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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)    

 

Öğrenci Adları Projedeki Görevi Proje Tecrübesi 

Beyza 

Fatma 

Ecrin 

Proje ile ilgili literatür taraması 

yapak. Köylerde düğünler 

hakkında bilgi düzenlemek. 

TÜBİTAK araştırma projelerine 

katılmak,Kültürel değerlere önem 

vermek. 

Siyami Mert 

Tuana 

Android Studyo ve flutter 

kullanımı ile Mobil 

uygulanmasının yapılması. 

Yazılımla ve Kodlama ile ilgilenmek 

.Teknofest ve Tübitak yarışmalarına 

kodlama ve yazılım alanında 

katılmak 

Azra  

Ceren 

Köylerde düğünler hakkında 

bilgi toplama.Veri toplama 

Kültürel değerlere önem vermek. 

Sosyoloji alanına ilgi duymak. 

Tablo 1:Kültür Elçileri Takım Üyeleri , Görevleri ve Proje Tecrübeleri 

 

 Takım üyeleri 3 farklı liseden 7 öğrenciden oluşmaktadır.Takım üyelerinin görev ve 

proje tecrübeleri tablo1 de verilmiştir.Takımın en önemli özelliği gelenek ve göreneklerimize  

önem vermesi ve bu konuda duyarlı olmasıdır.Tübitak 4006 projelerinde takım olarak 

köylerden veri toplamışlardır. 

Büyüklerimizle birlikte sohbet ettiğimizde eski gelenek ve göreneklerimizden 

bahsederler. Özellikle kendi   düğünlerini anlatırlar.Bizlerde merakla o düğünleri dinlerdik. 

Büyüklerimiz hayatları sona ermesi ile birlikte bir çok eski gelenek ve göreneklerimizde 

yavaş yavaş kaybolup gidecektir.Biz gençler gelenek ve göreneklerimizi unutuyoruz. Gelenek 

ve göreneklerimizde biride düğündür.Düğünle birlikte aile kurulur.Toplumun devamlılığı ve 

sürekliliği için aile, çok önemli bir kurumdur.  Ailenin kurulması toplumumuzda evliliklerle 

gerçekleşmektedir. Evlilik, insan hayatının önemli dönüm noktalarından biridir. Yapılan 

düğün töreni  ile birlikte toplumda bir ailenin daha temeli atılmış olur. [1]Düğün, insanların 

mutlu günlerinde eğlence kültürünün bir parçası olmuş, İnsanların güzel zaman geçirdikleri 

şenlik alanlarına dönüşmüştür. Yörelere göre değişse de düğünlerde yemekler verilmekte, 

şarkılar söylenmekte ve çeşitli oyunlar düzenlenmektedir. Bunlar zamanla geleneksel hale 

gelmiştir. [2] Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan düğünler ve bu düğünlerdeki 

geleneksel uygulamalar günümüze bir takım değişikliklerle ulaşmıştır. [3] Bu değişmeler 

modern toplum anlayışı ile hızlanmıştır. Evlenmenin toplumsal ilanı ve kutlaması olan 

düğünler, müzik ile iç içe geçmiş ve müzikle ifade edile gelen geleneksel 

eğlenceler/törenler/kutlamalardır. [4] Anadolu Halkının yakın zamanlara kadar giydiği ve hala 

az da olsa düğünlerde ve özel günlerde kullandığı giysiler yöreden yöreye değişmektedir. 

Bu değişiklikler mahalli gelenekler ile fertlerin birbirinden farklı zevkleri, iklim 

şartları, tarihsel yaşanmışlıklarından ileri gelmektedir.[5] Düğün sadece bir aile kurma 

merasimi değildir.Müzikleri ,yemekleri ,kıyafetleri ,oyunları  ile kültürün bir 

parçasıdır.Modern toplum olmakla beraber bizler kültürün önemli bir parçası olan düğün 

geleneklerimiz unutuyoruz.Artık nikah salonlarında resmi nikahı yapıp balaylarına gidiyoruz. 

Zamanla bu değerlerimiz kaybolmaya yüz tutmaktadır. Bu değerlerimizden biride 

düğünlerimizdir.  

 



 

 

Bizde geleceğe güzel değerler bırakmak adına bu projemizi gelecek nesillere taşımak 

ve unutturmak istemiyoruz .Projemiz ile birlikte geleneklerimizin bir parçası olan düğünleri 

kayıt altına almış ve sonra ki kuşaklara  aktarmış olacağız. 

