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1. Proje Ekibi/Proje Özeti  
Proje takımımız akademik danışman, takım kaptanı ve 4 üyeden oluşmaktadır. Takımın 

akademik danışmanı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bozüyük Fen Lisesi’nde Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Görevi boyunca Web 2.0 kurslarına ve 

eTwinning projelerine katılmış, Tübitak 2204A Liseler arası proje yarışmalarında danışmanlık 

yapmıştır. Takım üyeleri, Bozüyük Fen Lisesi’nde 1’i 10. Sınıf, 4’ü 11. Sınıf düzeyinde 

öğrenimleri devam eden 5 öğrenciden oluşmaktadır. Takım üyelerimiz eTwinning projeleri ve 

Tübitak 2204A projelerinde yer almışlardır. Üyelerimiz arduino ve robotik kurslarına katılmış 

ve web tasarım uygulamaları ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmaktadırlar. Ayrıca takım 

üyelerimiz keşfetmeyi, araştırma ve inceleme yapmayı da ilgi duymaktadırlar.  

 

Takım üyelerimizin projemizde; saha araştırması, yazılım ve tasarım olmak üzere üç alanda 

çalışmalarını yürütmeleri planlanmaktadır. Takımın iki üyesi saha araştırması görevini 

üstlenmektedir. Bu üyelerimizin görevi Bozüyük ilçesi ve çevresinde bulunan kitabelerle ilgili 

her türlü bilgi ve görsel veri toplamaktadır. Takımın diğer iki üyesi de yazılım ve algoritma 

(kodlama) bölümünde projeye destek vermektedir. Bir üyemiz ise çalışmalarımıza tasarım 

alanında katkı sunarak projemizdeki görsel ögeleri düzenleme ve şema, tablo vs. oluşturma 

görevini yürütmektedir. Takım üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 

 

 

 

TeknoTarih takımı olarak hayata geçirmek istediğimiz Dijital Dünyada Kitabe isimli 

projemizin amacı; sürdürülebilir kültürel miras bağlamında Bilecik ili Bozüyük ilçesi ve 

çevresinde unutulmaya yüz tutmuş, korunmaya ve tanıtılmaya muhtaç kitabelere dikkat çekip 

çağın gereklerine uygun bir şekilde teknolojiyi kullanarak bu kültürel mirası tanıtıp ilçe 
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turizmine katkı sağlamaktır. Ayrıca projemizde kitabelerin tanıtımını sağlamanın yanında milli 

tarih bilinci ve kültürel duyarlılık oluşturmayı da amaçlamaktayız. Bu amaçtan hareketle alan 

yazın ve saha araştırmaları yapılarak Bozüyük ilçesi ve çevresinde bulunan kitabeler tespit 

edilmiş  ve kitabelerle ilgili yazılı ve görsel her türlü veri elde edilmiştir. Bu veriler kullanılarak 

içeriğinde kitabelerin orjinal metinlerinin, günümüz Türkçesiyle çözümlemelerinin, İngilizce 

dil çevirilerinin ve ses dosyalarının bulunacağı bir web sitesi tasarlanacaktır. Web sitesi Adobe 

XD üzerinden tasarlanacak ve Wordpress’te kullanıma sunulacaktır. Tasarlanan bu web sitesi 

ilgili kitabe için oluşturulan karekod ile ilişkilendirilecektir. Kitabelerle ilişkilendirilecek 

karekod takım üyelerimiz tarafından Python yazılım dili aracılığıyla oluşturulacaktır. 

Oluşturulan karekod, kitabenin tarihi ve mimari dokusuna zarar vermeden uygun bir yere 

yerleştirilecektir. Karekodu okutan ziyaretçi karekodun ait olduğu kitabeyle ilgili web sitemizin 

alt sekmesine  yönlendirilecektir. Böylelikle ziyaretçilerin kitabe ve bulunduğu tarihi eser ile 

ilgili her türlü bilgiye anında ve pratik bir şekilde ulaşmaları sağlanabilecektir. Ayrıca karekod 

okutulduğunda ulaşılan ses dosyası aracılığıyla görme engelli ziyaretçilerin de kitabeyle ilgili 

her türlü bilgiye erişebilmeleri mümkün olacaktır. Projemizin hayata geçirilmesiyle ilçemizin 

ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan kitabelerin teknoloji kullanılarak tanıtımına, ilçe 

turizmine kazandırılmasına ve dijital dünyada yerini almasına katkı sunulacağı 

düşünülmektedir. Bozüyük ilçesi ve çevresinde bulunan kitabeleri kapsayan projemiz müstakil 

bir çalışma olmakla birlikte, kültürel mirasın önemli bir parçası olan kitabelerin korunması, 

tanıtılması ve turizme kazandırılması açısından örnek olma potansiyeli taşımaktadır.  

 

2. Algoritma ve Tasarım 
 

Günümüzde Marmara bölgesinde Bilecik iline bağlı bir ilçe olan Bozüyük M.Ö. 2000’li yıllara 

dayanan bir geçmişe sahiptir. Bozüyük ve çevresi coğrafi konumunun önemi dolayısıyla farklı 

uygarlıkların egemenlik sürdüğü bir yerleşim merkezi olmuştur. İlk çağlardan başlayarak 

bölgede Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Roma, Bizans (Doğu Roma), 

Peçenekler, Uzlar, Selçuklular, Osmanlılar hüküm sürmüşlerdir (Yılmaz, 2004). Köklü bir 

tarihi geçmişe sahip olması Bozüyük ilçesini kültürel miras açısından zengin ve  kültür turizmi 

açısından önemli kılmaya devam etmektedir. Kültürel mirasımızın bir parçası olan, tarihi eser 

kitabeleri de bu zenginliklerin en önemlilerindendir. Ancak geçmişten geleceğe  kültür köprüsü 

vazifesi gören kitabeler, ilçemiz özelinde ve ülkemiz genelinde yeterince tanınmamakta ve hak 

ettiği değeri görememektedir. Projemizde hayata geçirmeyi planladığımız uygulamayla ilçemiz 

ve çevresinde bulunan tarihi eser kitabelerinin dijital dünyada yerini alarak tanıtımına ve bu 

alanda bilinç oluşmasına katkı sunmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için öncelikle takım 

üyelerimiz tarafından ilçemiz ve çevresinde bulunan kitabelerle ilgili araştırma, inceleme ve 

bilgi toplama süreçleri gerçekleştirilecektir. Kitabelerin günümüz Türkçesine çevirilmesinde 

alan uzmanlarının desteği alınacaktır.  Projemiz için oluşturacağımız web sitesinde kullanılacak 

olan kitabelerle ilgili  bilgiler, fotoğraflar ve ses dosyalarıları takım üyelerimiz tarafından 

düzenlenerek sitemize eklenecektir. Oluşturulan web sitesi ile ziyaretçilere faydalı ve hızlı bir 

ziyaret imkanı sunulacaktır. Bu doğrultuda web sitesi ana sayfa tasarımı 4 kategoriden 

oluşacaktır. Birinci kategoride Bozüyük ilçesinde bulunan cami kitabeleri olup Kasımpaşa 

Camii, Tekke Mahalle Camii ve Soğukpınar Camii kitabeleri alt kategorilerinden oluşacaktır. 

Ziyaretçi ulaştığı alt kategoride bulunduğu caminin kitabesinde yer alan tarihi eserin yapım yılı, 
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yaptıranı ve kitabenin içerdiği her türlü bilgiye ulaşabilecektir. Sitemizde ikinci kategoride 

şehitlik kitabeleri olup İnönü Savaşları Şehitliği kitabesi alt kategorisinden oluşacaktır. Üçüncü 

kategori olarak Bozüyük ve çevresinde bulunan tarihi eser çeşme kitabeleri olup Yeniçepni 

Köyü Çeşmesi ve Kocapınar Mevkii Çeşme kitabeleri alt kategorilerinden oluşacaktır. 4. 

kategoride ise ilçemiz ve çevresinde bulunan mezar taşı kitabeleri yer alacaktır. Son olarak 

hazırladığımız web sitesi yine üyelerimiz tarafından her kitabe için oluşturulan karekod ile 

ilişkilendirilecektir. Kitabenin tarihi ve mimari dokusuna zarar vermeden karekod 

yerleştirilecektir. Kitabenin bulunduğu alanda yapılacak yazılı yönlendirme levhalarıyla dijital 

kitabe hakkında ziyaretçiler bilgilendirilerek uygulamamızdan haberdar olmaları sağlanacaktır. 

