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Özet  

 

Müzeler, insanlara kültürlere özgü eserleri bir arada göstererek aralarındaki bağları ve kültürel 

değerleri fark etmelerine yardımcı olur. Arkeolojik kazılarda bulunan yapıtlar değerlerine 

göre müzede sergilenir veya sergilenmez. Bizim yaptığımız çalışmada; yönetici arkeolojik bir 

kazı başlatmak istediğinde daha önceden uygulama rehberine kaydettiği arkeologlara 

bildirmesine yardımcı olur. Arkeologlar kazı alanında bulduğu yapıtlar hakkında bilgileri ve 

yapıtın bulunduğu konum bilgisini uygulama üzerinde almasına yardımcı olunur ve 

kendilerine verilen RFID etiketleri ile yöneticiye gönderme işlemi yapılabilir. Alınan hassas 

konumla birlikte eski yapılan kazı çalışmalarında aynı yerde veya yakınlarında bir eser 

bulunup bulunmadığını gözlemlenebilmesi sağlanır. Yönetici arkeologlardan alınan yapıt 

bilgileri hakkında testler yapıldıktan sonra müzede sergilenmeye değer bir eser olup 

olmadığına karar verildikten sonra web arayüzü ile hazırladığımız site üzerinden sergilenecek 

eser’e özgü bir QR kod oluşturulur. Oluşturulan QR koda gömülen yöneticinin erişime izin 

verdiği kadar eser bilgilerini içerir. Geleneksel yöntemlerde sergilenen eserlerin yanında 

(etrafında) bilgiler verilmektedir. Yapılan yazım hatalarının düzeltilmesi maliyete neden 

olmaktadır. Fakat yaptığımız çalışmada QR koda gömülen bilgiler kolaylıkla değiştirilmesi, 

düzeltilmesi sağlanır. Müzelerde sergilenen QR kod eserleri, ziyaretçiler uygulamamız 

üzerinden QR kod okutularak müzede, örenyerlerinde gezerken eser (tarihi yapıtlar) hakkında 

bilgiler elde edilir, bilgileri sesli bir şekilde dinlenilmesi alternatif olarak sunulmuştur. 

Müzeler kendi siteleri oluşturularak, eserler hakkında insanlara merak uyandıracak bilgiler 

vererek insanları müzelere ziyaret etmeye teşvik edilmesi amaçlanır. Dijital Müze ile beraber 

arkeolojik kazılardan müzeye sergilenene kadar geçen aşamalarda tamamen elektronik 

ortamlarda gerçekleştirilerek analizi kolay bir hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital arkeoloji, Akıllı müze, RFID etiketler, QR kod 
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1. Giriş 

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka 

gösterilmek için sergilendiği yer ve yapı ’ya müze denir (TDK, 2019).  Müzeler, insanlara 

kültürlere özgü eserleri bir arada göstererek, aralarındaki bağları ve o değerleri fark 

etmelerine yardımcı olur. Uygarlıklara ait oluşan kültür önyargıları ortadan kaldırır. Böylece 

farklı kültürlerde yaşamış insanlar arasında önyargısız bir iletişim kurulmuş olur. Aynı 

ülkelerde olmalarına rağmen, karmaşık ve kalabalık toplumlarda kültür uyuşmazlığı 

görülebilmektedir. Müzeler, kültür karmaşası olan ülkeler arasında birleştirici rol oynadığı 

bilinmektedir. Karmaşık ve kalabalık toplumlarda müzeler, etkinliklerle toplumların ortak 

mirasın sahipleri olduklarını gündeme getirerek onların birlikteliğini sağlamada çaba gösterir 

[1]. 

Milletleri oluşturan kültürlerin değerlerini muhafaza etmek ve bilimsel kalıplara göre topluma 

aktarmak, ilgili kurumların olduğu kadar müzelerin de görevidir. Müzede öğrenilen bilgilerin 

dolaysız öğrenme sağlandığı için kalıcı öğrenmenin gerçekleştirileceği eğitimi vermek 

müzelere de düşer [1]. Müzeler kurulduğu tarihlerden şimdiye kadar olan süreçlerde sürekli 

eğitim amacını taşımışlardır. Ancak müzelerde eğitim toplum yaşamına, eğitim ve müzecilik 

teorilere göre farklı asırlarda değişik anlam ve roller üstlenmiştir [2]. Yapılan bir deneysel 

eğitim projesi sonucunda, bir müzenin insanlara geçmiş tarihlerini yaşattığı ve dedelerinin 

hayat tarzlarına yönelik empatiyi arttırdığı saptanmıştır (Siedel ve Hudson, 1999: 31). 

Dijitalleşme; Eser, yapıt, belge ya da grafik malzemeler gibi fiziksel materyallerin elektronik 

ortamda depolanan verilere dönüştürülmesi işlemi ya da genel olarak, elektronik sistemlerce 

tanımlama yapılandırılmamış formdaki bilgilerin elektronik ortamlar tarafından analiz 

edilebilecek bir formata çevrilmesi biçiminde tanımlanabilir [5]. Verilerin dijitalleşmenin 

amaçları; Kültürel mirasların kayıt altına alınması ve korunması, verilerin düşük bir maliyetle 

yedeklenebilmesi ve kopya edilmiş veriler ile daha fazla erişilmesi, belge ve depolama 

maliyetinin azaltılması. 

Gelişen teknoloji ile beraber coğrafi kısıtlamaların minimum seviyeye inmesi, dijital 

teknolojilerin maliyetinin azalması vb. etkenler insanlığın yaşamında kültürel anlamda 

değişimleri de beraberinde getirmiştir [3]. Araştırma geliştirme ve kalkınma için ihtiyaç 

duyulan bilgileri analiz etmek (toplamak, işlemek, aktarmak) için bilgi teknolojilerinin 

kullanılması ekonomik yapının da gelişmesine olanak oluşturmaktadır [4].   

