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1-PROJE EKİBİ VE ORGANİZASYONU                                                                                                    

     AWAN TAKIMI , 2021 yılında uzaktan eğitim sürecinde bir araya geldi o yüzden bazı üye 

değişiklikleri olmuştur. Takımımızda 5 kişi Bilgisayar Mühendisliği lisans 2. ve 3. sınıf ,çift 

ana dal yapanlar ile birlikte 3 kişi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans 3.ve 2.sınıf ,1 kişi 

Peyzaj Mimarlığı 2. sınıf öğrencisidir ve tamamı Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapay Zeka 

Topluluğu üyeleridir. 

Takım organizasyon dağılımı ise Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi tasarımla 

ilgilenerek , diğer Bilgisayar Mühendisliği 2. ve 3. sınıf öğrencileri arasında yazılım bölümleri 

dağıtılarak uygulama yapılmıştır. Peyzaj Mimarlığı okuyan arkadaşımız ise metin 

düzenlemeden sorumludur. Danışmanımız Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Bilgisayar 

Mühendisliği bölümünün Bölüm Başkanıdır. 

 

1.2 PROJE ÖZETİ    

    

         (1.bölüm)AWAN Takımı olarak Teknofest Turizm Teknolojileri Yarışmasına 

Trip_Buddy projesi ile katılmamızın nedeni (2.bölüm) ülkemizin en güzel ve önemli 

özelliklerinden  biri olan misafirperverliğimizi  turistlerimize bu uygulama ile daha güzel bir 

şekilde göstermeyi planladık. (3.bölüm) Bunu da uygulamamıza kayıt olununca kullanım 

şartnamesini kabul etmesi durumunda valilikte kayıtların tutulması ; acil durumda ana menüye 

gelip telefonun güç tuşuna beş kez basarak emniyete, valiliğe ve göç idaresine bilgi giderek 

;herhangi bir kaza veya hastalık vs. durumlarda bir buton ile 112’yi arayıp daha hızlı bir şekilde 

yardım isteyerek sağlanacaktır. (4.bölüm) Projemiz, bize öncülük edecek olan Çankırı İl Turizm 

Müdürlüğü’müzün onayı alınması ile hayata geçirilecektir. (5.bölüm) Daha önce ,ülkemize 

gelen turistlerimize özel  koordinasyonunu , güvenliğini ve işini kolaylaştıracak olan konum 

sıralamasını sağlayan uygulama yapılmamıştır. (6.bölüm) Turistlerimizin; ilk defa Çankırı 

ilimize geldiklerinde zorluklar yaşamaları ve emniyetlerinin sağlandığından emin 

olamadıklarından dolayı gezip-görmeye korkarak yaklaşıyorlar. Bunu ortadan kaldırmak için 

turistlerimizin Çankırı ili çerçevesinde(ileriki zamanalarda bütün illerimiz için uygulamayı 

düşünüyoruz.) güvenlikleri, yaşadıkları zorlukları konum sıralaması ile ortadan kaldırılacaktır. 

İnsanlar bir yeri gezip-görmek açısından kendisini ne kadar güvende hisseder ise o kadar çok 

gezme isteği duyacaktır.(7.bölüm)Çankırı İl Turizm Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi 

doğrultusunda valiliğe kayıt sisteminde dezavantajı bulunmamaktır ve avantaj olarak da 

turistimizin koordinasyonunun  sağlanması ilimizin turist alımının artması  açısından iyi yönde 

bir ilerleme katedecektir. (8.bölüm)Projemizi yapmaya başlamadan önce uygulamamızı 

Android Studio programı ve java dili ile yazmaya karar verdik. Android Studio ve java dili ile 

yazmamızın nedeni Çankırı Karatekin Üniversite’sinde aldığımız dersler doğrultusunda takım 

olarak en kolay Android Studio programında yazabileceğimiz ve araştırmalarımızın sonucunda 

bir mobil uygulama için en doğru seçim Android Studio programı ve java dili olduğunu fark 

ettik. Uygulama tasarımını yaparken Figma programını kullandık . Çünkü aramızda bu 

programı kullanmayı çok iyi bilen bireylerin olmasıdır. Uygulamamızda koyu arka plan ve 

sadelikten yana kullanmamızın nedeni son zamanlarda mobilde arka planı koyu olarak  kullanan 

kullanıcıların artmasından ve bu uygulamayı kullanan kullanıcı direkt olarak ulaşmak istediği 

bilgileri kolaylıkla görmesi için tasarlanmıştır. 
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NOT: Rapor özet kısmında bölümler şeklinde tanıtılmıştır. Uygulamamıza ait görseller diğer 

bölümlerde gösterilmiştir.  