Kitabenin yanındaki karekodu akıllı cep telefonuyla veya kamerası olan akıllı cihazla okutan 

ziyaretçimizin ulaşacağı web sitemizde kitabelerin fotoğrafları, orjinal metinleri, günümüz 

Türkçesiyle metin çözümlemeleri ve İngilizce tercümeleri yer alacaktır. Bununla birlikte 

kitabelerle ilgili bilgileri içeren üyelerimiz tarafından oluşturulan ses dosyası da web sitemizde 

bulunacaktır. Böylelikle ziyaretçilerimiz kültürel mirasın bir parçası olan kitabelerimiz için 

hazırladığımız web sitemize pratik ve kolay bir şekilde ulaşıp faydalanabileceklerdir. 

Tasarladığımız projenin algoritma basamakları Şekil 1’de, karekod işlem basamakları Şekil 

2’de, karekod oluşturma yazılımının kod satırları Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Akış Şeması 
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Şekil 2: Karekod İşlem Basamakları 

 

 

 
 

Şekil 3: Karekod oluşturma yazılımı kod satırları 
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Projemizin ana sayfa ekran tasarımı Resim 1’de sunulmuştur. 

 

 

Resim 1: Proje web site tasarımı ana sayfası 

 

Projemizin arayüz ekran tasarımı Resim: 2’de sunulmuştur. 

 

 
Resim 2: Web site tasarımı arayüzü  
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3. Sistem Mimarisi 
 

Kültürel mirasımızın bir parçası olan kitabeler toplumun tarih, kültür ve medeniyetiyle ilgili 

bilgiler veren ve bulunduğu tarihi eserin kimlik belgesi niteliğinde olan önemli belgelerdendir. 

Bu belgelerden istifade edebilmek için onların korunması ve tanınması gerekmektedir. 

Bozüyük ilçesi ve çevresinde unutulmaya yüz tutmuş tanıtılmaya ve korunmaya muhtaç 

kitabelere dikkat çekerek kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılıp, tanıtılmasına ve ilçe 

turizmine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına başladığımız projemizde geliştirdiğimiz 

uygulamayı kullanacak olanlar için gerekli yazılım ve donanım nedir buna değinmek istiyoruz. 

İlk olarak kullanıcıların karekod okuyabilen bir akıllı cep telefonuna veya kamerası olan akıllı 

cihaza ihtiyaçları vardır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde akıllı cep telefonları hayatın 

her alanında sıkça kullanılmaktadır. Projemizden faydalanmak isteyen ziyaretçilerimiz 

telefonlarına basit bir karekod okuyucu program kurarak veya kurmadan kullanabilirler. Yine 

teknolojinin gelişmesiyle artık birçok alanda karekod uygulaması kullanılmaktadır. Bundan 

dolayıdır ki birçok akıllı telefon kullanıcısı karekod okuyucu programa sahiptir. Karekodun 

kenarında verdiğimiz talimatlar doğrultusunda kitabenin yanında bulunan karekodu akıllı cep 

telefonu veya akıllı cihazda bulunan karekod uygulamasıyla okutan ziyaretçi web sitemize 

kolayca ulaşabilecektir. Web sitemize ulaşan ziyaretçi kitabeyle ilgili yazılı, görsel ve sesli her 

türlü bilgiye ulaşmanın yanında dilerse site içinde ilerleyerek Bozüyük ilçesi ve çevresinde 

bulunan diğer tarihi eser kitabeleriyle ilgili de bilgi edinebilecektir. Bununla birlikte 

ziyaretçilerimiz, Google Maps üzerinde yaptığımız işaretlemeler aracılığıyla web sitemizde yer 

alan her kitabeye ait konum bilgisine de ulaşabilecektir.  Projemizi uygulama olarak değil de 

web sitesi olarak tasarlamamızın sebebi günümüzde bireylerin cep telefonlarının sürekli 

yanında olması, karekodu okutarak web sitesine daha kolay ulaşabileceği ve uygulama 

indirmenin tercih edilmeyebileceğidir.  