Her geçen zamanlarda kültür ve eğitim kaynakları dijital formatta üretilmekte ve bu kaynaklar 

sunucular üzerinden erişebilmektedir. Müzedeki eserler ve arşivler (belgeler) işlevleri gereği 

türlerine ve amaçlarına uygun bilgileri toplayıp bir kısmını hizmete sunmaktadırlar. Bilgilere 

sürekli erişebilmek için sadece korunması ve arşivlenmesi yoluyla sağlanabilir. Pek çok 

ülkede yürütülmekte olan kültür miraslarını korunmasına yönelik yapılan arşivleme 

çalışmaları, paylaşılmış bir geçmişi görünür kıldığı için toplumların kimliklendirilmesi, 

tarihsel ve kültür bilincin oluşturulması, kültürler arası bağlar kurarak toplumlar arası bağları 

güçlendirmek için de önemlidir [4]. 
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            Şekil 1. 2000-2018 yıllarında müze ve örenyerlerinin ziyaretçi sayıların dağılım  

Şekil 1’de Türkiye ’de yıllara göre ziyaretçi sayıları gösterilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle 

beraber kayda değer artışlar olduğu gözlemlenmektedir. Bazı yıllarda düşüşler görülmektedir. 

Fakat ziyaretçilerdeki düşüşlerin nedenleri; ekonomik nedenler, müze ve örenyerlerin 

ziyaretçilere kapalı olduğu (restorasyon) gibi nedenlerden dolayı olduğu, artışların yüksek 

olmasının nedenleri ise okullarda düzenlenen etkinlikler, müzelerin ücretlendirmeleri düşük 

olması da gözlemlenmektedir. Yapacağımız çalışma ile birlikte müzelerin akıllı bir müze 

olmasını sağlamak ve internet ortamına insanlara merak uyandıracak görseller ve bilgiler 

göstererek mekanları yerinde görmeleri sağlanacaktır. Çalışmamız her yaştan insanlara hitap 

edecek şekilde müze ve örenyerlerindeki ziyaretçi sayıları arttırılması hedeflenmiştir (şekil 

1’deki veriler Kültür ve Turizm bakanlığının müze istatistikleri sayfasından alınmıştır [6]). 

Literatür taraması yapıldığında Dijital ve sanat, Dijital müze, RFID kullanılarak akıllı müze 

sistemi gibi farklı alternatifler ile yapılan çalışmalar görülmektedir: 

 

Athanasios Fevgas vd. yaptıkları iMuse mobile tour çalışmalarında bir müze rehberi 

uygulama geliştirmişlerdir. Önceden kaydedilen müze gezi turları ile eserin 3 boyutlu halini 

mobil cihazlarda hizmete sunulmuştur ve grup ziyaretleri için özel mobil telefonlarında 

rehberlik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayan bir grup hizmeti sunmaktadır. Hizmet, 

müzenin RFID özellikli cihazları tarafından alınan bilgilere erişim sağlar [7]. 

Marinna Buzzi ve Gaetana Marchesini yaptıkları çalışmada; RFID teknolojisi ile müzede 

bulunan eserlerin envanterleri dijital ortamda tutulmuştur. Kazı alanından müzeye kadar 

arkeolojik buluntuların etkili takibi ve hızlı bir şekilde tanımlanması için UHF (Ultra Yüksek 

Frekans) RFID pasif etiketlerini kullanma çalışması yapılmıştır [8]. 

 

Adel Khelifi yaptığı çalışmada arkeolojik kazı çalışmalarında teknolojinin geride kaldığını, 

teknolojinin olmaması sonraki nesillere bilgi aktarılmasında bir kopukluğa neden olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu sorunun giderilmesi için mobil uygulama önerisinde bulunmuştur [9]. 

 

Athanasios Fevgas vd. [7]’de yaptıkları çalışmalarını geliştirerek iMuse Tour uygulamasını 

bir rehber ve eğitici olmasını sağladılar. Zengin medya içeriğini kullanarak müzelerin dijital 

bilgilerine erişimi artırarak kültürel bilgi keşfini arttırmaktır. iMuse platformu, sunumları 

interaktif oyunlar ve rehberli turlarla birleştirerek eğitim programlarını geliştirmek ve kültürel 

anlayışı geliştirmek için başarıyla kullanılmaktadır [10]. 
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Ana M. López vd. yaptıkları çalışmada, bir kazı alanındaki bilgileri yönetmek için tasarlanmış 

bir mobil sistem sunulmaktadır. Telefon şebekesine bağlı bir grup kablosuz cihaz, farklı 

kullanıcılar tarafından toplanan verileri ortak bir veritabanına gönderir. Aynı zamanda, her 

arkeolojik bulgu, bir NFC arayüzü ile donatılmış mobil cihazlarla iletişim kurabilen bir NFC 

transponder ile etiketlendiğinde bilgi sistemine entegre edilir. Bu şekilde, NFC etiketinin 

belleğinde kaydedilen bilgilerle birlikte öğeye eklenen kimlik kodu, hangi sistem 

hizmetlerinin otomatik olarak başlatılacağını, hangi görevlerin kullanıcıya talep edileceğini ve 

hangi eylemlerin engellenmesi gerektiğini veya istenmeyen olarak uyarılmadığı sürece 

belirler [11].  

Paul F. Marty tarafından yapılan çalışmada ise; müze web sitelerinin müze ziyaretçilerinin 

hayatındaki rolü hakkındaki soruları ele alan bir araştırma anketinden sonuçlar sunmaktadır. 

Sonuçlar, müze web sitelerinde dijital müze kaynaklarının kullanımı hakkında ayrıntılar 

sağlar ve çevrimiçi müze ziyaretçilerinin çoğunun müzeler ve müze web siteleri arasında 

gerçekleşen etkileşimler için net beklentileri olduğunu gösterir [12]. 

Yafang Wang vd. yaptıkları çalışmada; Elde taşınır cihazlara dayanan bir Müze Rehber 

Sistemi sunulmuştur. Ziyaretçiler; kendi zevklerine göre dolaşabilir ve cihazın kendisinden 

gelen açıklayıcı bilgilere göz atabilir ya da eserlerin başında bilgileri okunması olanak 

sağlayan bir sistem geliştirmişlerdir [13]. 

