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1. Proje Tanımı 

1.1. Proje Ekibi 

Projenin çeşitli isterlerini karşılamak amacıyla düzenli ve planlı kurulmuş bir 

ekibimiz bulunmaktadır. 

 

 

1.2. Proje Özeti 

Türkiye'nin yüksek potansiyeli olduğu turizm sektöründe küresel anlamda bir 

dijitalleşme söz konusu. Bu küresel dijitalleşmenin turizm sektöründe nihai hedefi doğal 

olarak para akışıdır. Biz de bu hedefe istinaden bir sanal cüzdan geliştiriyoruz. Bu cüzdan 

ile sadece nfc ve karekod ile ödeme yapılmasını sağlamakla kalmayıp ödemeyi 

standartlaştırmayı sağlamak istiyoruz. Amacımız; sektördeki para akışını hızlandırmak ve 

sektör dinamiklerine farklı bir boyut katarak imaj, gelir, kalite yükseltmektir. Bu kapsamda 

yaptığımız uygulamayla müşteri harita üzerinden aradığı sektör ve alandaki işletmeyi 

bulabilecektir. Alışveriş esnasında müşteri karekod okutma işlemi ile ödemeyi sanal 

cüzdanı aracılığıyla yapabilecektir. Ödemelerde sorun çıkmaması için parmak izi, şifre gibi 

onay mekanizmaları kullanılacaktır. 

 

Cemil Fatih Yol

• Takım Kaptanı

• Proje sürecinin yönetimi ve planlanmasından sorumlu

Serhan Ergül

• Yazılım Geliştirici

• Sistem yazılımı ve akışından sorumlu

Rabia Güneyli

• Yazılım Geliştirici

• Sistem yazılımı ve mimarisinden sorumlu

Eren Bayrak

• İletişim Sorumlusu

• Takım iletişimi ve sektör analizinden sorumlu

Cemre Elibol

• Yazılım Geliştirici

• Sistem yazılımı ve veri tabanından sorumlu
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Uygulamada 
İşletme Bilgileriyle 
Hesap Oluşturulur

İşletmenin 
Ürünleri Sisteme 

Tanıtılır

Satış Sırasında 
Ürünler Okutulur

Ürün Listesine 
Özel Kare Kod 

Oluşturulur

Kare Kod Alıcı 
Tarafından 
Okutulur

Ödeme Gerçekleşir
Fişler Sistemde 
Kaydedilir Ve 

Listelenir

 Pandemi ile beraber her türlü temassız işlem değer kazanmıştır. Özellikle butik otellerin 

işletme masraflarının azaltılması ve işlemin dinamik gerçekleşmesi için GoTurkeyTourism 

sitesi içindeki butik otellerde kapıda ödeme imkanını sağlayacağız. Bu sayede temassız, 

rahat bir şekilde otel kullanımının önü açılmış olacaktır. Sonuç olarak oluşturacağımız 

Elektron (Lidyalılar’ın para biriminden esinlenmiştir.) sistemiyle ülkemize gelen turistin 

güvenli bir biçimde alışverişten ulaşıma, otellerden müzelere kadar her türlü yerde ihtiyaç 

duyduğu işlemi yapabilmesi sağlanacaktır. Standart dışı fiyatlandırmalar ve güvensizlik 

engellenecek, vergilendirme ve vergi iadesi işlemleri daha kolay hale gelecektir. Günün 

sonunda dijitalleşmeyle hem turist hem de turizmci kazanacaktır. 

2. Algoritma ve Tasarım 

2.1. Sistemin İşleyişi 

 "goTurkiye.com” sitesi ile entegre çalışan sistemimiz, turist veya işletmenin 

uygulamamızı indirmesiyle başlar. Sistemimize kişisel bilgileri ile kayıt gerçekleştikten 

sonra banka kartları sisteme tanıtılır. Bilgiler veri tabanımıza güvenli bir şekilde kaydedilir. 

Turistler uygulamadaki harita üzerinde, işletmelerle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgiye 

ulaşabilecektir. Algoritmamızın iki farklı kullanıcımız için hazırlanmış işleyişini şemalarda 

görebilirsiniz. 