Projemizin yapım ve tasarım aşamasında çeşitli bilgisayar programlarından faydalanılacaktır. 

Web sitemizin tasarımında Figma, Wordpress ve Adobe XD uygulamaları kullanılacaktır. 

Figma ile web sitemizin ön planı oluşturulacak olup sonra da wordpress üzerinde 

uygulanacaktır. Web sitesi için bir hosting firmasından alan adı (domain) 

https://dijitalkitabeler.wordpress.com adıyla ve hosting (bilgilerin atılacağı yer) satın alınmıştır. 

Web sitesi çalışmaları tamamlanıp kullanılacak duruma geldiğinde ise sitemiz bir karekod ile 

eşleştirilecektir. Karekod uygulamaları mobil cihazların içerisinde bulunan hızlı tepki veren 

kodlardan oluşmaktadır. Yeni bir barkod sistemi olan karekod teknolojisi, sosyal yaşantının pek 

çok yerinde ve kitle iletişim araçlarında kullanılan diğer teknolojilerin yerini büyük oranda 

almaya başlamıştır (Engin & Furunca, 2017). Gelişen mobil teknoloji ile birlikte karekodlar 

okutularak kodlanan bilgiye erişilebilmektedir. Her geçen gün yaygınlaşan karekod uygulaması 

ile video, web sayfası, ses, metin, uygulama, veri gibi dijital ortamda bulunan içeriklere erişim 

sağlamak mümkündür (Göl & Ediz, 2019). Kullanımındaki kolaylık ve yaygınlıktan hareketle 

biz de projemizde karekod kullanıp kültürel mirasımız olan kitabelerin dijital dünyada yerini 

alarak tanıtımını sağlamak istedik. Web sitemizle eşleştirilecek olan karekod takım 

üyelerimizin kendi geliştirdikleri uygulamadan yararlanarak oluşturulacaktır. Bu uygulama 

geliştirilirken Virtual Studio Code uygulaması kullanılacaktır. Uygulama, takımımız tarafından 

tasarlanan web sitesinin bağlantısını girince bize web sitesindeki ilgili alanla ilişkili karekodu 

verecektir. Karekod oluşturulurken kullandığımız yazılım dili Python’dır. Projemizin logosu 

https://dijitalkitabeler.wordpress.com/
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ise Canva uygulaması aracılığıyla takım üyelerimiz tarafından tasarlanmıştır. 

Kodlama, yazılım ve tasarım çalışmalarımız bittikten sonra projemizde geliştirdiğimiz 

uygulamayı duyurmak için sosyal medya, el broşürü ve afiş gibi çeşitli reklam tanıtım yolları 

kullanılacaktır. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 
 

Tasarladığımız projeyi hayata geçirip uygulayabilmek, kültürel mirasımız olan kitabelerin 

korunmasına ve teknoloji kullanılarak yeni yöntemlerle tanıtılmasına katkı sunmak Teknotarih 

takımı olarak en büyük hayalimiz. Projemizde kullandığımız karekodlar 1994’te bir Japon 

şirketi olan Denso Wave tarafından keşfedilmiş, otomotiv parçalarının tespitinde kullanılmıştır. 

Barkodların gelişmiş seviyelere getirilmiş halidir. Sanayi devrimi ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan teknolojik gelişmeler sonucunda içerisinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 dönemi 

oluşmuştur. Birçok sektör gibi turizm sektörünü de Endüstri 4.0 dönemindeki teknolojik 

gelişmeler etkilemiştir. Bu teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı şehirler ve akıllı turizm 

destinasyonlarının, son on yıl içerisindeki bu konseptinin oldukça popüler hâle geldiği 

görülmektedir. Aynı zamanda akıllı turizm destinasyonları, turistlere daha iyi olanaklar ve 

deneyimler sağlamak amaçlı bilgi teknolojisi ve yenilikler kullanan akıllı şehirlerdir (Şimşek 

