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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

VEGA takımı 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji 

Merkezi bünyesindeki Robotik Kodlama eğitimlerine katılan 5 kişilik öğrenci grubundan 

oluşmuştur. Takımdaki tüm öğrencilerin robotik ve yazılım konusunda en az 1 yıllık tecrübeleri 

bulunmaktadır. Takım üyeleri robotik kodlama eğitimleri ile Robokod bünyesinde eğitim 

görmeye başlamadan önce; bireysel olarak FX yazılım sistemiyle oyun tasarımları ve web 

uygulamaları çalışmalarında bulunmuşlardır. Aynı zamanda çeşitli grafik ve tasarım 

programları aracılığıyla tasarım çalışmaları bulunmaktadır.  

Takım üyeleri takım kapatanının yaptığı görev dağılımı ve çalışma planı ile proje raporlama, 

proje tasarımı, yazılım mimarisi gibi işlemler üzerinde çalışmalarını yürütmektedirler. Projenin 

tasarım görevini, tasarım tecrübesi bulunan takım üyeleri İllüstratör programını kullanarak 

gerekli tasarımları yapmışlardır. Yazılım tecrübesi olan grup üyeleri ise Unity programı ile 

yazılım işlemlerini yapmıştır. Raporlama aşamasında ise tüm üyeler ortak olarak çalışma 

sergilemişlerdir. 

Dünya Turizm Örgütüne (UNWTO) göre yenilikçi kültür turizmi; turizm çeşitleri arasında en 

fazla gelişim gösterendir. Kültür turizmi, bir toplumun alışkanlıklarını, kendi yaşam alanları 

dışındaki örf, adet gibi soyut ve somut özelliklerin deneyimlendiği seyahatlerdir. 

(Saçılık&Toptaş, 2017.) 

Günümüzde bilgiye ulaşma bir tık kadar kolaydır. Gençleri düşündüğümüz zaman bilişim 

teknolojileri alanında farklı uygulamaları kullanmaları, sorunlara teknolojik çözümler 

üretmeleri kendilerini bu yönde yetiştirmeleri ve geliştirmeleri olumlu olarak yansımaktadır. 

Fakat kültürel mirasa sahip çıkma, bu konudan haberdar olma, dört bir yanı güzelliklerle dolu 

ülkemizi tanıma adına bir adım atılmamıştır. Aksine ülkemizde her geçen gün artan yenilikçi 

kültürel mirası unutulmaya yüz tutmuştur. 

Türkiye, tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri açısından çok zengin bir ülke olduğu halde bu 

güzelliklerin diğer ülkeler kadar abartılmadığı ve yenilikçi turizm etkinlikleri kapsamında 

istenilen noktaya ulaşamadığı görülmektedir.( Bandeoğlu, 2015.)  Halbuki içinde 

bulunduğumuz nadide ülkemizin, yaşam tarzları, mimari yapısı, tarihi dokusu, gelenek 

görenekleri gibi önemli değerlerimizin kısacası kültürel turizmin öneminin gençlere 

anlatılabilmesi ve bilinç oluşturulabilmesi için gençliğe hitap eden teknolojik bir çözüm bulmak 

istedik. 

Özellikle lise çağındaki öğrencilerin (14-18 yaş) kodlamaya ve mobil uygulamalara olan ilgisini 

de  

göz önüne alarak Türkiye’nin tarihi, turistik, kültürel değerlerini soru cevap uygulaması 

şeklinde kullanıma sunup ülkemizin 81 ilini kültürel, turistik ve tarihi yönleriyle tanıtacak 

mobil soru cevap uygulaması yapmaya karar verdik.  

Yaptığımız araştırmalarda android cihazlar için satın alma ve uygulama indirme modülü olan 

play store eklentisi içinde Turizm Teknolojileri kategorisine yönelik çeşitli mobil uygulamalar 

yapılmıştır. Fakat yine aynı araştırmamızın sonucu olarak yapılan uygulamaların çoğu içerik, 

tasarım, kullanım olarak bir birinin benzeridir.  