1.1. Projenin Amacı ve Önemi 

Çalışmamızda, bir eserin arkeolojik kazılarından başlayarak, eserin müze ’de sunulmasına 

kadar geçen süreyi kayıt altına alınmasını sağlayacak ve müzede sunulurken bilgi 

kopukluğuna neden olan olayları ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Yaptığımız mobil 

uygulama ile müze sahibi arkeolojik kazının nerede yapılacağını, hangi zaman aralığında 

yapılacağını arkeologlara uygulamamız üzerinden paylaşacaktır. Arkeolojik kazı başlatan kişi 

(yönetici) yaptığımız uygulamalarını Arkeologların cihazlarında bulundurmak isteyecektir. 

Bu sayede kazı yaptıklarında buldukları eserlerini kendilerine verilen RFID etiketlerini NFC 

Reader servisi olan telefonlara okutularak bir kimlik ataması yapacaktır ve buldukları eserleri 

kaydederken konum bilgisini açık tutarak yöneticiye uygulamamız üzerinden yeni bir eser 

bulduğunu haber verecektir. Konum istenmesinin nedeni ise aynı enlem ve boylama sahip 

veya yakın değerlerde bir yapı bulunduğu takdirde önceki bulunanın devamı niteliğinde olup 

olmadığını testler sonucunda kanaat edebileceklerdir. Ardından yapının bir değeri olup 

müzede sergilenmek istenirse RFID etiketi web sitesi üzerinden bir QR kod oluşturarak esere 

zarar vermeyecek şekilde üzerine yerleştirebilecektir. Yapılan işlemler sadece yönetici ve 

arkeologları ilgilendiren bölümlerdir. QR oluşturulan eserler müzeye sergilendiklerinde ise 

ziyaretçiler için hazırladığımız rehber eser tanıma uygulaması kullanılacaktır. Müzeye 

ziyarete gelenlere uygulamaları indirilmesi istenecek ve ardından uygulamada eserler 

hakkında bilgi, eserin resimlerini elde etmek isterlerse müze yöneticinin erişime izin verdiği 

kadarı ile bilgilere rahat bir şekilde erişebileceklerdir.  Arkeolog kazı alanında; eser hakkında 

sadece eser adı, eser resmi, eserin bulunduğu enlem-boylam bilgisini ve eser hakkında 

yüzeysel bir bilgi girilmesi istenilecek, yönetici ise gelen eserlerin enlem-boylam dışındaki 

eser bilgilerini değiştirme yetkisine sahip olacaktır.  

1.2. Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru 

Hayatımızın her yerine giren teknoloji gün geçtikçe arkeolog alanında da görülmeye 

başlanmıştır. Bir yapıtın arkeolojik kazıdan müzeye kadar olan işlemlerini kopuksuz şekilde 
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sürdürüp kayıt altına alınmasını sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Verilerin hepsi dijital 

ortamda tutularak analiz edilmesi kolaylaşacak, bulunan yapıtın konum bilgilerini Google 

konum servisi aracılığıyla enlem ve boylam bilgisini de alarak yapıtın bulunduğu yeri 

optimum olarak kayıt altına alınacaktır. Konumu optimum olarak kaydetmek istememizin 

nedeni önceden veya daha sonraki kazı çalışmalarında yakın yerlerde bir yapıt bulunduğu 

takdirde aralarında bir bağlantı olup olmadığını kazı alanında tespit edilecektir. 

Yapıtların müzede sergilendiğinde oluşacak en küçük yazım yanlışlarında büyük maliyetlere 

neden olabilmektedir. Yaptığımız QR kod sistemi ile yanlış olan bilgiler yönetim panelinden 

değiştirerek düzeltilebilecek ve maliyeti ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 

Çalışmamızın bir diğer özelliğinde ise, müze yerlerindeki eserler bir rehber eşliğinde 

gezildiğinde çok daha verimli geçildiği saptanmıştır. Uygulamamızla beraber ziyaretçiler 

eserdeki QR kod okutularak gerekli bilgiler, kazı alanından resimler hakkında bilgi alarak her 

eser başında bir rehber varmış gibi görülecektir. Ve uygulamamızda akıllı asistan özelliği ile 

merak edilen eserlere ait QR kod okutularak bilgiyi cihazımıza taşımış olacaktır böylelikle 

bilgiyi ister okuyarak ister de dinleyerek eser başında beklemeden öğrenilebilecektir. 

 

1.3. Projede Kullanılan Teknolojiler 

Yaptığımız çalışmada, kazı çalışmasını paylaşan yöneticiler; bulunacak eserlere kimlik 

oluşturmaları için görevlendirilen arkeologlara RFID etiketlerini teslim edecekler, kazı 

alanına giden arkeologlar buldukları kalıntıları (eserleri) uygulama üzerinden kayıt altına 

alabileceklerdir. Yaptığımız sistemde arkeologlar verilen etiketleri NFC özelliğine sahip 

telefonlar yardımıyla okutup eserlere bir kimlik kazandırmış olacaklardır. Kayıt altına alınan 

eserler çevrimiçi bir şekilde erişilebilmesine olanak sağlamaktadır. Kullanılan veritabanı 

Mysql ’dir. Çalışmanın işleyişi mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmektedir. Arkeologlar 

eserleri kaydettikten sonra yöneticinin sistemine gönderilmesi sağlanacak, eğer bulunan 

kalıntı kayda değer bir eser olursa yönetici eser bilgileri hakkında PHP7 ile kodlanan yönetici 

paneli ile verileri daha detaylı bir şekilde oluşturulmasına olanak sağlanmıştır. Eser müzede 

sergilenirken QR kod oluşturulmak için RFID etiketlerindeki değerleri QR kod içine gömerek 

bir generator (QR oluşturma) gerçekleştirilmiştir. Müzedeki ziyaretçiler için yaptığımız 

uygulamada ise ziyaretçiler, eserler için oluşturulan QR kodu okutarak eser hakkında bulunan 

resimleri, bilgileri müzeyi gezerken de bilgi edinilmesi sağlanacaktır.  