& Cinnioğlu, 2020). Kültürel mirasımızı layıkıyla tanıtabilmek ve gelecek kuşaklara 

aktarabilmek için akıllı turizm olanaklarından faydalanmamız kaçınılmazdır. Tarih öncesi 

dönemlerden günümüze gelinceye kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 

Anadolu’daki kültürel birikimin korunması ve yaşatılması da insanlığa karşı 

sorumluluğumuzdur. Ülkemizin dünya ülkeleri arasında kültürel zenginliğimiz açısından ilk 

sıralarda yer aldığı bir gerçektir (Korkmaz, 2019). Bu zenginliği gerektiği gibi 

değerlendirebilmek önem arz etmektedir. Bunu yapabilmek için de reklam ve tanıtım 

faaliyetlerine gereken özenin gösterilmesi şarttır (Çetinel, 2001). Bu bilgilerden hareketle 

projemizde tasarladığımız ve karekodla ilişkilendirdiğimiz web sitemizi hem ilçemizin yerli 

halkına hem de dışarıdan gelecek ziyaretçilerimize çeşitli tanıtım ve reklam çalışmalarıyla 

ulaştırmak istiyoruz. Tanıtım çalışmalarımızda önce sosyal medya hesaplarını kullanmayı 

planlıyoruz. Bu aşamada sosyal medya hesaplarında projemiz 2 hafta süreyle tanıtılacak ve 

sonunda uygulamamızı kaç kişinin kullandığı istatiksel olarak belirlenecektir. İkinci aşamada 

projemiz el broşürleriyle tanıtılmaya devam edilecektir. Bu şamada kullanacağımız, projemizi 

tanıtan bilgilerin ve karekodun yer aldığı el broşürleri takım üyelerimiz tarafından oluşturulacak 

ve ilçe halkının yoğun bulunduğu yerlerde dağıtılacaktır. 2 hafta sürecek bu tanıtım 

aşamasından sonra da uygulamamızı kullanan ziyaretçi sayısı istatistiksel olarak belirlenecektir. 

Tanıtımın son aşamasında ilçemizde bulunan ve halkımız tarafından yoğun olarak kullanılan 

resmi dairelerin, cami, üniversite, alışveriş merkezi vb. girişlerine  web sitesi ve karekod tanıtım 

afişlerinin yerleştirilmesi planlanmaktadır. Tüm bu reklam ve tanıtım çalışmalarından sonra 

projemizde tasarladığımız uygulamamızı kullanan kişi sayısını analiz edip yorumlayarak 

projemizin ne kadar ilgi gördüğü ve ilçemiz kültür turizmine ne kadar katkı sunduğunu görmüş 

olacağız.  

Tarihi eser kitabesinin bulunduğu alanın girişinde uygulamamızı tanıtıcı levhalar yerleştirilerek 

ziyaretçiler yönledirilecektir. Kitabe alanına gelen ziyaretçi web sitesi ile ilişkilendirilen 

karekodu akıllı cep telefonu veya akıllı cihazla okuttuğunda siteye erişim sağlayacak, 
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kitabelerle ilgili her türlü bilgiye basit ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek böylece kültür turizmi 

açısından verimli bir ziyaret gerçekleştirilmiş olacaktır. Bununla birlikte görme engelli 

ziyatretçilerimiz de destek alarak karekodu okuttuklarında web sitemizde bulunan ses dosyası 

aracılığıyla kitabe ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecektir. Uygulamamızın kullanımını anlatan 

kısa bir video hazırlanmıştır.     

https://xd.adobe.com/view/3581c17d-a17a-4230-8d25-be0248050087-60d2/?fullscreen&hints=off 

Projemiz hayat geçirilirken kullanılacak olan ziyaretçi bilgilendirme ve yönlendirme prototip 

levhaları Resim 3 ve Resim 4’te sunulmuştur. 