Örneğin oyun bazlı uygulamalar incelendiğinde sürekli otobüs simülatör uygulamaları 

yaygınlaşmıştır. Kültür, eğitim amaçlı uygulamalar incelendiğinde ise Gezi rehberi, navigasyon 

içerikli uygulamalar sayıca çoktur. 
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VEGA Grubu olarak bizim hedefimizde uygulamalarda gördüğümüz uzun bilgi yığınlarını 

kullanıcılara sunmaktansa, soru cevap şeklinde kullanıcılarımızı düşündürmeye, bilmeye ve 

eğlenmeye yönlendirmenin yenilikçi kültürel değerlerin unutulmadan akılda kalıcılığını 

arttıracağını düşündük. 

Bu uygulamayı yaparken kendimizden pay biçerek hareket ettik. Elimize geçen tatil 

fırsatlarında yaptığımız turistik ve kültürel gezilerde anlık olarak gezip, rehber eşliğinde bir tur 

atmıyorsak da sadece görüp eserlerin bilgilendirici metinleri dışında çok da kalıcı bilgilere sahip 

olmuyoruz.  

Bizim oluşturacağımız mobil uygulama sayesinde kullanıcılar yerinde gidip göremeseler de 

resimli ve sesli soru cevaplar sayesinde kültürel mirasımız hakkında bilgi sahibi 

olabileceklerdir.  

Bu sayede genel kültür anlamında kendi gelişimlerine katkıda bulunmuş olup tarihi eserleri 

yerinde ziyaret ettiklerinde de daha bilgili ve bilinçli incelemelerde bulunabileceklerdir. 

Projemizin sistem mimarisinde İllüstratör programıyla oyun içi tasarımları oluşturulacaktır. Fx 

yazılım sistemiyle de Unity programında mobil uygulama haline dönüştürülecektir. Her akıllı 

telefondan Google Play Store kullanılarak ulaşılabilir olacaktır. 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

Gör, Bil, Eğlen Mobil uygulamasının algoritma adımları ve akış şeması aşağıda gösterilmiştir. 

1.ADIM: Mobil cihazımız veya bilgisayarımızdaki Gör, Bil, Eğlen ikonu tıklanarak uygulama 

başlatılır.  

2.ADIM: Ana ekran açılır. Burada uygulamanın çalıştırılması için başlatma işlemi 

gerçekleştirilir. 

3.ADIM: Haritadan istenilen bir şehir seçme olanağı veya rastgele butonu ile kullanıcılara 

seçim imkânı tanınır. 

4.ADIM: Eğer ekranda herhangi bir seçim yapılmamışsa uygulama kapanır. 

5.ADIM: Eğer haritadan bir şehir seçilmişse veya rastgele sorular butonu seçilmişse ekrana 

yapılan seçime dair sorular gelir. 

6.ADIM: Ekranda görünen soru doğru cevaplanmış ise sıradaki soru ekrana gelir. 

7.ADIM: Ekranda görünen soru yanlış cevaplanmış ise ekrana skor bilgisi gelir ve uygulama 

kapanır. 

Akış şemamızı mobil uygulamamızın çözümüne en kolay ulaşabileceğimiz şekilde hazırladık. 

Gör, Bil, Eğlen mobil uygulaması açıldığında karşımıza bir karşılama ekranı çıkacak. Bu 

ekranda; Başlat, Kapat, Hakkında vb. gibi butonlar yer alacak.  

Kullanıcılarımız başlat butonuna tıkladığında karşılarına Türkiye siyasi haritasından oluşmuş 

bir seçim sayfası gelecek alt tarafta da rastgele soru butonu yer alacak. 