                                                     

2. ALGORİTMA VE TASARIM                                                                                                                  

  

 

 

                                          Uygulamamızın Çalışma Algoritması 
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PROJEDE HANGİ SORUNLARA ÇÖZÜM 

SAĞLANMIŞTIR?                                   

  

 

 2.1  Ülkemize gelen turistlerimizin il bazında güvenliğinin 

sağlanmaması: 

 

Turistlerimiz illerimizi ziyaret etmeye geldiğinde kendini 

güvende hissetmemesi ve bunun sonucunda tatillerini hayal 

ettikleri kadar verimli geçirememektedir. İnsanlar kendisinin 

ne kadar güvende olduğunu hisseder ise o kadar çok gezme 

ihtiyacı duyacaktır, bu da bizim ülke olarak turist alımımızın 

artması anlamına geliyor. 

                                                                                                                                                  

 

 

                                                          

 

 

 

 

2.2 Turistlerimiz illerimizi ziyaret etmeye geldiklerinde 

herhangi bir soruna karşı illerimizin güvenliğinin 

sağlanmaması:                  

            

Bu sorunu çözmemiz doğrultusunda turistimizin konumu 

alınarak koordinasyonu ile illerimizdeki güvenlik sağlanmış  

ve ilimize gelen bir turistimizden kaynaklanan olay karşısında 

gerekli yetkililerin kişiyi teşhisinde kolaylık sağlanmış 

olacaktır. 
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2.3.Turistlerimizin bilmedikleri bir ülkeye geldikleri 

varsayılır ise yaşadıkları zorluklar karşısında çözüm 

bulmada zorlanmaları: 

           

Turistimizin konumu alınarak uygulamanın içinde oteller , 

hastaneler, otobüs durakları , araç kiralama bölümlerinin 

konuma en yakın olan yerlerden en uzak olan yerleri 

sıralaması yapılarak istedikleri her şeye kolay bir şekilde 

ulaşarak çözüm sağlanmış olacaktır. 

 

 

3-SİSTEM MİMARİSİ                                                                                                            

   Ülke olarak turistlerimize daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapmaya gayret 

gösteririz bu da bizim misafirperverliğimizi göstermektedir. Projemiz de tam anlamıyla bunu 

yerine getirmek için yapılacaktır. Turistlerimiz Çankırı ilimizde daha güvenilir ve her şeye çok 

kolay bir şekilde ulaşarak seyahat etmesini sağlayacağız. Uygulamamızdan bahsetmek ister 

isek ; uygulamamıza giriş kısmında uygulamamızı tanıtan bir rehberimiz olacaktır. Kullanıcı 

uygulamayı beğendiği taktirde kayıt olup ,giriş sayfaları ile uygulamaya giriş yapacaktır. 

Kullanıcı kayıt ol sayfasında kullanım şartnamesini kabul etmesi durumunda kayıtları valiliğe 

gidecektir ve bu sayede Çankırı’da seyahat eden kişinin güvenliği sağlanacaktır. Kayıt ol 

sayfasından sonra konumunun açılmasına izin verecektir. Çünkü uygulamamızın gerekli 

yerlerinde konum sıralaması ile işini kolaylaştıracağız sonrasında ise ana menümüze geçiş 

yapacağız, ana menümüzde  en başta uygulama adımız ve onun altındaki bir kısımda bazı para 

birimlerinin bizim  ₺’de ne kadar olduğunu gösteren görseller bulunacaktır. Ana menümüzde 

hizmetler başlığı altında bulunanlar: 

1-Oteller: Bu bölümde Çankırı’nın otelleri kullanıcının konuma göre en yakın olan otellerden 

en uzağına kadar bütün otelleri sıralanacaktır. Otellerimizden birini seçtiğinden otelin bütün 

özellikleri görünecektir ve ayrıca yol tarifi yer alacaktır.  Yol tarifi ile olduğu konumdan otele 

gitmesinde kolaylık sağlanacaktır. 

2-Ulaşım: Çankırı’da bir yere gitmek için hangi ulaşım aracını kullanmak isterse onu 

kullanabilecektir. 
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               *Otobüs: Kullanıcı bu ulaşım aracını seçtiğinde olduğu konumdan en yakın otobüs 

durağı ile en uzak durağa kadar bütün durakları sıralayacaktır. Hangi otobüs durağına gitmek 

isterse onun üzerine tıklayarak olduğu konumdan gideceği konuma yol tarifi sağlamış olacaktır. 