Gelecek adına bu kültürel çalışmamızı uygulama haline getirip herkesin her yöreyi ve 

geleneklerini tanıması adına gerçekleştirmekteyiz.. Projemizin amacı ;kültürel bir değerimiz 

olan düğünleri ve adetlerini unutturmamak ve herkesin yörelere göre düğün ve adetleri 

tanımaya çalışmaktır.Mobil uygulama ile öğrencilerin, gençlerin ,yöre insanlarının ve merak 

edenlerin ulaşmasını sağlamaktır.Geleneğimiz Geleceğimiz adlı  Projemizde yer alan mobil 

uygulama yazılımı Android Studio IDE’si üzerinden tasarlanmıştır.Mobil uygulamamızı  

flutter uygulamasını kullanarak yaptık.Flutter ,Google tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir 

UI yazılım geliştirme kitidir.Android IOS,Windows,Mac,Linux ve web için uygulamalar 

geliştirmek için kullanılır.Uygulamayı akıllı telefonlarda he android hemde ios ve tabletlerde 

rahatlıkla kullanabiliriz. Projemiz 81 il ve 913 ilçeden oluşmaktadır.  

 

 

 
 

Görsel 1: Geleneğimiz Geleceğimiz Uygulamamızın Ana Menüsü 

 

 



 

 

 

 

Uygulama açıldığında ilk önce ana  ekranı karşımıza çıkıyor.Ana ekrana tıkladığımızda 

coğrafi bölgeler çıkıyor.Coğrafi bölgelerden bir bölgeye tıkladığımızda o coğrafi bölgede 

bulunan illerin adları çıkıyor. İllerden birine  tıklandığımız da ilin altında ilçeler çıkıyor. 

İlçelerden birine tıklandığında o ilçe farklı topluluklar varsa onların ismi (Örneğin Hayrabolu 

ilçesinde Pomak topluğu  ve Macir  topluluğu var.) bölümleri çıkıyor. Topluluklardan  birine 

tıkladığımızda o bölümle ilgili kız isteme,söz,nişan ve düğün bölümlerinin isimleri açılıyor. 

Bu bölümlerden birine tıkladığımızda alt bölümü varsa alt bölümü açılıyor.Düğüne 

tıkladığımızda düğün öncesi ,düğün zamanı ve düğün sonrası alt başlıkları çıkıyor.Bu 

başlıklardan birine tıkladığımızda   düğün ile ilgili bize bilgi veren video açılıyor.Video  

düğün  görüntüleri ile sesli olarak anlatıyor. Böylece il ve ilçeler olarak düğünler hakkında 

sade bir şekilde  bilgi sahibi olabileceğiz. Özellikle yaşadığımız bölgenin düğün gelenekleri 

hakkında bilgi sahibi olacağız. İnsanlar başka yörelerin düğünleri hakkında bilgi sahibi 

olacaklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Algoritma ve Tasarım    

 

Geleneğimiz Geleceğimiz Projemizin  Mobil Uygulaması çok basit bir düzeyde 

tasarlanmıştır.Kullanıcılar coğrafi bölge,il il ve ilçe ilçe düğün geleneklerine ulaşmaları 

açısından basit bir algoritma ve akış şemasına sahiptir.Projemizin akış şeması şu şekildedir. 

 

Akış Şeması 1: Geleneğimiz Geleceğimiz Uygulamamızın Akış Şeması  

Projemizin algoritması şöyledir: 

1.Aşama: Geleneğimiz Geleceğimiz Uygulama ana sayfasına tıklanarak uygulama başlatılır. 

2.Aşama:Coğrafi bir bölge seçilmesi 

3.Aşama:Bir il seçiniz 

4.Aşama:Seçilen bir ilde bir  ilçe seçiniz 

5.Aşama :Kız isteme ,Söz ,Nişan .Düğün seçeneklerinden birini seçiniz. 

6.Aşama :Düğün tıklandığında öncesi ,anı ve sonrası bölümleri açılır 

7.Aşama:Seçtiğiniz yer ile ilgili bilgilendirici videoyu izleyiniz. 

8.Aşama:Başa dönünüz. 