Turistler için  

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme için 

 

 

 

 

 

Uygulamada 
Hesap 

oluşturulur

Sisteme Banka  
Kartlarını Ekler

Uygun Kart 
Seçilir

Kare Kod  
Okuma Sayfası 

Açılır

İşletmenin Kare 
Kodu Okutulur 

Ürün Bilgileri 
Listelenir

Liste Kullanıcı 
Tarafından 
Onaylanır

Ödeme 
Gerçekleşir

Fişler Sistemde 
Kaydedilir ve 

Listelenir
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Prototip 3 

2.2. Prototip Tasarımları 

 Algoritmamızın çalışma prensibini test etmek amacıyla özellikleri artan prototipler 

geliştirdik. Prototip içerisindeki animasyonlar, grafikler, veri transfer sistemleri,performans 

ve güvenlik testleri çalışmalarımız ile projemizi bir adım öne taşıdık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototip 1 

Prototip 2 
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3. Sistem Mimarisi 

3.1. Sistemin Çalışma Prensibi 

 Sistemin çalışma düzeni çeşitli yönlendirme işlemlerine dayalı olup, şemada 

gösterilmiştir. 

  

Şema 1 

 

 

3.2. Sistemin Yazılım Teknolojisi 

Projemizin ana yazılım sistemi Flutter Framework teknolojisine dayanmaktadır. 

Flutter, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı ara yüz geliştirme kitidir. Çok aktif bir 

geliştirici ağına sahip olan Flutter, Dart yazılım dilini kullanır. Flutter; hız, kabiliyet, 

performans, popülarite noktalarında Xamarin, React Native gibi mobil geliştirme 

kitlerinden bir adım önde bulunmaktadır. Flutter sayesinde uygulamamız; IOS, Android, 

MacOS, Windows, Linux, Web sistemlerine yönelik hizmetler sunabilmektedir.  

 Flutter, içerisinde “widget” denilen yapılar bulundurur. Bu yapıların iç içe geçmesiyle 

oluşan ağaç yapısı, uygulama geliştiricisinin kodu daha sağlıklı görmesini sağlar. Bu 

avantajlara ek olarak her geçen gün gelişmekte olan Flutter; “Hot Reload”, “Hot Restart” 

özellikleri ile kod üzerinde hızlı değişiklikleri izin vererek dinamikliği arttırır. Biz 

projemizde daha gelişmiş Web desteği ve yeni özellikleri ile projemizi genişletmemize daha 

iyi olanak sağlayan Flutter 2 sürümünü kullanacağız. 
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Fintech projelerinde veri güvenliği, aktarımı ve depolanması yüksek önem taşır. 

Kullanıcı bilgileri, veri tabanında güvenli bir şekilde tutulmalı ve veri boyutuna dayalı 

uygulama performansı gözetilmelidir. Projemizde verilerin aktarma, depolanma, şifrelenme 

işlevlerini yerine getirmek için iki farklı veri tabanı teknolojisinden yararlandık. Bu 

teknolojilerinden ilki Firebase veri tabanı sistemidir. Google Şirketi’ne ait olan Firebase, 

birçok girişim ve kurumsal şirketler (The New York Times, HalfBrick, Duolingo, Alibaba, 

Lyft, Wattpad, Trivago, Gameloft) tarafından kullanılmaktadır. Bir diğer veri tabanı 

sistemimiz ise Flutter Hive veri tabanı kütüphanesidir. Hive kütüphanesi cihaz içerisinde 

verileri depolarken sıkıştırır ve şifreler; buna bağlı olarak güvenli, performansı yüksek bir 

depolama hizmeti sunar. İki farklı veri tabanı sistemi kullanmamızın sebebi Firebase ile 

verileri internette depolarken Hive ile verileri cihaz içerisinde depolamaktır. Bu sayede 

sunucu tarafında yapılan değişiklerin aktarılması, değişime uğramayanların ise Hive veri 

tabanımızdan alınması sağlanır. Bu hamle, sistemdeki veri trafiğini azaltır. Veri trafiğinin 

azalması, hız ve performansı arttırırken kullanıcı tarafında internet kullanımını azaltır.  

  

Uygulamamızı daha efektif yapabilmek için çeşitli kütüphaneler kullandık (qrcode, 

syncfusion_flutter_charts, new_gradient_app_bar, Firebase, Hive). Projemizde 

kullandığımız kütüphaneler açık kaynak kütüphanelerdir. 

 

 

 

 

 

3.3. Sistem Bileşenlerinin İlişkisi ve Protokoller 

Projemizde sunucu ve veri tabanı arasında veri aktarımı, veri tabanı yönetimi, güvenlik 

ve ödeme gibi işlemler sırasında sistem bileşenleri çeşitli protokoller çerçevesinde bağlantı 

kurar. Bu protokoller arasındaki ilişkiyi şemamızda görebilirsiniz: 

 

Şema 2 
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Ödeme Araçları 

 Ödeme araçları ve bilgileri kullanıcı tarafından sisteme girilir. Uygulama veri tabanında 

saklanan bu bilgiler, bir ödeme yapılması durumunda bileşen yönetim sistemi üzerinden 

mobil uygulama arayüzü ile etkileşime geçerek kullanıcının yapılacak ödeme için tercih 

ettiği enstrümanı seçmesini sağlar. 