2. Materyal ve Yöntemler 

2.1. RFID (Radio Frequency Identification) 

 

RFID anlamı, dünyadaki en yeni tanımlama teknolojisi olarak kabul edilen “Radyo Frekansı 

Tanımlama” anlamına gelir. Temel bir RFID, etiketten ve okuyucudan meydana gelir. RFID 

etiketi, radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak tanıyan bir silikon 

yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde bulunduğu nesne ile 

ilgili bilgileri saklar. Anten, radyo frekansı kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir. 

Kaplama ise etiketin bir nesne üzerine yerleştirilebilmesi için yonga ve anteni çevreler. 

Temassız akıllı kartlar, RFID teknolojisi sayesinde kart okuyucu ile iletişim kuran 

mikroişlemcili bir yongadır. Temassız akıllı kartta iletişim, 10 cm mesafeye kadar sağlanabilir 
[14]. 

Bu teknoloji uzun süreden beri mevcut olmasına rağmen gerek pahalı olması ve gerekse 

üretici firmalar arasında bir standartlaşmanın uzun süre olmaması, yaygınlaşma sürecini 
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olumsuz etkilemiştir [15]. RFID teknolojisinin özellikle otomasyonda kullanılması ile elle 

yapılan işler minimuma indirgenmiştir [16].  

 

2.2. NFC (Near Field Communication) 

NFC teknolojisi, yakın alan iletişimi; müşteri elektroniği, mobil cihazlar ve bilgisayarlar ile 

etkileşim için tasarlanmış bir kısa menzilli, kablosuz, kişisel iletişim alanı teknolojisidir. 

Kullanıcıların temassız işlemleri gerçekleştirmelerine izin vererek dijital içeriğe erişmelerini, 

temassız ödeme yapabilmelerini ve tek bir dokunuşla elektronik cihazlara kolayca 

bağlanabilmelerini sağlar. NFC, mevcut temassız kart teknolojisi için belirlenen standartları, 

temel unsurları kullanarak, birçok popüler kablosuz teknolojileri tamamlar [14]. 

NFC çift yönlü iletişim yeteneği ve dokunma basitliği ile diğer teknolojiler arasında bağlantı 

kurmak için en idealidir. Sistemimizde telefonlarda bulunan NFC özellikli telefonlarda RFID 

etiketli bilgiler karşılaştırılarak bilgilerin cihaza aktarımı sağlanacaktır. 

 

2.3. QR (Quick Response) 

Japonya’da faaliyet gösteren ve Toyota’nın bir yan kuruluşu olan Denso Wave firması 

tarafından geliştirilen 2 boyutlu bir barkod sistemidir. Adını İngilizcede Çabuk Tepki anlamına 

gelen Quick Response kelimelerinin baş harflerinden alır. İçeriği bir metin, web sitesi adresi, 

video link dahil herhangi bir veri olabilir. QR kod okuyucu bir yazılım vasıtasıyla bir cep 

telefonu rahatlıkla QR kod okuyabilir ve ilgili ürün veya servis sayfasını açabilir. Kullanımı 

oldukça basittir. Kameraya sahip akıllı bir cep telefonu ve barkod okumaya yardımcı bir 

uygulama ile bütün QR kodları okuyabilirsiniz. 

 

Şekil 2. Farklı boyutlarda QR kod örnekleri 

Çalışmamızda eserlerin bilgilerinin barındırılacağı şekil 2’deki gibi farklı boyutlarda QR kod 

bulunacaktır. Ziyaretçilere ait olan uygulamada ise hazırlanan QR kodların okuma işlemleri 

yapılması sağlanmıştır. 

2.4. Sistemin Çalışması ve Akış Şeması 

Çalışmamız mobil ve web olmak üzere iki arayüzü bulunmaktadır. Fakat yönetici olan 

kısmına erişimler sınırlı olduğu için burada mobil arayüzünde bulunan arkeolog-yönetici 

(arkeolog ve yönetici aynı arayüzü sahip) ve ziyaretçi arayüzleri ele alınacaktır. 

 

 

 

 



6 

 

2.4.1. Müze Ziyaretçi Sistemi 

 

Şekil 3. Müze ziyaretçi sisteminin akış diyagramı 

Müze ziyaretçi sistemini kullanabilmeleri için cihazlarında uygulamayı çalıştırmış ve QR kod 

okumasını yapılabilmesi için kameraya erişim izni verilmesi gerekmektedir. Okutulan QR kod 

iki durumda olabilir. QR kod tanımlı ise eser hakkında yöneticinin erişimine izin verdiği 

kadarıyla bilgileri ve resimleri görüntüleyebilecektir. Eserdeki yazılı bilgileri sesli bir şekilde 

dinlenmesi sağlanmıştır. Sistemin akış şeması şekil 3’te görüldüğü gibidir. 

 

2.4.2. Arkeolog-Yönetici Sistemi 

 

 
Şekil 4. Arkeolog-Yönetici sisteminin akış diyagramı 

Uygulamamızın arkeolog kısmında kendisine tanımlanmış kullanıcı adı ve şifre ile giriş 

yapılarak uygulamada arkeolog arayüzü gösterilecektir. Buradan arkeolog giriş için farklı 
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seçenekler sunulmuştur. Yönetici arkeologlara bir RFID etiketli akıllı kimlik kartları sisteme 

tanıtarak belirlediği arkeologlara verecektir. Uygulamanın giriş ekranında NFC özellikli olan 

cihazlara okutularak giriş yapabilecektir. Cihazında NFC özelliği olmaması durumunda 

bilgileri manuel olarak elle girebilecektir. Ardından aktif olan kazılar hakkında erişime izin 

verilen bilgileri ekranında görebilecektir. Eserler kısmında ise daha önceden eklediği eserler 

ekranında görüntülenecektir. Yeni bir eser oluşturulmak istenirse; eser hakkında bilgileri, 

resmini ve konum bilgileri girildikten sonra RFID etiket ile kimliklendirilerek yöneticiye 

gönderilme işlemi yapılacaktır. Yönetici bilgilere bakarak gönderilen kalıntının belli bir 

testler ile müzede gösterilmeye değer olup olmadığına bakarak diğer işlemlere geçer. Sistemin 

akış şeması şekil 4’te gösterildiği gibidir. 