 

 

Akış şemamızı problemleri göz önüne alarak hazırladık. Geleneğimiz Geleceğimiz 

Mobil Uygulaması açıldığında ana sayfa açılacak.Düğün geleneklerini açıklamak amacıyla 

Tümdengelim yöntemini kullandık.Bütünden yola çıkarak parçaya ulaşma yöntemi.Ana 

sayfaya tıklandığında 7 coğrafi bölgemizin isimleri açılacak.Daha sonra herangi bir  coğrafi 

bölgeye tıkladığımızda o coğrafi bölge içindeki iller açılacak.Sayfada açılan illerden birine 

tıkladığımızda ,tıkladığımız ilin ilçeleri açılacaktır.Sayfada açılan ilçelerden birine 

tıkladığımızda ,tıkladığımız ilçenin kültürü ile ilgili olan kız isteme ,söz ,nişan ve düğün 

bölümleri açılacak.Açılan bölümlerden birine tıkladığımızda   daha önce öğrencilerin 

hazırladığı ve youtube yüklediği bölümle ilgili geçmiş düğün geleneklerimizi  anlatan video 

karşımıza çıkacak. 

 
 

 

Görsel 2:Geleneğimiz Geleceğimiz   

Uygulamamızın Ana Menüsü 

Görsel 3:Geleneğimiz Geleceğimiz  

Uygulamamızın Coğrafi Bölge Menüsü 

  

Görsel 4:Geleneğimiz Geleceğimiz  

Uygulamamızın İller Menüsü 

Görsel 5:Geleneğimiz Geleceğimiz  

Uygulamamızın İlçeler  Menüsü 



 

  

Görsel 6:Geleneğimiz Geleceğimiz  

Uygulamamızın Düğün Genel  Menüsü 

 

Görsel 7:Geleneğimiz Geleceğimiz  

Uygulamamızın Düğün Menüsü

  

Görsel 8:Geleneğimiz Geleceğimiz  

Uygulamamızın NişanVideo Görsel     

 

Görsel 9:Geleneğimiz Geleceğimiz  

Uygulamamızın Düğün Video Menüsü 

 
 

  



 

 

3. Sistem Mimarisi    

 

Projede yer alan mobil uygulama yazılımı Android Studio IDE’si üzerinden 

tasarlanmıştır. Android Studio kendi içerisinde Flutter ,Java ve Kotlin dilleri ile programlama 

imkânı sunmaktadır. Geleneğimiz geleceğimiz  mobil uygulamasını  geliştirilirken flutter 

kullanmayı  tercih edilmiştir. Flutter ,Google tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir UI 

yazılım geliştirme kitidir.Android IOS,Windows,Mac,Linux ve web için uygulamalar 

geliştirmek için kullanılır.Android Studio, Android için resmi tümleşik geliştirme 

ortamıdır.Google tarafından tanıtılmıştır.Android uygulama geliştrmek için özel 

tasarlanmıştır. 

 

 

 

Görsel 10: Android Studio Üzerinden Flutter 

 

Android Studio IDE’nin “File-New-New Flutter Proje ” kısmı mobil uygulamadaki 

ana sayfanın görünüm kısmının oluşturulması için kullanılan ortamdır. “Button”, “TextView” 

(Yazıların görüneceği kısım) gibi kodlar bu kısımda yer almaktadır.Kodlarımızı aynı zamanda 

sayfamızı tasarlayarak yazdık.Ayrıca emületörden  mobil uygulama ara yüzünün bir ön 

izlemesi de bu alanda görülebilmektedir. 

 

 
 

Görsel 11: Android Studio Emiletörüden Uygulamamızın Çalışması 

 



 

 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik       

 

Projenin herkes tarafından kullanılması için mobil uygulamanın internet üzerinden 

kullanımının açık olması gerekmektedir. Bu nedenle geliştirilen mobil uygulamanın yayılması 

için en etkili platform Google Play olacaktır. Google Play ve App Store gibi mağazalardan 

mobil uygulama kullanıcılar tarafından akıllı telefonlarına indirilebilmektedir. Proje şu an 

başlama ve geliştirme  aşamasında olduğu için herhangi bir platformda yer almamaktadır.  

Yöre yöre düğünler hakkında bilgi toplama konusunda özellikle yerel yönetimlerle ve 

il kültür ve turizm müdürlükleriyle işbirliğine gidilecektir.Verilerin toplanması bu sayede 

sağlanacaktır.Toplanan veriler takım arkadaşları olarak düzenlenecek ve videoya 

dönüştürülecektir. 