Kullanıcılar haritada işaretlenmiş 81 ilden istediklerini seçtiklerinde seçilen şehirle ilgili tarihi, 

kültürel, sanatsal, yöresel olmak üzere çeşitli sorular karşılarına çıkacaktır. 

Rastgele Soru butonu seçilirse ise 81 ilden sorular karışık olarak ekrana gelecektir. 

Kullanıcılar sorulan sorulara doğru cevap verdikleri sürece puan kazanıp bir sonraki soruyu 

görmeye hak kazanacaklardır. 
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Yanlış cevap verdikleri takdirde skor bilgisi ekrana gelecek ve kullanıcılar için oyunun baştan 

başlatılması gerekecektir. 
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(Uygulama Görselleri) 

 

          Görsel 2.1 oyun menüsü         Görsel 2.2 Şehir seçme ekranı 

            

     Görsel 2.3 Soru ekranı  

3. Sistem Mimarisi  

Gör, Bil, Eğlen uygulaması internet erişimi olan ve 5.1 lollipop sürüm Android işletim 

sistemine sahip bir cihaz üzerinden kullanılabilecektir.  

Uygulama tasarımı oluşturulurken yapılan arkaplan tasarımları BeFunky uygulamasından, 

buton tasarımları Adobe Illüstratör ve Adobe Photoshop uygulamalarından yapılacaktır. 

Uygulamada kullanılmak üzere belirlenen bildirim ve ses dosyaları FL Studio uygulamasından 
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yapılacaktır. Unity de programı yaparken, uygulamada kullanılacak kodlar Visual Studio 

üzerinden yazılmıştır.  Aynı zamanda Google Drive üzerinde oluşturulan soru havuzu sayesinde 

81 il için yöresel, kültürel, sanatsal, tarihi değerleri barındıran turizm soruları hazırlanacaktır.  

Uygulamanın hazırlanması Unity programı ile yapılacaktır. Parça parça hazırlanan tasarımlar, 

belgeler, dosyalar Unity programı ile birleştirilecektir. 

Unity programı açık kaynak bir sistem olup birçok geliştirilmiş kütüphaneye sahiptir. Unity 

sisteminde hazırlanan uygulama tek bir kodlama yapısı ile kodlanıp aynı anda birden fazla 

platform için çıktı vermektedir. Unity de tasarlanan tüm uygulamalar hem mobil olarak IOS, 

Android hem de bilgisayarda oynanmaya uygun çıktı alabilmeyi sağlamaktadır. 

Kullanıcılar Android işletim sistemine sahip cihazlarına Gör, Bil, Eğlen mobil uygulamasını 

play store mağaza eklentisinden kolayca indirip kurabileceklerdir. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Gör, Bil, Eğlen projemizi hayata geçirilirken akıllı mobil cihaz ve internet erişimi gereksinimi 

bulunmamaktadır. Kullanıcılar internet erişiminin bulunduğu bir ortamda akıllı mobil cihaza da 

sahiplerse mağazadan ücretsiz bir şekilde uygulamayı indirebileceklerdir. Bu durumda ek 

donanım ihtiyaçları, prototip oluşturulması gibi durumlar söz konusu olmadığı için projemizin 

kullanımının yaygınlaştırılması ve ticari bir ürüne dönüştürülmesi kolaylıkla sağlanacaktır.  

Uygulamamız; sade, açık, anlaşılır bir tasarıma sahip olacağı için kullanımının öğrenilmesi ve 

öğretilmesi kolay olacaktır. Türkiye’nin turistik değere sahip sanat eserleri, doğal güzellikleri, 

tarihi yapıları il il ayrılarak sorulara dönüştürülerek kullanıcıya sunulacağı için bilgilerin 

kalıcılığı ve turistik faaliyetlerin insanların genel kültür düzeylerini de arttıracağı söylenebilir.  