              *Taksi Durağı: Kullanıcı Çankırı’daki bütün taksi duraklarını bu başlık altında 

görebilecektir. Hangi taksi durağını seçerse direkt olarak taksi durağının numarasına ve 

özelliklerine ulaşmış olacaktır. 

              *Araç  Kiralama: Kullanıcı şehrimizde gezmek istediği zaman bir araca ihtiyaç duyar 

ise bu başlık altında araç kiralanacak yerleri olduğu konumundan gitmek istediği yere yol tarifi 

ve aynı zamanda oranın özellikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. 

3-Hastane: Çankırı’da seyahat ederken herhangi bir acil durumda acil butonumuz ve hasta  olma 

durumunda olduğu konumdan kullanıcıya en uzak olan hastaneler sıralanacaktır. Bu sayede 

kullanıcı hangi hastaneye gitmek isterse o hastaneye tıklayarak hastanenin özelliklerine ve 

olduğu konumdan gitmek istediği hastaneye yol tarifi sunulacaktır. 

4-Aktiviteler: Çankırı’da olan aktivitelerimiz yer almaktadır. Örneğin, bilardo, bowling, kayak 

yapma vs. gibi aktiviteleri göstermek için hazırlanacaktır. 

Ana menümüzde senin çevrendekiler başlığı altında, bütün şehirlerimizin gezilecek ve 

görülecek yerleri belli bir zaman içerisinde geçişleri sağlanacaktır. Gezilip görülecek yerleri 

geçişler halinde değil de hepsini bir sayfada görmek isteyenler ise üzerinde incele butonuna 

tıklayarak ulaşabilecektir. Son olarak uygulamamızda ana menüye gelen kullanıcı kaybolma 

veya herhangi bir acil durumda telefonu sallayarak emniyete, valiliğe ve göç idaresine bildirim 

gönderilecektir. Bu sayede turistimizin şehir içinde güvenliği sağlanacaktır. Projemiz 2021 

yılında bu yarışmaya katılmıştı projemizi geliştirirken eklenen özellikler; 

1) Projemizde oteller, taksi durakları vb. gibi yerlere üyelik sistemi oluşturularak 

ticari bir iş modeline dönüştürülecek ve böylece fiyatları vs. bilgileri üye işyerleri 

kendi ara yüzlerinden girerek güncelleyebileceklerdir. 

2) Uygulamamızda haritalar, gezilecek yerlerin özelliklerini internet sitesine 

yönlendiriliyordu bu projemizde her şey kendi uygulamamıza ait olacaktır. 

Projemizin gerçek hayata geçirilirken tasarımının yapılması için Figma , tasarımın mobil 

uygulamaya aktarılması için Android Studio uygulamasına ve valilikte kayıtların tutulması için 

Server’a ihtiyacımız vardır. Figma ile tasarımını yaptık, Android Studio ile mobil uygulamaya 

geçirdik ve kayıtların tutulması için Server’a ihtiyacımız vardır. 

4.HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİK/UYGULANABİLİRLİK 

     Projemiz ,Çankırı İl Turizm Müdürlüğü’nün referans sağlamasıyla gerçek hayata 

geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Projemiz, Android Stuido üzerinden java(programlama dili) 

ile tasarlanan bir projedir , önceliğimiz taşınması ve kullanış yönüyle daha rahat olması 

açısından telefon için yapmayı planladık. Uygulamamıza gelen turistlerimizi ilk olarak 

(ŞEKİL1) uygulamamızı tanıtan rehber karşılayacaktır ,sonrasında kayıt olmaları 

gerekmektedir. Uygulamaya (ŞEKİL2)kayıt olan kullanıcıların pasaport numaralarıyla birlikte, 
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seyahat etmeye geldikleri Çankırı ilimizin valiliğine yönlendirerek kayıt olunacak  ,o bölgede 

de aynı zamanda ülkemiz için bir nevi güvenliği sağlanmış olacaktır. Uygulamamıza kayıt olan 

turistlerimizin(ŞEKİL3'deki ana menüde)konum izni vermesi gerekecektir. Konum izni 

verildikten sonra ana menü karşılayacaktır; (ŞEKİL3)ana menüsünde;(ŞEKİL4’deki 

1.görsel)oteller,(ŞEKİL4’deki 2.görsel)hastane,(ŞEKİL4’deki 3.görsel)ulaşım,( ŞEKİL4’deki 