Güvenlik ve Ödeme Protokolleri 

 Çeşitli işlemlerde banka veya satıcı ile müşteri arasında kurulması gereken iletişimler 

için gerekli protokoller yürülüğe sokulur. Hassas bilgilerin korunabilmesi ve kötü amaçlı 

işlemlerin yapılmasını önlemek için 2FA (iki aşamalı doğrulama) ve PKI (açık anahtar 

altyapısı) gibi prosedürler kullanılır. 

Bileşen Yönetimi 

 Grafik arayüz, kullanıcı hesabı, ödeme araçları ve protokoller arasındaki iletişim bileşen 

yönetim sistemi tarafından sağlanır. Mobil uygulama arayüzünden çağırılan metotlar 

çalıştırılır. 

Kullanıcı Hesabı Yönetimi 

 Kullanıcının hesap bilgileri, cüzdan hesap şifresi, fatura ve kargo adresi gibi bilgiler 

burada tutulur. Projede hesap bilgileri Firebase veri tabanında tutulmuştur. 

İletişim Yönetimi 

 Banka veya satıcı ile müşteri arasında alışveriş gerçekleşirken iki tarafa ulaşması 

gereken bilgiler iletişim yönetim sistemi aracılığıyla aktarılır. Alışverişin doğrulanmasını 

sağlayan QR kod çiftleri, taraflara SMTP (simple mail transfer protocol) üzerinden 

ulaştırılır. Alışveriş detayları ve faturalar da aynı şekilde elektronik posta şablonları ile 

gönderilir. 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

 

 Dünya üzerinde turizm alanında önde gelen ülkelerin turizmde dijital dönüşüm adı 

altında attığı senkronize adımlar bulunurken Türkiye yüksek turizm potansiyeline rağmen 

bu ülkeler arasında bulunmamaktadır. Projemiz ise turizmde dijital dönüşümü sağlamak 

adına geliştirdiğimiz son derece dijital bir çözümdür. Projenin hayata geçirilmesinde kilit 

noktayı oluşturan şartlar, projenin gerçekleştirileceği ülke ve projenin hedef kitlesidir.  

 Türkiye sanal cüzdan/banka kartı kullanım oranı bakımından finans alanında dijital 

dönüşüme en iyi ayak uydurabilecek ülkelerin arasında bulunuyor. Buna bağlı olarak turizm 

sektörü para akışını dijitalleştiren bir projeye ihtiyaç duyuyor. Görüldüğü üzere projenin 

gerçekleştirilmesi planlanan ülke, uygulanabilirlik açısından projeye avantaj sağlıyor. 
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Küresel ölçekte internet; dijital dönüşüm ve haberleşmenin temelini oluşturmaktadır. 

İnternetin bu işlevi Türkiye’de de aynı önemini korumaktadır. İşletmeler internet üzerinde 

de var olmayı önemsemekte ve bu durum her geçen gün artmaktadır. TÜİK’in 2020 

verilerine göre Türkiye’de girişimlerin internet kullanım oranı %94.9 olmakla beraber 

girişimlerin çalışan sayısına göre bu oran artmaktadır. Görüldüğü üzere projemizin hedef 

kitlesinin internet erişimine sahip olma oranı da uygulanabilirlik açısından projeye avantaj 

sağlıyor. 

Projemizi, bu avantajları arkamıza alarak prototipe döktük. Her iki kullanıcımızın da 

ihtiyaçlarını efektif bir şekilde karşılamak üzere adımlar attık. Veri tabanımızı test etmek 

ve veri aktarma işlemini kontrol etmek adına testler yaptık. Girilen kullanıcı verilerini veri 

tabanımıza kaydettik 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Test 1                                                   Test 2 

 

Test 3 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük 

 

5.1. Piyasaya Yönelik Özgünlükler 

 Turizm gelirleri, işletme ile turist ilişkisine ve bu ilişkideki para akışına dayanır. Turizm 

alanındaki yenilikler bu ilişkideki pürüzleri ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. Çünkü 

bu ilişkileri güçlendirmek turizm ekosistemindeki para akışını hızlandırır. Çalışan turizm 

mekanizmasının verimini, hızını arttırırken potansiyel para kaybını da azaltır. 

 Projemiz potansiyel para kaybını ekosisteme geri kazandırma ve para akışını 

hızlandırmaya yöneliktir. Piyasada mobil ödeme sistemleri olsa da (AliPay, WeChatPay, 

Papara vb.) işletme ve turist arasında doğrudan dijital bir köprü oluşturan bir proje 

bulunmamaktadır. Projemiz, turistin talep edebileceği hizmetlerin konum ve nitelik 

bilgilerini bir arada bulundurur. Bu hizmetler ile turist arasındaki etkileşimi artırmak 

amacıyla uygulama içerisinde kullanıcımız olan işletmelerin haritası bulunur. Bu sayede 

turistlerin çevresinde talep ettiği ve edebileceği hizmetlere erişimi artar. 