Son yıllar içerisinde artık herkesin kullandığı akıllı telefonlar ve tabletler  bu tür 

uygulamaların insanlar arasında daha hızlı yayılmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır. 

Uygulama geliştirildikten sonra yerel yönetimlerle işbirliği ne gidilebilecek ,turizm ve kültür 

bakanlığından destek görebilecek bir projedir. Özellikle yerel halka belediyeler aracılığı ile 

duyurusu yapılacak ,Sınıf öğretmenleri ilkokul da Hayat  bilgisi derslerinde kültürel miras 

konusunda ,Sosyal bilgiler öğretmenleri ortaokullarda derslerinde yararlanabilir.Bu konuda 

MEB ile iletişime geçilecek ,Kültürümüzü merak eden  Turistler tarafından oldukça rağbet 

görebilecek bir projedir. 

Mobil uygulamamızın kullanımı kolay  olması için coğrafi bölge,il ve ilçe şeklinde 

genelden özele doğru gidilmiştir. 

 

 

          

 

Görsel 12:Mobil Uygulamamız Coğrafi Bölgeler ve İler Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük        

 

Kültürel bir değerimiz olan düğünleri ve adetlerini unutturmamak ve herkesin yörelere 

göre düğün ve adetleri tanımaya çalışmaktır. 

Geleneklerimiz geleceğimizdir  projenin yenilikçi yönü, kültürel bir değerimiz olan 

düğünleri ve adetlerini unutturmamak ve herkesin yörelere göre düğün ve adetleri tanımaya 

çalışmak için mobil bir uygulama tasarlanmıştır.Mobil uygulama insanların araştırma 

yapmadan direk olarak konuyla ilgili verilere ulaşmaları konusunda yenikcidir. Günümüzde 

insanların büyük bir çoğulu akıllı telefon kullanmaktadır.Mobil uygulamayı google play ile 

andoid yüklü telefonlarda  ve İOS ile İPhone telefonlarda kolaylıkla indirebilecekler. Böylece  

insanlara oldukça hızlı ve kolay bir kullanım sağlayarak geleneklerimiz ile ilgili bilgiye 

kolayca ulaşabilmesi için tercih edilmiştir. Projenin yenilikçi yönü ise Ülkemizdeki kültürel 

bir değerimiz olan düğünleri ve adetlerini unutturmamak ve herkesin yörelere göre düğün ve 

adetleri tanımış olacağız. 

  

Yapılan araştırmalar sonucunda bazı yöre düğünleri internet sitelerinde kısa bir şekilde 

olsa da var. Uygulamamız sayesinde herkes kültürel zenginlimiz olan farklı yöre düğünlerini 

öğrenmiş olacaktır .Uygulama sayesinde kültürel zenginlimiz olan farklı yöre düğünlerini 

kayıt altına almış olacağız. Geleneğimiz geleceğimiz  olduğundan unutulmasının önüne 

geçmiş olacağız.  

 

Çalışmalarımızın büyük bir kısmı yazılım üzerinden olduğu için takımımız çalışma 

takvimine uygun hareket etmiştir.Düğünlerimiz uygulama anlatılacak bilgileri takımımız 

kendileri sahaya inerek toplamıştır.Mobil uygulamamızı yaptıktan sonra test etmek amacıyla 

Tekirdağ ili Hayrabolu İlçesinde köylere gidilerek bilgiler toplanmıştır.Konuyla ilgili bilgiler 

öğrenciler tarafından derlenmiştir.Derlenen bilgiler öğrencilerin  anlatımıyla videoya 

alınmıştır. Videolar uygulamaya eklenerek mobil uygulama test  edilmiştir ve başarılı sonuç 

elde edilmiştir. 

  

Geleneklerimiz geleceğimizdir  projenin başka özgün yanı ise uygulamanın kendimiz 

tarafından tasarlanmasıdır.Ayrıca kodları da kendi takım arkadaşlarımız tarafından 

oluşturulmasıdır.  
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi     

Günümüzde modernleşme ve sanayileşmenin etkisiyle kültürel bir değerimiz olan 

düğünler ve adetlerini unutulmaktadır. İnternet üzerinden yaptığımız araştırmada 

Geleneklerimiz Geleceğimiz projesine  benzer bir uygulanmışına rastlanmamıştır. Bazı 

internet sitelerinde günümüz düğünleri hakkında genel ,kısa ve yüzeysel bilgiler vardır.  