4.görsel) aktivite ,gezebileceği yerler gibi önüne butonlar çıkacaktır. Uygulamayı daha da 

detaylı anlatmak gerekirse; ulaşım yazan butona tıkladığında karşısına yeni bir sayfada, otobüs 

durakları, araç kiralama, taksi durakları ve harita da olmak üzere gitmek istediği yere ulaşmasını 

sağlamak adına kullanabileceği bütün ulaşım araçlarının nerede, hangi telefon numarasıyla 

ulaşması gerektiği ve adres olmak üzere tek tıkla istediği her şeye ulaşabileceği bir ulaşım 

butonu sistemi oluşturduk. Oteller olarak adlandırdığımız butona gelirsek, butona 

tıkladığımızda önümüze seyahat ettiğimiz şehirdeki otelleri konuma en yakın olan otelden en 

uzak olan otele kadar listeleyerek veya tercihimizi fiyattan yana kullanırsak filtreleme özelliği 

ile ucuzdan pahalıya listeleyip, seçtiğimiz otele tıkladıktan sonra otel hakkında bize bilgiler 

vererek kullanıcıyı rahat, güvenli ve cebine en uygun olan otele yerleşme olanağı tanımış olduk. 

Hastane butonunda ise en yakınından en uzağına kadar olan bütün hastaneleri sıralayıp, hem en 

yakın hastanenin konumuna hem de istediği hastaneye yol tarifi ile ulaşmasını sağladık. Aynı 

zamanda kullanıcı telefonumuzda bulunan güç düğmesine 5 defa basarsa polis hatlarına direkt 

ulaşmasını sağladık. Aktivite butonumuzda seyahat ettiği şehirde gezip görmek isteyebileceği 

yerleri “Çankırı’da başka nereleri gezebilirim?” gibi bir soruyla karşılaşabileceğimizi 

düşündüğümüz için şehrimizdeki diğer yerleri de ekledik. Anlık dövizin fiyatına bakmak 

isteyeceği güncel bir pano tasarladık. 

NOT: Aşağıda gösterilen uygulama resimlerimiz yukarıda hayata geçirilebilirlik/ 

uygulanabilirlik  kısmında yer verilmiştir. 

ŞEKİL1      
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ŞEKİL2        

      

 

      

 ŞEKİL3     
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ŞEKİL4  

 

5.YENİLİKÇİLİK/ÖZGÜNLÜK                                                                                           

    Ekibimizin çözüm için geliştirdiği yöntemler ; Trip Buddy projesi kullanıcının konum 

bilgisini aldığı anda kullanıcıya yakından uzağa doğru olan bütün yerleri sıralar. Böylelikle 

kullanıcı zamandan tasarruf ederek kendine en yakın yere yönelir. Ya da kendisi seçip oraya 

gidebilir, o zaman da oraya gidebilmek için kullanabileceği taksiler veya otobüs duraklarından 

istediğini seçerek zamanını verimli kullanır. Kolay ve anlaşılır arayüzüyle göz yormaz ve 

modern tasarımıyla kullanıcının daha çok ilgisini çeker. "Dark Mode" ve "Light Mode" denilen 

iki özelliği bulunur. Kullanıcı dilediği zaman ikisi arasında geçiş yapabilir. 
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Eğer kullanıcı bir sorun yaşıyorsa veya herhangi biri onun için tehlike içeriyorsa kullanıcı 

telefonunu salladığı takdirde zaman kullanıcının verisi polislere iletilecektir.  Böylelikle 

kullanıcı mağdur olmayacaktır. Trip Buddy uygulamasına kayıt olan kullanıcıların bilgileri 

valiliğe gidecektir ve buna razı olmayan kullanıcılar uygulamaya kayıt olamayacaktır. 

Kullanım koşullarında yazacak olan bu bilgi ülkenin güvenliği açısından tarafımızca gerekli 

olduğu düşünülüyor. İl içi kayıt sistemiyle turistlerin ve uygulamayı kullanan kişilerin 

koordinasyonunu sağlayarak turistlerimizin ve kullanıcılarımızın can güvenliğini koruyoruz. 

Ayrıca uygulamamızı kullanan kişilerin telefonlarının açma-kapama tuşuna 5 kere basması 

durumunda emniyete bildirim gitmesi kullanıcılarımın uygulamamızı kullanırken normal 

hayatta endişeye girmemesini sağlıyor. 

        Diğer uygulamalardan farklarına gelirsek de  diğer uygulamalarda gelen turistin sadece 

konaklaması ve gezebileceği yerler ile bilgi verirken bizim uygulamamızda  yapılan tasarımda 

gelen turistin daha rahat ve güvenli bir şekilde gezmesi için işlevsel ve kullanışlı materyaller 

ekleyip, acil durumlarda ise gerekli yerlere ulaşımını kolaylaştırmak adına telefonumuzu 

salladığımız takdirde polis ve 112 butonuyla ambulans ile  iletişime geçebilmesini ,valiliğe 

kayıt sistemiyle turistimizin  koordinasyonunun ve turistimizin yaşadığı zorlukları en aza 

indirmek için uygulamamızın her bölümünde konum sıralaması yaparak daha rahat bir gezi 

geçirmelerini sağladık. 