 

2.5. İş – Zaman Çizelgesi 

 

 
                       Şekil 5. İş zaman çizelgesi 

3. Bulgular 

Çalışmamız ’da arkeologların kazı alanında buldukları yapıtları ( eserleri) kaydedebilmeleri 

için mobil uygulama, yöneticilerin arkeolog eklemeleri, arkeolojik kazı başlatmaları, müze 

eserlerini detaylı yazabilmeleri, QR kod oluşturmaları, eserlerin erişilmesini aktif pasif hale 

getirebilmeleri için mobil ve web (yönetim paneli), Müze ve örenyerlerine gelen ziyaretçileri 

QR kod okutularak eser hakkında yöneticilerin erişime izin verdiği kadarı ile bilgileri mobil 

uygulama ile görüntülenmesine sağlayacak hepsi birbirleri ile entegreli olacak şekilde 

uygulamalar geliştirilmiştir. 

 

3.1. Yönetici Sistem Çalışmaları 

Yönetici çalışmalarını yürütebilmeleri için mobil ve web sitesi (yönetim paneli) 

geliştirilmiştir. Mobil’de yönetici ve arkeologlar yapılan işlevler büyük çoğunluğu aynı 

olmaktan kaynaklı olarak tek bir uygulama da yapılmıştır. Web kısmında ise yöneticinin 

eserleri daha kolay bir şekilde detay bilgilerini, eser resimlerini, QR kod oluşturmaları gibi 

işlemleri yapabilecektir.  

 

3.1.1 Yönetici Mobil Uygulama İncelemesi 

Yönetici uygulamaya giriş yapılabilmek için sistemde kendisine tanımlanan parola ve şifre ile 

giriş yapılabilmesi sağlanmıştır, Alternatif olarak giriş yapılan mobil cihazın NFC servis 

desteği varsa sisteme tanımlanan Akıllı kimlik kartının RFID etiket numarası ile girişte 

yapılabilecektir. Arkeolog ve yöneticinin giriş ekranları şekil 6.a’da görülmektedir.   
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         (a)                                                                              (b) 

Şekil 6. Arkeolog ve yönetici ekran görüntüleri 

 

Yöneticiler, giriş ekranındaki (şekil 6.a) istenilen parola ve şifre veya Akıllı kimlik kart 

sisteme tanımlı ise şekil 6.b’de görülen ekran ile karşılaşılacaktır. Yöneticiler mobil 

uygulamada; kazılar, eserler, arkeologlar ve kendi kişisel bilgileri ile ilgili işlemler 

yapılabilmesi sağlanmıştır. Giriş ekranın anasayfa bulunan kısım ile şekil 6.b’de sol üst 

köşede görülen liste ikonu ile menünün sol yan tarafından açılabilir-kapanılabilir olacak 

şekilde olması sağlanmıştır. 

 

                      (a)                                                   (b)                                                 (c) 

Şekil 7. Yönetici kazılar bölümü ekran görüntüleri 
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Yönetici, menülerden kazılar seçeneğini seçerek sisteme tanımladığı arkeolojik kazıların 

görüntülenmesi sağlanmıştır (şekil 7.a). Kazılarda başlatılan kazılara ara verilmiş (pasif) 

olabilmektedir. Liste satırlarının solunda bulunan gri(pasif) nokta ve mavi(aktif) nokta olarak 

yöneticiye listelenme esnasında aktif ve pasif olanları ayırt edebilmesi sağlanmıştır.  

 

Yeni bir arkeolojik kazı başlatılmak istenirse şekil 7.a’da sağ alt köşede bulunan plus(artı) 

ikonuna tıklayarak yeni bir arkeolojik kazı oluşturma ekranı görüntülenecektir (şekil 7.b). 

Yapılacak arkeolojik kazının adı, nerede olacağı ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağı 

belirtilir ve son olarak arkeologlar tarafından gözükmesi için durum belirlenir, durumun pasif 

olması durumunda arkeologlar tarafından görüntülenemeyecektir. İstenilen girdiler girildikten 

sonra sağ üst köşede (şekil 7.b) bulunan tik(tamamlandı) ikonuna tıklanarak yeni bir 

arkeolojik kazı oluşturulmuş olunacaktır. 

 

Başlatılan arkeolojik kazılar ’da düzenleme (güncelleme) işlemleri yapılabilmektedir. Aktif 

olan kazılar pasif hale getirilmesi, kazıların başlama ve bitirilme tarihini değiştirebilmek için 

şekil 7.a’da listelenen kazılar ’da düzenleme yapılacak kazıya tıklanarak şekil 7.c’de görülen 

ekran görüntülenecektir. Kazıyı sonlandırmak(silmek) için şekil 7.c’de bulunan çöp kutusu 

ikonu tıklanarak kazı sonlandırma (silme) işlemleri yapılır. Düzenleme işleminde bulunan 

kalem (düzenleme) ikonuna tıklayarak kazıda düzeltilmek istenen alanlar değiştirilir ve 

ardından tik (tamamlanma) ikonuna tıklanarak güncelleme işlemleri tamamlanır.  

 

Şekil 6.b’de eserler bölümü seçiminde ise Arkeologlar’ın arkeolojik kazılarda buldukları 

yapıtları göndererek yöneticilerde gözükmesi sağlanır. Yöneticiler arkeologlar gibi yeni bir 

eser ekleyebilir, düzenleyebilir veya yapıt müzeye sergilenecek değerde bir yapıt değilse 

silme işlemide yapılabilir. Eser işlemlerinin yapıldığı ekranlar şekil 13’de görüldüğü gibidir. 

 

 

         (a)                                                                              (b) 

Şekil 8. Yönetici Arkeologlar bölümü ile ilgili işlemlerde ekran görüntüleri 
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Arkeologlar seçimi ile beraber yönetici şekil 8.a’da görülen sistemde kaydedilen arkeologları 

görülebilmektedir. Arkeologlar listesinde bulunan mavi ve gri noktalar ile arkeologların aktif 

veya pasif oldukları anlaşılabileceklerdir. Pasif olan arkeologlar sistemlere giriş 

yapamayacaklardır. Sistemde giriş yapılırken kontrol edilen kullanıcı adı ve şifrenin doğru 

olmasının yanında arkeologların durumlarının da aktif olması gerekmektedir. 