Geleneklerimiz geleceğimizdir  projesi kapsamında yaptığımız mobil uygulama ile bu 

unutulmanın önüne geçmiş olacağız. Düğünler ve adetleri yöre yöre kayıt altına almış 

olacağız. Geleneklerimiz Geleceğimiz projesi kültürümüzü  yenilikçi olarak  tanıttığından 

dolayı  oldukça etkili bir projedir. İnternet aracılığı ile Google Play gibi uygulama 

mağazalarından kolaylıkla elde edilebilecek olması kullanıcıyı yormadan il il ya da ilçe ilçe 

düğün ve adetleri hakkın da bilgi edinmesini sağlamaktadır.  

 

İşin tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür 

Taraması 
X X X X X X    

Proje Raporu 

Yazımı 
 X X X X X    

Uygulama 

Tasarımı 
  X X X X X X X 

Sahadan Bilgi 

Toplanması 

ve Video 

Çekimi 

  X X X X X X X 

Uygulamanın  

Oluşturulması 

     X X X X 

  

 Tablo :2 İş Tanımı ve Takvimi Tablosu 

Tablo:2 de olduğu gibi ilk önce Literatür Taraması yaparak araştırmaya başladık.Takım  

da iş bölümü olduğunda hem köylerden düğünler hakkında bilgi toplarken hem bilgileri 

videoya dönüştürürken hem de mobil uygulamamızı yaparken zaman sıkıntısı yaşanmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. SWOT Analizi         

 

GÜÇLÜ YÖNLERİ 

-Kültürümüzün zengin olması 

-Yaşlı insanların anlatırken içten konuşmaları 

-Adetlerimiz kayıt altına alınmış olacak 

-Herkes uygulama sayesinde yöresel düğünlere 

ulaşabilecek 

-Düğün geleneklerimizi geleceğe taşıyacağı 

ZAYIF YÖNLERİ 

-Çok sayıda adetlerimiz olması 

-Çok sayıda ilçe ve köyden veri toplamak 

-Toplanan verinin çok olması ve derlenme 

sorunu 

 

 

FIRSATLARI 

-Yabancı dil eklenmesi ve turistlere sunulması 

-Okulda hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde  

derslerde kullanılması 

RİSKLERİ 

-Bazı düğün adetlerini unutulması 

-Herkesin akıllı telefonu ve tableti 

olmaması 

Veri toplama konusunda ilçelerdeki okullarda bulunan öğretmenlerden destek 

alınabilinir.İlçelerdeki öğretmenlerin öğrencileriyle beraber destek verebilir.Veri derleme ve 

video çekme konusunda okul arkadaşlarımızdan destek alabiliriz. Yabancı dil eklenmesi ile 

yabancı  turistlerin ilgisi çekilebilinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Kaynakça       

 

1. Bayram, P. (2014). Nevşehir’in Avanos İlçesi, Uçhisar ve Göreme Beldelerinde 

Evlilik Merasimleri . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 2 (2) , 

17-37 . Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/19735/211188 

2. Berber, O. (2009). TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞLENCE ve BİRLİK UNSURU 

OLARAK DÜĞÜNLER . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi , (10) , 1-11 . Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23194/247752 

3. Erol Çalışkan, Ş. S. (2019). BARTIN’DA DÜĞÜN GELENEKLERİNİN DÜNÜ 

VE BUGÜNÜ . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 8 

(1) , 413-445 . Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/44335/547960 

4. Alpyıldız, E. (2020). Evlenme Geçiş Dönemi Geleneğine Müzik Davranışları 

Açısından Bakış: Gelin Ağlatma-Alma-İndirme Havaları Örneği . Karadeniz 

Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (22) , 267-277 . DOI: 10.38155/ksbd.691681 

5. Kamiloğlu, İ. (2010). Nevşehir ili Göynük Kasabası Düğün Geleneği ve 

Geleneksel Kadın Kıyafeti . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 3 (5) , 164-177 . 

Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/36213/410306 

6. Zafer, Z. (2001). Pomak Türklerinin Nişan ve Düğün Geleneği . Erdem , ERDEM 

39. SAYI , 569-588 . Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/44283/546762 

7. https://flutter.dev/ 

8. https://developer.android.com/studio 

 

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/19735/211188
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23194/247752
https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/44335/547960
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/36213/410306
https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/44283/546762
https://flutter.dev/
https://developer.android.com/studio