Öğrendiğimiz ve uygulamada kullandığımız kodların her birini geliştirerek yeni bir ürün 

çıkardık. Herhangi bir tarayıcı veya internet kullanımı yapmadan tek bir tıkla gelen turistin ya 

da vatandaşımızın; ulaşım, konaklama, güvenlik, ülkemizde gezip görmek isteyeceği yerler gibi 

faaliyet ya da ihtiyaçlarını tek bir tıkla ulaşabileceği bir uygulama yaptık. Uygulamamızı 

tasarlarken Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne yurt dışından  gelen arkadaşlarımız ile konuşup 

ilimize geldiklerinde en çok neler yapmakta zorlandıklarını sorduk ve onların cevapları 

doğrultusunda zorlandıkları şeylerin ulaşım için otobüs durakları, taksi duraklarına nasıl 

ulaşılacağı ve araçların nerede kiralandığı, hastane için hastanelere nasıl gidebilecekleri 

,konaklama için otellerin nerede bulunduğu ve bulundukları konuma nasıl gidebilecekleri, 

aktivite için ise Çankırı iline geldik ama nereleri ünlüdür ve nereleri gezeceğiz gibi sorunlar ile 

karşılaştıklarını öğrendik. Bu sorunların üzerine giderek çözümler ürettik. Ulaşım için otobüs 

duraklarını ,araç kiralama yerlerini turistimizin konumuna en yakın olan yerden en uzak olan 

yere kadar konum sıralamalarını yaptık ve bu sayede en yakın olan yeri seçebilmesini sağladık, 

taksi durakları bölümünde ise turistimiz duraklarımızın  konumuna ihtiyaç duymayacaktır 

numarası ve bazı özelliklerine ihtiyaç duyacaktır o yüzden Çankırı ilimizde bulunan bütün taksi 

duraklarımızın bilgilerinin bulunduğu sayfa tasarladık. Hastane için de konum sıralaması yaptık 

,en yakın olan hastaneden en uzak olan hastaneye kadar Çankırı’da bulunan hastanelerin hepsini 

sıraladık ve turistimizin olduğu konumdan hastanemizin bulunduğu konuma yol tarifi sağladık 

kolay  bir şekilde ulaşabilecektir. Otel için de hastaneye sağlanan bütün özellikler sağlandı ve 

son olarak aktivite için Çankırı’da bulunan bütün aktiviteleri bir sayfada gösterip turistimiz 

hangi aktiviteyi yapmak istiyorsa onu seçecektir ve sonrasında o aktivitemizin konumuna yol 

tarifi sağlanacaktır. 
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6.BİR SORUNA /İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ 

Projemiz turistimizin memnuniyetini arttırmak ,yaşadığı zorluklar karşısında tek  olmadığını 

göstermek, Çankırı İl Turizm Müdürümüz ile konuşmamız doğrultusunda illerimizde 

turistlerimizin  kayıt sistemi sadece otellere girişlerde tutulmakta olduğunu öğendik ve biz bu 

şekilde değil de kayıtların valilikte tutulmasını daha doğru bulduk çünkü valilik, göç idaresi ve 

emniyet birlikte tek bir veri tabanında çalıştığından dolayı ,herhangi bir olay karşısında 

telefonun güç tuşuna beş kez basılınca emniyete bildirim gider, aynı zamanda göç idaresine ve 

valiliğe de bildirim gidecektir. Emniyet güçlerinin teşhis etmesi gereken bir kişi olduğunda 

kolaylıkla giriş çıkışları  kontrol edebileceklerdir. Projemiz gerçek hayata geçirmek için çok 

uygundur ,Çankırı İl Turizm Müdürlüğü bize destek sağlayacağının sözü alınmıştır. Projemiz 

İl Turizm Müdürümüz ’ün sözleri ile açıklamak gerekirse “bu proje gerçek hayata geçirilir ise 

Çankırı ilimize gelen turist sayımız artış gösterir” diyerek gerçek hayata geçirilmesini 

tasdiklemiştir. Uygulamamızda bulunacak olan konum sıralaması MHRS uygulamasıyla , polis 

ve emniyet ile olan iletişim bazı uygulamalar ile gerçek hayata geçirilmiştir ,valilikte kayıt 

sistemi oluşturmayı ise Android Studio programının küçük çaplı Server ‘ı kullanarak oluşturduk 

ileriki zamanlarda ise büyük çaplı Server kullanarak gerçek hayata geçirilecektir, 

uygulamamızın diğer bölümleri ise her şekilde yapılabilirdir bunlar da demektir ki 

uygulamamız tamamen gerçek hayata geçirilebilirdir. 