 

Sistemimizde yapı olarak kazılarda yapılan işlemler aynı şekilde işlenmektedir. Yönetici yeni 

bir arkeolog eklemek isterse şekil 8.a’da görülen plus(artı) ikonunu seçerek yeni ekleyeceği 

arkeolog bilgileri girildikten sonra tik(tamamlandı) ikonuna tıklanarak yeni bir arkeolog 

ekleyebilir. Var olan arkeoloğu silmek veya bilgileri güncellenmesi istenilen arkeoloğun 

bulunduğu satır seçilerek şekil 8.b’de eser bilgileri görülmektedir. Silmek istenirse şekil 

8.b’de bulunan çöp kutusu ikonuna tıklanacak, düzenlemek istenirse kalem ikonu seçilmesi 

gerekmektedir. 

 

Arkeologlar, yönetici tarafından sisteme kaydedildikten sonra şekil 8.b’de kendisine 

tanımlanan mail ve parola bilgileri ile giriş yapılması sağlanmıştır. Düzenleme ekranında 

parola gözükmemesinin nedeni açılan ekranın sadece okunması (read-only) olarak 

açılmasından kaynaklanmaktadır. Düzenleme moduna geçildiğinde (kalem ikonu 

seçildiğinde) şifre girdiside görülecektir. 

 

Sistemimizde yönetici ve arkeologların mobil cihazlarda girilmesinde her uygulamayı kapatıp 

açtığında kullanıcı adı ve şifre girmesi veya akıllı kimlik kartını okutarak girmesi durumunu 

engellemek için cache (telefon önbelleğinde verileri saklama) işlemleri yapılmıştır. 

Uygulamaya giriş yapıp uygulamayı kapattıktan sonra tekrar giriş yapıldığında verileri 

önbellekte tutulduğu için giriş ekranı atlanıp şekil 6.b’ye yani anasayfa ekranına geçiş 

yapılacaktır. Yönetici ve arkeolog cache’teki bulunan giriş girdilerini silerek uygulamadan 

çıkmak için şekil 7.b’de sağ üst köşede bulunan üç nokta ikonuna tıklanarak açılır menü 

şeklinde çıkış seçeneği görülecektir (şekil 7.b). Çıkış seçeneği seçilerek uygulama 

kapatıldığında, uygulamaya tekrar giriş yapılmak istendiğinde sistem bizden kullanıcı adı ve 

şifre veya tanımlanan akıllı kimlik kart ile giriş yapmamızı isteyecektir. 

 

Yönetici ve arkeologlar kendi kişisel bilgilerini güncelleyebilmesi için şekil 6.b’de bulunan 

ayarlar kısmı seçilecektir. Ayarlar ekranında ilk açıldığında resim ve girdiler sadece okunur 

(read-only) olarak açılmaktadır. Güncelleme işlemleri yapılabilmesi için kalem ikonuna 

tıklanır. Kalem ikonu tıklandıktan sonra resmin altında fotoğraf yükle yazısı gelerek resmi 

değiştirmemizi sağlayacaktır, aynı şekilde isim ve mail verilerini de uygulama üzerinden 

değiştirilebilmektedir (şekil 12.b). 

 

3.1.2. Yönetici Web Uygulama İncelemesi 

Yöneticiler için yapılan web uygulaması arkeologların gönderdiği yapıtların müzede 

sergilenmeye değer bir yapıt ise site üzerinde QR kod yapılması sağlanacaktır, müzede 

sergilenecek eserler hakkında bilgileri daha detaylı bir şekilde yazılmasında kolaylık 

sağlanması hedeflenmektedir. 

Şekil 9’da yönetim panelimizde dijital müze seçeneğinde açılır menü şeklinde yapılabilecek 

işlemlerin konu başlıkları görülmektedir. Satırların sağında bulunan kırmızı ve yeşil renkler 

içerisinde görülen sayılar ise konu başlık listelerinin içerisinde bulunan aktif ve pasif sayıları 

gösterilmektedir. Kırmızı renkleri pasif, yeşil renkler ise aktif olanları simgelemektedir.  

 

Kazılar ve arkeologlarda yapılan işlemler mobil uygulamada yapılabilmektedir. Site 

üzerinden küçük cihazlara göre güncelleme işlemleri daha rahat bir şekilde yapılabileceğinden 
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böyle bir alternatife ihtiyaç duyulmuştur. Eserler seçeneğinde ise arkeologların gönderdikleri 

yapıtlar görülmektedir. Arkeolojik kazıdayken yüzeysel yazdıkları bilgileri, site üzerinden 

detaylı bir şekilde yazılması, sistemde kayıtlı olan eserlerin konumlarına bakılarak bir yapıtın 

devamı niteliğinde olup olmadığını gözlemlenmesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 9. Yönetici web site işlemlerin başlıkları 

 

Şekil 10’da deney olarak eklenen eserlerin müzede sergilenmeye değer oldukları saptanmış ve 

hepsi için QR kod oluşturulmuştur. Fakat şekil 9’da ikinci sırada bulunan eserde bilgilerin 

eksik girilmesi veya bazı testlerin eksik olmasından kaynaklı olarak müzede sergilenmeye 

değer fakat hazır bir durumda olmadığı için pasif halde görülmektedir. Pasif olan eserler 

ziyaretçiler tarafından QR kodu okutulmasında ise “tarattığınız QR koduna ait müzemizde 

eser bulunmamaktadır “.  Bilgilendirme mesajı ekranda gösterilecektir. Şekil 10’da bulunan 

işlemler sütunun da yapıt müzede sergilenmeye değer değilse silme işlemleri yapılır. Eğer QR 

kod oluşturulacak ve detay bilgiler girilmesi için düzenle butonuna basılması gerekecektir. 

