteminde en önemli yeniliklerden bir tanesi de turistlerin gezileri 

kişiselleştirebilmesidir, zevkine, zamanına ve maddi imkanlarına uygun gezi rotası 

oluşturabilmesidir. 

● Son teknolojik gelişmeler sayesinde geniş kitleye hizmet sunmak için web, Android ve iOS 

uygulamaları geliştirilmiştir. 

● Projenin mobil kısmında React Native kullanılarak modern bir uygulama geliştirilmiştir. Ayrıca 

tek bir proje üzerinden iOS ve Android’e hitap ederek kullanıcı kitlesini arttırmak 

hedeflenmiştir. 

● Proje şu anda Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir. İleride farklı dil destekleri kolay 

bir şekilde projeye eklenebilir. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  
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Ülkemizin turizmde en önemli sorunu tanınırlığın yetersiz yapılmasıyla birlikte turistlere karşı 

gösterilen yanlış davranışlardır. Projenin çıkış noktası ise ülkemizin turizmde yurtiçi ve özellikle 

yurtdışında bilinirliğini, popülerliğini arttırmakla beraber süreci dijitalleştirmek olmuştur. 

Ülkemiz turistik faaliyetler açısından çok zengin bir ülkedir ve imkanların en iyi şekilde 

kullanılmasıyla bu sağlanabilir. Günümüz teknolojilerini kullanarak turistin sürecinin büyük bir 

bölümünü dijitalleşmesini sağlayarak insan etkileşimi en aza indirilebilmekte bununla birlikte 

çok daha hızlı ve ekonomik olabilecektir. Ülkemize gelen turistler için sorun olan bir diğer nokta 

ise vatandaşlarımızın yabancı dil yetersizlikleri nedeniyle iletişim kurmada büyük sıkıntı 

yaşamalarıdır. Education First tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye 

İngilizce bilme oranında 3 senede 28 sıra geriye düşmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında dünyada 

51.sırada olan Türkiye, 2018’de 73. ve 2019’da ise 79.sıraya gerilemiştir. Proje kapsamında bu 

sorunu da göz önüne alarak uygulamanın dil desteği kısmına önem verilmiştir. Projenin ilk 

aşamasında İngilizce dili mevcut olacak ilerleyen aşamalarda diğer dil seçenekleri de 

eklenecektir. 

 

Bu noktada proje iki ana aşamaya bölünmüştür. İlk aşama sürecin dijitalleştirilmesi ile ilgilidir. 

Özellikle yurtdışından gelen turistler gideceği şehirde tüm süreç boyunca nereleri gezebileceği 

veya ilgili bölgeye nasıl ulaşabileceği hakkında çok fazla bilgi mevcuttur. Bu sorunu çözebilmek 

için günümüz teknolojilerine ayak uyduran bir uygulama geliştirilmesi planlanmıştır. 

Uygulamada o bölgeye hangi vasıta ile gidilebileceğini, şehirde en çok hangi mekanların popüler 

olduğunu, unutulmuş mekanların veya tatların gibi tüm bu bilgilerin yer aldığı bir uygulama 

geliştirilecektir. Ek olarak turist ülkemize geldiğinde seyahat için herhangi bir tur şirketini bağlı 

kalmadan tamamen kendi zevk ve arzularına göre planlayabileceği bir seyahat süreci 

oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Böylelikle turist için bu süreç çok daha ekonomik olacaktır.  

 

Projenin ikinci aşamasında ise, ülkemizin turizm açısından imajını arttırabilmektir. Bunun için 

turizm mekanlarının eksik olan veya geliştirilmesi gereken yönlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Projenin bu noktada en büyük destekçisi turistler olacaktır çünkü bir mekânın veya gezi 

sürecinin geri bildirimini en iyi o mekâna gitmiş olan turistler verebilmektedir. Proje kapsamında 

geliştirilecek olan uygulama sayesinde turistin gezi faaliyeti sonrasında, tüm bu süreci bizler 

tarafında oluşturulacak olan formatı kullanarak bir geri dönüş vermesi sağlanacak ve ondan var 

ise önerileri alınacaktır.  Bu değerlendirmeyi uygulamada da paylaşabilecektir. Böylelikle hem 

diğer turistlerin gezi planlama sürecine katkısı olacak, hem de ilgili kurum ve kuruluşlara bu 

sorunlar aktarılarak bu noktalardaki sorunların çözülmesine katkısı olacaktır. Ek olarak 

uygulamanın katma değerini yükseltebilmek amacıyla ülkemizdeki öğrencileri de bu sürece 

dahil edilmesi planlanmıştır. Onların öğrenimini destekleyecek, müfredatları ile paralel, her yaş 

grubu için bir gezi listesi oluşturulacaktır.  