 

Uygulamamız şu an hazırdır çünkü geçen sene Turizm Teknolojileri Yarışması altında 

yarışmaya katıldık ve finalist takımlardandık bu durumda  geçen senenin detay raporundan 

çok fazla faydalanılmıştır. Projemiz dereceye girdiği takdirde Çankırı İl Turizm Müdürlüğü 

ile Çankırı için hayata geçirmeyi planlıyoruz.  

      Aralık-Ocak 

          (2021) 

Taşınması kolay ve artık herkes tarafından telefon kullanıldığı  için 

mobil uygulama yapmaya karar verdik. 

      Ocak-Şubat 

         (2021) 

Projemizi geliştirdik ve Android Studio uygulmasının java dili ile 

yapmaya karar verdik. 

      Mart-Nisan 

         (2021) 

             Projemizi Figma programıyla tasarladık. 

     Nisan -Mayıs 

         (2021) 

Android Studio programı ile mobil uygulama tasarlıyoruz. 

 Haziran-Temmmuz-                  

        Ağustos 

          (2021) 

Projemiz Teknofest detay raporunu geçer ise projemiz teknofest 

sayesinde alınan destek ile gerçek hayata geçirilecektir ve turist 

alımı artış göstererek ekonomimiz artacaktır.. 
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Projemizin Çankırı İl Turizm Müdürlüğü’nden Gerçek Hayata Geçirileceğine Dair                         

Yazılan Yazısı 

 

7.SWOT ANALİZİ                                                                                                                   

           Proje yabancı turistlere tamamen kendi istekleri doğrultusunda, bilinçli ve eksiksiz bir 

gezi fırsatı yaratıyor. Bu da turist sayısının ve turistlerimizin  piyasaya bırakacağı döviz 

miktarının artmasına fırsat tanımaktadır. Turistimiz için bu uygulama tamamen kullanışlıdır 

çünkü valiliğe kayıt olduklarında bilgileri tamamen gizli olarak tutulacağı  ve güvenlikleri 

sağlanacağı için kullanılacaktır. Uygulamamızı ileriki zamanlarda otellere rezervasyon 

sağlayarak, bilet alma şansını sağlayarak, bu uygulama sadece turistlere özgüdür ve bundan 

yerli insanlarımızın da yararlanmasını sağlayarak ve aynı zamanda Çankırı ilimize yurt dışından  

okumak için, yerleşmek için gelen insanlarımıza da kolaylıklar sağlayarak, dil seçenekleri 

koyarak insanlar hangi dilde daha iyi anlıyorlar ise onu seçme seçeneği sunarak  geliştirmeyi 

planlıyoruz. 

Projemizin güçlü yönleri: 

1)Kullanıcının zorluklar karşısında kolay bir şekilde ihtiyaçlarını giderebileceklerdir 

2)Emniyet , göç idaresi  ve valilik aynı veri tabanında çalışması projemiz için avantaj oldu 

çünkü emniyete bildirim gittiği anda valilik ve göç idaresi turistimizin ne durumda olduğunu 

takip edebilecektir. 

3)Valilikte kayıtlar tutularak bir olay karşısında emniyet güçlerimizin kişiyi tespit etmesini 

kolaylaştıracaktır. 
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Projemizin zayıf ve riskli yönleri araştırdığımız kadarıyla turizm açısından ve valilik açısından 

yok tam tersi avantajlarının çok fazla olacağını öğrendik. 

8.KAYNAKÇA 

Uygulamamızın rehber kısmı: 

https://www.youtube.com/watch?v=GffXwcH2-g8 

https://www.youtube.com/watch?v=8sEw3SDqfyw 

https://stackoverflow.com/questions/29711728/how-to-sort-geo-points-according-to-the-

distance-from-current-location-in-androi 

https://www.youtube.com/watch?v=_NBJbOI2Rkw&t=105s 

https://blog.stylingandroid.com/radialgradient-gradients/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJ8Hzuz2LU 

Ambulans ve polisi aramak için uygulamamızdan emniyete yönlendirme: 

https://www.youtube.com/watch?v=XIr83GOh9Sw 

Uygulamanın arka plan rengini ayarlarken: 

https://www.youtube.com/watch?v=MC-sSt5VDBc 

Araç kiralama adresleri:                                                                                                                                                                       