QR kodlara gömülen metin bulunan yapıtların RFID numarası ’dır.  

 

 
Şekil 10. Site üzerinde eserlerin listelenmesi 

 

Müzede sergilenmeye değer olan yapıtların Arkeolojik kazı alanında yazdıkları başlıklar, 

girdikleri detaylar yüzeysel kalmaktadır. Eser başlıklarını, envanter bilgisini ve detay 

bilgilerini detaylı ve düzgün bir şekilde yazılması sağlanacak fakat yönetici de olsa eserlerin 

sisteme kayıt edildiği tarih (kazı alanından çıkarıldığı gün) ve konum (eserin bulunduğu yer) 

değiştirilmesi engellenmiştir. Gerekli bilgiler detaylı bir şekilde girildikten sonra QR kod 

oluşturabilmek için kullandığımız php QR kod generator(oluşturma) işlemi yapılacaktır (şekil 

11).  
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Şekil 11. Eserin güncelleme işlemleri (site) 

 

Eserin müzede sergilenme aşamasında oluşturulan QR kod farklı boyutlara getirilip 

sergilenecek olan esere zarar vermeyecek şeklinde ziyaretçilerin rahat bir şekilde mobil 

cihazlara okutabileceği bir konuma yerleştirilecektir. Eserin adı ve eser hakkındaki detay 

bilgilerin değiştirilme ihtimali ilgili kişilere yöneltilen sorulardan yola çıkarak çok düşük bir 

ihtimal olsa da yaşanmış durumlar vardır. Yaptığımız QR kod çalışmasında ise yönetici tekrar 

QR kod oluşturmadan sadece ilgili eserin bilgileri güncellemesi yeterli olacaktır. Burada 

yazıların kaliteli levhalar üzerine yazıldığını varsayarsak maliyetten büyük bir kazanç elde 

edildiği sonucuna varılacaktır, maliyetin yanında hatalı olan bilgileri düzeltirken geçici bir 

süreliğine de olsa eser sergilenmesi askıya alınacaktır. Çalışmamızda ise tamamen dijital 

ortamda gerçekleşeceğinden dolayı yapılacak değişiklikler saniyeler içerisinde güncellenip 

müze ve örenyerlerinde sunulmaya devam edilecektir. Bu sayede yöneticiler hem zamandan, 

hemde maliyetten büyük bir tasarruf sağlayabilecekleri göz ardı edilmemelidir.  

 

3.2. Arkeolog Sistem İncelemesi 

 

(a)                                                                              (b) 

                            Şekil 12. Arkeolog mobil uygulama ekran görüntüleri 
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Arkeologlar uygulamaya giriş yaptıklarında yöneticilerde olduğu gibi soldan açılabilecek 

şekilde bir menü tasarlanmıştır (şekil 12.a). Arkeologlar kazılar sekmesinde sadece aktif olan 

kazıları görüntülenebilmesi sağlanmıştır. Ayarlar seçeneği seçildiğinde şekil 12.b’de 

görüldüğü gibi bir ekran ile karşılaşılacaktır. Arkeolog kullanıcı adı, şifresi ve resmini 

değiştirebilecektir. Akıllı kimlik kartı değiştirilmesinde ise yönetici ile iletişime geçilmesi 

gerekecektir. 

 

Arkeologların kazı alanında buldukları yapıtları yöneticiye göndermek için eserler ile ilgili 

işlemleri yapabileceğimiz şekil 13’teki gibi ekran görüntüleri hazırlanmıştır. Arkeolog yeni 

eserler seçeneğini seçtikten sonra şekil 13.a’da bulunan ekran görüntüsü görülecektir. 

Arkeoloğun sistemde kayıtlı bulunan eserin adı, envanter numarası, eserin kayıt edildiği tarih 

ve eserin durumu (aktif-pasif) şeklinde listelenecektir (şekil 13.a). Sağ alt köşede bulunan 

plus (artı) ikonuna tıklayarak yeni bir yapıt ekleme işlemine geçilebilecektir (şekil 13.b).  

 

Arkeolojik kazılar esnasında bulunan yapıtların yöneticiye gönderilebilmesi için şekil 13.b’de 

bulunan bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekecektir. RFID numarası, arkeolojik 

kazıyı başlatan yönetici tarafından arkeologlara verdikleri etiketleri, NFC servisi bulunan 

mobil cihazlar yardımıyla okutulup id bilgisi otomatik bir şekilde yazılması sağlanmıştır. 

Yöneticiye ulaştığında ise aynı id bilgisi ile QR kod oluşturulacaktır. Konum bilgisini şekil 

13.b’de bulunan lokasyon (konum) ikonuna tıklayarak enlem ve boylam bilgisi konum 

verisinin bulunduğu yere otomatik bir şekilde yazılacaktır. Konum bilgisinde hata oranını en 

aza indirilebilmesi için arkeologların manuel olarak girilmesi engellenmiştir. Yapıta resim 

seçilmesi için fotoğraf yükle yazısına tıklanarak cihazın deposundan resim seçilebilecektir. 

 

                      (a)                                                   (b)                                                 (c) 

       Şekil 13. Arkeologların eser işlemlemleri ile ilgili ekran görüntüleri 

 

Şekil 13.a’da bulunan eser bilgilerini güncellenebilmesi için değişiklik yapılmak istenen eser 

seçilir (şekil 13.c). Eser başlığı, eser resmi, eser envanter numarası ve eser detayları manuel 

olarak girilir, esere tanımlanacak RFID etiketi ve konum bilgisi otomatik olarak girilecektir. 

Düzenleme ekranında eserin silme işlemleri de yapılabilmektedir. 
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3.3. Müze Ziyaretçi Uygulama İncelemesi  

               (a)                                                   (b)                                                 (c) 

       Şekil 14. Müze ziyaretçi uygulaması tanıtım ekranları 

 

Yöneticiler müzede sergilenmeye değer eserlere özel QR kod oluşturularak ilgili müzelere 

sergilenecektir. Ziyaretçiler uygulamanın giriş ekranında bir tanıtım yapılarak müzeye gelen 

ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Tanıtımda çalışmamızın bir bütün olarak ele 

alındığı başlık, arkeologlar ve kullanıcılar hakkında kısa bilgiler verilmiştir (şekil 14).  