 Finans sistemlerinde güvenliğin önemi yüksektir. Dolandırıcılık, hırsızlık gibi 

potansiyel risklere karşı önlem almak gereklidir. Bu riskleri bertaraf etmek amacıyla 

parmak izi tanıma, yüz tanıma, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi sistemler kullanılarak 

piyasada fark yaratmak planlanmıştır. 

 Turizm ekosisteminde projemiz geniş çaplı bir turist-işletme ağı kurar. Bu ağ işletme ve 

turist üzerinde gerektiğinde devlet taraflı kontrolleri kolaylaştırır. İşletme-turist ağımız 

farklı teknoloji ve yenilik entegrasyonlarına açık ve uygundur. Ekosisteme yönelik herhangi 

bir dijital girişim, yenilik, teknoloji de sisteme kolayca entegre edilebilir. 

 

5.2. Teknik Yenilikler ve Özgünlükler 

 Projemizi hayata geçirmek amacıyla kullandığımız yazılım teknolojilerini güncel ve 

yenilikçi tutmaya özen gösterdik. Bu amaçla piyasada güncel olan Flutter 2 geliştirme kitini 

kullandık. Bu sayede eski yazılım dillerine kıyasla kullanıcıya daha etkin hitap edebilen ara 

yüzler geliştirdik. Ayrıca verileri eski teknolojilere nazaran daha güvenli depolamakla 

kalmayıp daha hızlı aktarmayı da başardık. Flutter 2 ile birçok işletim sistemine hitap eden 

kodlarımız ile zamandan ve maliyetten kazandık. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

 Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) verilerine göre Türkiye; en çok turist ağırlayan 6. 

ülke olurken turizmden en yüksek gelir elde eden 11. ülke konumunda bulunmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumunun belirlediği Seyahat ve Turizm Rekabeti Endeksi sıralamasına 

göre Türkiye, 140 ülke arasından 44. sırada bulunmaktadır.  
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Bu verilerden yola çıkarak bazı sorunlar saptadık. Türkiye, doğal güzellikleri 

bakımından turizm için önemli bir noktadır. Fakat ülke içerisindeki kaynakları, hizmetleri 

pazarlama ve para kazanma noktalarında zayıf kalmaktadır. Ülke içerisinde hizmet talep 

eden turistler ile hizmet sağlayan işletmeler arasındaki para akışı yeteri hızda ve miktarda 

gerçekleşmemektedir.  

 Türkiye yıllık turist ağırlama miktarı bakımından iyi durumda olmasına rağmen Seyahat 

ve Turizm Rekabet Endeksi olarak beklenenin altında bir performansı vardır. Tanıtım ve 

pazarlama, marka stratejisi gibi başlıklara dayanan bu endeks; Türkiye’nin doğal cennet 

olmasına rağmen imaj ve hizmet pazarlaması gibi konularda geride kaldığının göstergesidir. 

Turizm alanında sahip olunan büyük potansiyele rağmen turist ile doğrudan etkileşimde 

olan işletmelerin teknolojik ve akademik yetersizlikleri, imaj ve akabinde para kaybına yol 

açmaktadır.  

 Projemiz, turist ile doğrudan etkileşimde olan işletmeleri kullanımı kolay dijital ödeme 

sistemi Elektron ile tanıştırmaktır. Elektron ile birlikte piyasadaki para akışı hızlanır, daha 

iyi kontrol edilir ve hizmetler daha iyi pazarlanır. Sahip olunan turizm potansiyeli daha hızlı 

gelire dönüştürülür. Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksinde görülen beklenilenin altındaki 

imaj ve kalite yükselir. 

 Proje sürecinde gelişen teknolojik hazırlık seviyesi tabloda belirtilmiştir. 
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7. SWOT Analizi 

 
  

Turizm sektöründeki satıcıdan alıcıya her türlü kimliği birbirine bağlayan bir ağ 

oluşturan sistemimiz, farklı teknolojilerin entegrasyonuna son derece açıktır. Sistemin 

kurduğu ekosisteme sektörün ihtiyacı doğrultusunda yeni özellikler getirilebilir.  

Ekosistemin kurulması sürecinde güven, çeşitli izinler ve finans noktalarında güçlü 

ortaklarla çalışılması halinde proje hızlıca sektöre yeni bir imaj, kalite, ivme katar. 
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