1)https://www.google.com/search?q=Alpii+Rent+A+Car+%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1

&tbm=isch&ved=2ahUKEwjO3NWehIPxAhVKiqQKHSLnC4wQ2-

cCegQIABAA&oq=Alpii+Rent+A+Car+%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1&gs_lcp=CgNpb

WcQDFDv-

QhYxooJYKGTCWgAcAB4AIABd4gB3wGSAQMwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWl

tZ8ABAQ&sclient=img&ei=08K8YI6nNcqUkgWizq_gCA&bih=854&biw=1709&client=op

era&hs=D5a#imgrc=Mbt7gmT8zoLhRM 

2)https://www.google.com/search?q=fatih+rent+a+car+%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1&tb

m=isch&ved=2ahUKEwi-g9fjg4PxAhVXtaQKHXS9DfQQ2-

cCegQIABAA&oq=fatih+rent+a+car+%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1&gs_lcp=CgNpbWc

QAzIECAAQGFCErQdYvLgHYKu7B2gAcAB4AIABaogBggSSAQMxLjSYAQCgAQGqA

Qtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=WMK8YL73CdfqkgX0-

ragDw&bih=854&biw=1709&client=opera&hs=D5a#imgrc=sGbjzzlBBcJuKM 

 

 

Taksi durakları adresleri 
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1)https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x4083c481651269e9%3A0xef965f1d1e11075b!

3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNK984Kmms

HAZnn_P9UkB-yIC8Xv8iZQEpaePH1%3Dw213-h160-k-

no!5zw6dhbmvEsXLEsSBnw7x2ZW4gdGFrc2kgLSBHb29nbGUnZGEgQXJh!15sCgIgAQ

&imagekey=!1e10!2sAF1QipN_Z42zNjh-

FfZsuiGqbX4Ko79LWYiVTAONNNRm&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwib8YqYu_PwAhVJ

DOwKHVj7AyIQoiowCnoECDkQAw 

2)https://www.google.com/search?q=%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1+birlik+taksi&tbm=is

ch&ved=2ahUKEwjekNaBleDwAhXV_rsIHcZmDbwQ2-

cCegQIABAA&oq=%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1+birlik+taksi&gs_lcp=CgNpbWcQAzI

ECAAQGDoECCMQJzoGCAAQCBAeOgIIADoGCAAQBRAeUJqaE1jH1xNg7dgTaARw

AHgBgAHnAYgByBaSAQYwLjIyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient

=img&ei=y3qqYJ7_JdX97_UPxs214As&bih=854&biw=1709&client=opera 

3)https://www.google.com/search?q=%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1+hastane+duraklar%

C4%B1%2C&client=opera&biw=1709&bih=854&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk023X71MGpsNSf

gDGXc9l613uU5RwA%3A1621784699704&ei=e3iqYMWuKo6ykwW84YPwAQ&oq=%C3

%A7ank%C4%B1r%C4%B1+hastane+duraklar%C4%B1%2C&gs_l=psy-

ab.3..0i333k1l2.318666.320470.0.320855.7.7.0.0.0.0.158.855.0j7.7.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.3.394....0.8QfZWFNU4Ms#rlfi=hd:;si:4336166651998678044,l,Ch7Dp2Fua8SxcsSxIG

hhc3RhbmUgZHVyYWtsYXLEsSxaMwoSaGFzdGFuZSBkdXJha2xhcsSxIh3Dp2Fua8Sxcs

SxIGhhc3RhbmUgZHVyYWtsYXLEsZIBCnRheGlfc3RhbmSqARoQASoWIhJoYXN0YW5

lIGR1cmFrbGFyxLEoIQ;mv:[[40.6261791,33.624626],[40.596636,33.604298]] 

4)https://www.google.com/search?q=Aksu%2C+Hastane+Sk.+No%3A18%2C+18200+%C3

%87ank%C4%B1r%C4%B1+Merkez%2F%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+hastane+taksi&t

bm=isch&ved=2ahUKEwisu4-1lODwAhVy_rsIHaBPDzYQ2- 

cCegQIABAA&oq=Aksu%2C+Hastane+Sk.+No%3A18%2C+18200+%C3%87ank%C4%B1

r%C4%B1+Merkez%2F%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+hastane+taksi&gs_lcp=CgNpbWc

QA1DJbVi_oAFgiqIBaAFwAHgAgAF2iAHgCpIBBDE0LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6L

WltZ8ABAQ&sclient=img&ei=K3qqYOz5BPL87_UPoJ-

9sAM&bih=854&biw=1709&client=opera 

5)https://www.google.com/search?q=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+terminal+taksi&tbm