               (a)                                                   (b)                                                 (c) 

       Şekil 15. Müze ziyaretçi uygulaması ekran görüntüleri 
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Uygulama tanıtım ekranlarından sonra şekil 15.a görüntüsü ile karşılaşılacaktır. Ziyaretçilere 

bilgilendirme mesajı gösterilmiştir. Sağ alt köşede bulunan scan (tarama) ikonuna basılarak 

eserin bilgilerinin içerdiği QR kod taranmaya çalışılacaktır. QR kodun okunurluk durumuna 

göre okunması birkaç saniye sürebilmektedir. Okutulan eserlerin id bilgisi ile QR kod 

içerisinde gömülen yazı eşleştirilirse ilgili eser hakkında bilgiler ekranda görüntülenecektir 

(şekil 15.b). Eserler hakkında detaylı uzun bilgiler olabilir, geleneksel yöntemlere göre 

bilgileri okuyabilmek için eser başında durmanız gerekecektir fakat yaptığımız uygulama ile 

eser başında beklemeden elimizdeki mobil cihazlarla eser hakkında bilgileri okuyabilmemiz 

amaçlanmıştır. Şekil 15 sağ üst köşede bulunan ses ikonu ile eser başlığını ve bilgisini sesli 

bir şekilde de dinlenebilmesi alternatif olarak sunulmuştur. 

 

4.Sonuçlar 

Yaptığımız mobil uygulamalarla eserler arkeolojik kazılardan müzeye sergilenme aşamasına 

kadar olan süreçler elektronik ortamda kayıt altında alınmasıyla eserler arasında veri eksikliği 

minimum seviyede tutulacaktır. Arkeologlar kazı alanında buldukları yapıtlarda bazen daha 

önceden bulunan bir eserin devamı niteliğinde olabilmektedir fakat sisteme düzgün bir şekilde 

bulundukları alanlar kayıt altına alınmadığı için yeni bir eser bulunmuş gibi görülebilir. 

Yaptığımız çalışmada veriler(eserler) elektronik ortama kaydedildiğinde analiz yapılması 

daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Böylelikle sistemde önceden bulunmuş 

eserlerin konumuna bakılarak yeni bulunan yapıtla bir ilgisi olup olmadığını daha hızlı bir 

şekilde saptanabilecektir. 

 

Müze ve örenyerlerinde bulunan QR kodlar sayesinde uygulamamız bir rehber görevide 

görecektir. QR kodda bulunan eser bilgileri ve resimleri ile ziyaretçiler bir rehbere ihtiyaç 

duymadan eserin tarihçesi, eserin bulunduğu yer ve eserin resimleri hakkındaki bilgileri mobil 

cihazlarda bulunan uygulamamız sayesinde hem okuyabilecek hemde isteğe bağlı olarak sesli 

bir şekilde dinleyebilecektir. 

 

Müzede sergilenen eser bilgileri QR kod içerisinde bir metne gömülmüştür. Eser bilgileri, 

resimleri düzenlenmesi gerektiğinde geleneksel yapılan işlemlere göre bilgilerin yazıldığı 

levhalar atılıp yerine bilgilerin düzeltilmiş olan yeni levha getirilir. Yaptığımız çalışmada ise 

müzede sergilenecek olan eser veya örenyerlerin etrafında eser hakkında bilgiler barındıracak 

QR kod yerleştirilir (QR kod levha üzerine de basılabilir). Eserde bilgilerin düzeltilmesi 

gerektiği durumda ise yönetici bulgular kısmında bahsettiğimiz eser bilgileri güncellemesi 

yapılarak QR kod üzerinde bir değişiklik yapılmaksızın bilgiler düzeltilebilecektir. Burada 

görüldüğü gibi hem zamandan (eser bilgileri düzeltilirken müzede sergilenmeyecektir) hemde 

maliyetten büyük bir tasarruf sağlanacaktır. 

 

5.Öneriler 

Benzer çalışmalar yapmak isteyen arkadaşlara öneri olarak, çalışmamız sadece Türkçe dilini 

desteklemektedir. Türkçe dilinin yanında diğer dünya dilleri (İngilizce, Arapça, Çince gibi) 

alternatif olarak sunulursa hitap edilen kitle genişleyecektir. 

 

Müzelere ait internet siteleri, kullanıcılara sunularak müzelere ve örenyerlerine gitmeden 

müzedeki eserler hakkında merak uyandıracak kadar bilgi ve resimler sunulabilir. Bu şekilde 

sitelerde aldıkları sınırlı bilgi ve resimleri yerinde görmek isteyebileceklerdir. Müzelerde 

ziyaretçi sayılarında artış sağlanarak toplumun tarihi yapıtlar hakkında genel kültür bilgisinde 

de artış olması beklenecektir. 
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Yaptığımız çalışmalar ile ziyaretçiler müzedeki eser bilgilerine yazı veya sesli asistan yardımı 

ile bilgi edinilebilecektir. Geliştirme aşamasında ise kulaklık ile (diğer ziyaretçileri rahatsız 

edilmemesi amacıyla) eserin dönemine ait bir fon müzik eklenebilir. Böylelikle gelen 

ziyaretçilerin hafızasında daha etkili kalacaktır. 

 

İstanbul surları, Sagalassos gibi yapıtlar; tarihi yapıtlar müzelerde sunulamayacağından 

yerlerinde görülmesi gereken mekanlardır. Yönetici uygulamamızın eser ekleme işlemi 

yaparak bir QR kod oluşturulur ve eserin bulunduğu yere zarar vermesine engel olacak 

şekilde yerleştirilir. Bu gibi yerlerin tamamının bulunduğu bir site yapılır ve harita üzerinden 

konumu görülmesi sağlanır, yakın yerlerde başka eserlerin olup olmadığı da görülebilecektir. 

Böylelikle her gün belki de önlerinden geçtiğimiz yerlerin tekrar eski değerine kavuşturulması 

sağlanacaktır.    
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