81 il için değişik, ilginç sorularında yer aldığı, sorulan yöre hakkında herkes tarafından 

bilinmeyen bilgilerin soruya dönüştürülmesi kullanıcının merakını arttıracak öğrenirken 

eğlenmesini sağlayacaktır.  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Projemizin en temel yenilikçi yönü ülkemiz vatandaşlarına turistik değeri olan her türlü olguyu 

sorular şeklinde fikir yürüterek öğretmek, tanıtmaktır.  

Yaptığımız taramalar ve araştırmalar sonucunda projemize benzer uygulamalarda sorular genel 

hatlı olarak ayrılmıştır. Bizim projemizde ise 81 ili kapsayan ve turistik özellikleri dikkate 

alınarak oluşturulmuş soru cevap uygulaması olacaktır. Kullanıcıların eğlenmesi ve öğrenmesi 

hedef davranış olacağı için kullanan bireylerin düşündürülmesi ve öğrenmeye sevk edilmesi 

sorularla sağlanacaktır. 

Kategori bazlı bakılan diğer uygulamalar ise simülasyon ve salt metinden oluşan bilgi içerikli 

uygulamalardır.  

Genel olarak yaptığımız uygulama taramasında elde ettiğimiz sonuçlara bakıldığında turizm 

başlığıyla yapılan tüm uygulamalardan bizim projemizi ayıran bir başka özellik ise bizim 

uygulamamızın interaktif olacak olmasıdır.  

  



8 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklar nice savaşlara, 

mutluluklara, hüzünlere ve yaslara şahitlik etmiştir. O dönemin insanları duygularını mimari 

eserlere, sanata, günlük eşyalara nakış nakış işlemişlerdir. Ülkemiz; atalarımızın el yapımı 

eserlerine artı olarak kendine has doğal özelliklere de ev sahipliği yapmaktadır. 

Fakat pandeminin de etkisiyle insanların bu güzellikleri canlı bir şekilde görmeyi, bilgi sahibi 

olmayı arka plana atmaya başlamış olması, turistik ve kültürel değerlerin unutulmaya yüz 

tutması projemizin problemini oluşturmaktadır. 

VEGA grubu olarak bu problemi çözebilmek için uygulamamız olan “Gör, Bil, Eğlen’ i ” 

geliştirdik. Türkiye’deki turistik kaynakların yeteri kadar kullanılamamasından dolayı ülkemizi 

kültürel turistik ve tarihi yönleriyle tanıtacak bir uygulama tasarladık. Uygulamamız basit bir 

arayüze sahip olarak kullanıcıların kolayca kullanabilmesi, sorular eşliğinde ülkemizin turistik 

ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmaları, özellikle yöresel farklılıkların ve nadir 

bilinen özelliklerin dikkate alınmasıyla insanlardaki merak duygusunun tetiklenmesi 

sağlanacaktır. 

Tüm bunlara ek olarak proje fikrimiz internetin doğru kullanılması, eğitsel oyunların 

kullanımının arttırılması, strateji geliştirerek kullanıcıların dikkatini dağıtmadan kritik düşünme 

ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektir. Eğlenerek öğrenme sağlaması hedeflenen 

projemiz ülkemizin tanıtımını gerçekleştirirken internetin ve internet araçlarının olduğu her 

ortamda kullanılabilecektir. Bu sayede Kültür ve Turizme farklı destek sağlanacaktır.  

Uygulamamızın herkes tarafından kullanılabilmesi için Google Play Store üzerinde ücretsiz 

olarak yayınlaması hedeflerimiz arasındadır. 

 

 ARALIK 

2021 

OCAK 

2022 

ŞUBAT 

2022 

MART 

2022 

NİSAN 

2022 

MAYIS 

2022 

HAZİRAN 

2022 

TEMMUZ 

2022 

AĞUSTOS 

2022 

EYLÜL 

2022 

Teknofest 

kategorilerini 

inceleme, geçmiş 

yıllarda yazılmış 

raporları okuma, konu 

taraması yapma, 

konuya karar verme. 