 

Projenin gerçek hayat ile ne kadar uyumlu olabileceği hakkında bilgi vermek gerekirse, mevcut 

durumda turistler bu tür seyahat uygulamalarını kullanmaktadır. Mevcut uygulamalar ile proje 

kapsamında geliştirilecek olan uygulama aynı kullanım şekline sahip olacaktır. Proje 

kapsamında yapılmakta olan uygulama ve web sitesi, go turkiye ile uyumlu çalıştığından ek 

olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bir uygulama olacağından dolayı piyasada 

bulunan uygulamalardan daha güvenilir olması düşünülmektedir. Projenin yazılım geliştirme 

aşamaları tamamlandığında belirlenen pilot bir şehirde uygulamanın hedeflediği özellikleri 
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yansıtacak bir prototip oluşturulacaktır. Bu oluşturulan prototipin ihtiyaç duyduğu veri seti temin 

edildikten sonra uygulama kullanıma hazır bir duruma gelecektir. Uygulamanın ilk aşamada 

Play Store ve daha sonra App Store gibi uygulama mağazalarında kullanıma sunulması 

hedeflenmiştir. Kullanımı basit ve anlaşılabilir olan Bi’ hatıra uygulamasının yaygınlaşmasını 

sağlamak amacıyla havalimanlarında, kayıt bürolarında, sosyal medyada ve bakanlığa bağlı 

turistik mekanlarda reklamlarının verilmesi planlanmaktadır. Turistlerin uygulamayı indirmeleri 

bu şekilde desteklenecektir. Uygulamanın kontrolü Kültür ve Turizm bakanlığında olacağı için 

hangi mekândan ne gibi şikayetler veya öneriler geliyor bunların hepsini görebilecek ve 

önlemleri alabilecektir.      

 

7. SWOT Analizi  

S- Güçlü Yönleri:  

● Diğer seyahat uygulamalarından farklı olarak Türkiye’nin turistik mekanlarının 

tanıtımında ve geliştirilmesinde yenilikçi bir fikir ile katkı sunmaktadır. 

● Turistlerden alınacak geri bildirimler ile turistik mekanların sürekli olarak 

geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.  

● Pandemi sonrası bireysel gezmek isteyen turistlere katkı sağlayacaktır.  

● Uygulamanın içerisine eklenen ek özellikler sayesinde sürdürülebilirliğin artması 

sağlamaktadır. 

● Proje geliştirilirken kullanılan MERN Stack teknolojileri sayesinde hızlı, esnek, düşük 

maliyetli bir geliştirme süreci mevcuttur. 

● React Native sayesinde Android ve iOS’a tek proje üzerinden çıktı alabilmektedir. 

 

W- Zayıf Yönleri:  

● Yeni geliştirilen bir sistem olması nedeniyle tüm ülke genelinde yapılmasının zaman 

alacak olması. 

● Verimlilik: React yalnızca bir kütüphane olduğundan, daha düşük geliştirici verimliliği 

sağlayan birçok üçüncü taraf kütüphane kullanır. Ve bu yükseltme nedeniyle, React kodu 

daha fazla çaba gerektirir. 

 

O – Fırsatlar:  

● Bu sektörde bu türde, tüm projeleri kapsayan ve ek özellikleri sağlayan bir uygulama 

olması bir fırsattır. 

● Girişime dönüştürülmesi durumunda reklam fırsatları sayesinde çeşitli gelir modelleri 

olanakları. 

● Uygulamaya ilerleyen zamanlarda değer katan ek özellikler eklenerek piyasada kalıcı 

hale getirilebilir. 

● Yazılım projeleri için turizm sektörünün çok büyük bir pazar sunması. 

● Özgün olmasının yanı sıra kolay ve etkili uygulanabilirliği sayesinde ilerde diğer 

ülkelerde de uygulanabilecek, patent alınabilecek bir özelliğe sahip olması. 

● İnsanların mobil uygulamalara daha fazla ilgisinin olması. 

 

T – Tehditler: 

● Uygulamanın tanıtımının yeterli yapılmaması durumunda yeterli kullanıcıya 

ulaşılamaması.  
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● Turist için kişiselleştirilen gezinin kapsamlı olmasını istediği durumda yetersiz olması. 

● Uygulama geliştirme aşamasında gerekli maddi desteğin bulunmaması.  
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