=isch&ved=2ahUKEwiuzeG8k-DwAhWEtKQKHdDJAOcQ2-

cCegQIABAA&oq=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+terminal+taksi&gs_lcp=CgNpbWcQ

AzIECAAQGDIECAAQGFDtqQVYyPQFYOX5BWgCcAB4AYABbIgB6QiSAQMyLjmY

AQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=LnmqYK7-

KITpkgXQk4O4Dg&bih=854&biw=1709&client=opera#imgrc=YYzm5RYt1M5EiM 

6)https://www.google.com/search?q=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+imaret+taksi&tbm=i

sch&ved=2ahUKEwjoxsKok-DwAhWKyKQKHWiTBucQ2-

cCegQIABAA&oq=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+imaret+taksi&gs_lcp=CgNpbWcQAz

IECAAQGFDAsQJYpbwCYNTBAmgAcAB4AIABdYgBmAWSAQMwLjaYAQCgAQGq
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AQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=BHmqYOi0DYqRkwXoppq4Dg&bih=854

&biw=1709&client=opera#imgrc=vPIdN-n8kofbvM 

7)https://www.google.com/search?q=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+uzay+taksi&tbm=isc

h&ved=2ahUKEwiS_8-Vk-DwAhWIvKQKHdUiC8IQ2-

cCegQIABAA&oq=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1+uzay+taksi&gs_lcp=CgNpbWcQAzI

ECAAQGFCnhgJYzqcCYOOqAmgCcAB4AIABfIgBrwaSAQMwLjeYAQCgAQGqAQtnd3

Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=3HiqYJKhJIj5kgXVxayQDA&bih=854&biw=1709

&client=opera#imgrc=k43jaTpBFlNd9M 

8)https://www.google.com/search?q=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1++murat+taksi&tbm=i

sch&ved=2ahUKEwiaz7DtkuDwAhXJyqQKHQViDbUQ2-

cCegQIABAA&oq=%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1++murat+taksi&gs_lcp=CgNpbWcQA

zIECAAQGFCYhQVYmIUFYLyGBWgAcAB4AIABgQGIAYEBkgEDMC4xmAEAoAEB

qgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=iHiqYJrrC8mVkwWFxLWoCw&bih=854

&biw=1709&client=opera#imgrc=Q9-BVAzTxa4K9M 

9)https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x4083c4813f604663%3A0xf1145d2557d7321!3

m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMDrEj0jDXw7

r3l5Q0ucKkWT3X6-sStsItXenKb%3Dw130-h87-n-k-

no!5s%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1%20taksi%20duraklar%C4%B1%2C%20-

watch?v=o2VfWU9EUtY 

13)https://www.youtube.com/watch?v=lnoGm%20Google%27da%20Ara!15zQ2dJZ0FRPT0

&imagekey=!1e10!2sAF1QipMcwWwnvnsAekEVFQq1oD7K5BgZAL8R7kuzU2_U&hl=tr 

 10)https://www.firmasec.com/firma/ymmym-guven-taksi-duragi 

11)https://www.google.com/search?q=%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1+murat+taksi&client

=opera&hs=79&sxsrf=ALeKk01ArHt1Flse3CNmEs4WDW3QjltOuw:1622486400557&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiXhrvsyPTwAhXMjqQKHUmFBAgQ_AUoAno

ECAEQBA&biw=1709&bih=854#imgrc=AaTIPClbOGLZoM 

Youtube Android Studio dersleri: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=bo3H6e4wf4M 

2)https://www.youtube.com/results?search_query=android+studio+background+gradient+col

or+design 

3)https://www.youtube.com/watch?v=cDnrg75lu3E 

4)https://www.youtube.com/results?search_query=android+studio+arka+plan+ge%C3%A7i%

C5%9Fli+renk+tasar%C4%B1m 

5)https://www.youtube.com/watch?v=bgIUdb-7Rqo 

6)https://www.youtube.com/watch?v=eL69kj-_Wvs 
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7)https://www.youtube.com/watch?v=zHxmSmjOSco 

8)https://www.youtube.com/results?search_query=iamge+button+onlcicker+android+studio+

open+activity 

9)https://www.youtube.com/results?search_query=onlicker+image+button+android+studio 

10)https://www.youtube.com/watch?v=NXYRJuZzyLw 

11)https://www.youtube.com/watch?v=lLXgZPM0Gr4 

12)https://www.youtube.com/GGpdKk 

Çankırı İl Turizm Müdürlüğü’nün arşivi 

harita yüzü inglizce baskı (1).pdf
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