          

Konu ile ilgili detaylar 

araştırma ve kaynak 

taraması yapma, 

konuyu geliştirme, 

beyin fırtınası yapma. 

          

Teknofest 2022 

yarışmasına başvuru 

yapma, Ön 

değerlendirme 

raporunu yapılan 

araştırmalar ışığında 

yazmaya başlama. 

          

Ön değerlendirme 

raporunun yazımını 

tamamlama ve projeyi 

detaylandırma 

aşamasına geçme. 
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Tasarım çalışmalarına 

başlama. 
Proje detaylandırma 

çalışmaları, Tasarım 

çalışmalarına başlama. 

          

Proje detay raporu 

tamamlama ve tasarım 

bileşenlerini 

birleştirim örnek 

uygulama sayfaları 

oluşturma. 

          

Uygulama Tamamlama          
Uygulama Test 

Aşaması ve hataların 

giderilmesi 

          

Yarışma Sunum 

hazırlıkları 
          

 

7. SWOT Analizi  

Güçlü Yönleri: 

1. İnsanlarda merak arttıracak bir projedir. 

2. Kültür varlığına erişme, deneyimleme, aynı zamanda bilgi edinme ve öğrenme olanakları 

sağlar.  

3. Gerçek fotoğraflar kullanılacağı için ören yerlerinin ruhunu yansıtır.  

4. Türkiye’nin kültür turizminde ön plana çıkmasını sağlar.  

5. Doğal ve kültürel güzellikleri görmeye maddi durumu yetmeyen insanlar bilgilenecektir. 

6. Uygulama sayesinde ziyaret edilen bölgelerde  

7. Her yaştan insanın kullanabileceği bir projedir. 

Zayıf Yönleri:  

1. Mobilde Android kullanamayan insanlar uygulamayı kullanamaz. 

2.Görme, fiziki, zihinsel ve benzeri engeli bulunan dostlarımız uygulamayı yardım almadan 

kullanamaz. 

3.Uzun süre ekran başında durmak bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. 

Projenin Fırsatları: 

1. Turizm Teknolojileri sektörüne yeni bir uygulama eklenecektir. 

2. Ülkemizde turistik alan fazladır. 

3. Ülkemizin kültürel ve doğal güzellikleri hakkında ilginç bilgiler mevcuttur, 

4. Bu ilginç bilgiler kullanıcıların merak duygusunu ve projenin kullanılmasını 

arttıracaktır, 

5. Dil desteği sayesinde yabancı turistlerinde kullanmasına olanak sağlanabilir. 
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Projenin Riskleri: 

1.  Proje beklentiyi karşılamayabilir ve ilgi görmeyebilir, 

2. Grafik tasarım kullanıcıların beklentisini karşılamayabilir, 

3. Uygulama kullanımı artarak bağımlılık derecesinde artabilir, 

4. Uygulamanın çalınma veya taklit edilme olasılığı olabilir, 

5. Tasarım hayata geçirilirken yeterli destek sağlanamayabilir,  

6. Test aşamasında uygulama veya cihaz çalışmayabilir,  

7. Cihazın aldığı veriler yanlış veya yetersiz olabilir, 

8. Kullanıcı herhangi bir internet erişimine sahip olamayabilir. 

Bu problemlere B planı olarak yönelik çözümler önerilebilir: 

- Tasarımın eksiklikleri giderilebilir veya baştan bir tasarım oluşturulabilir. 

- Veri hatalarını en aza indirmek için verilerin kontrolü ince bir süzgeçten geçirilmeli, 

- Cihaz ve uygulama beta kullanıcılarından gelen geri dönüşler baz alınarak 

güncellenebilir. 

- Uygulamanın ulaşılabilirliğini artırmak için çoğu platformu, sürümü ve ekran boyutunu 

desteklemesi sağlanabilir. 

-  Proje daha ilgi çekici hale getirilebilir. 
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