 

        
 

Resim 3: Dijital Kitabe Uygulaması Yönlendirme Levhası (Prototip) 

https://xd.adobe.com/view/3581c17d-a17a-4230-8d25-be0248050087-60d2/?fullscreen&hints=off
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Resim 4: Dijital Kitabe Uygulaması QR Kod Levhası (Prototip) 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük 
 

Projemizde tarih, turizm ve teknolojiyi ortak bir paydada birleştirerek, dünü ve bugünü 

buluşturup, geçmişin mirası ile günümüz teknolojisini kullanarak yenilikçi bir tasarım 

planlanmaktadır. Karekod uygulaması günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Farklı 

alanlarda kullanımı yaygınlaşan karekod teknolojisinin bir web sayfasında veya sunucuda 

depolanmış olan bir içeriğe kolaylıkla ulaşabilme, bu içeriği güncelleyebilme, okuyucuya 

anında güncellenmiş ek bilgiye erişebilme gibi pek çok olanak sağlamaktadır (Şimşek & İbiş, 

2019). Bununla birlikte bu uygulamayı kültürel miras olan tarihi bir belgenin üzerinde görmek 

ve işlevsel bir şekilde kullanmak ziyaretçi açısından ilgi çekici olacaktır.  

İlçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel potansiyel düşünüldüğünde bu alanda yapılan 

tanıtımların yeterli olmadığı düşünülmektedir. Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz verilere göre 

ilçemiz ve çevresinde bulunan kitabeleri konu alan basılı eserler bulunmakla birlikte teknoloji 

kullanılarak kolay ve pratik bir şekilde kitabelerin tanıtımının yapıldığı bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Araştırmalarımızda kitabelerin üzerinde bulunan bilgilerin günümüz 

Türkçesi çevirilerinin anlaşılır bir dille ifade edilmekten uzak olduğu görülmüştür. Projemizde 

kitabe içeriklerinin alan uzmanlarının desteğiyle günümüz Türkçesine anlaşılır bir ifade tarzıyla 

çevrilmesi konusunda gerekli özen gösterilmiştir. Aynı şekilde kitabe içerikleri İngilizceye de 

tercüme edilmiş ve ses dosyaları da web sitemize eklenecektir. Bu şekilde uygulamamız görme 

engelli ziyaretçilerimizin de faydasına sunularak farkındalık oluşturulmak istenmiştir. Tarihi 
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eser kitabelerinin teknoloji kullanılarak yenilikçi bir yolla tanıtılması hem dikkatleri bu kültürel 

mirasa çekecek hem de gelen ziyaretçilerin kitabeyle ilgili her türlü bilgiye anında ve pratik bir 

şekilde ulaşması sağlanmış olacaktır. Projemizde geliştirdiğimiz akıllı turizm 

uygulamalarından biri olan kitabeler üzerine karekod uygulaması hızlı ve basit bir kullanım 

sağlayacaktır. 

Bozüyük ilçemiz ile ilgili arama motorlarında kültür turizmine yönelik arama yapıldığında 

karşımıza birkaç tane, detaylı olmayan bilgi dışında pek bir şey çıkmamaktadır. Çıkan sonuçlar 

da otel firmalarına ait gezilip görülecek yerler rehberi niteliğinde olup, ilçemizin sahip olduğu 

kültürel mirası tanıtan içerikler bulunmamaktadır. Buradan hareketle ilçemizi ziyaret 

edeceklerin internet aramalarında ilçemizin kültürel zenginliğini yansıtan bilgilere istenilen 

düzeyde ulaşamadıkları düşünülmektedir. İlçemizin sahip olduğu kültürel miras gerektiği gibi 

tanıtılamazken halihazırda unutulmaya yüz tutmuş kitabelerimizin fark edilmesi neredeyse 

olanaksızdır. Projemiz ile kültürel mirasımızın bir parçası olan kitabelerimiz hem yerel halka 

hem de turistlere teknoloji kullanılarak yeni yöntemlerle sunulacaktır. Aynı zamanda 

projemizde kitabelerin tanıtımının yapılmasının yanısıra milli tarih bilinci ve kültürel duyarlılık 

oluşturulmasına da katkı sağlanmış olacaktır. 

 Google Play Store üzerinde projemize benzer birkaç uygulama olsa da hiçbiri müstakil olarak 

tarihi eser  kitabelerine odaklı değildir ve karekod kullanılmamıştır. Bizim projemiz ise ilçemiz 

ve çevresindeki kitabeleri kapsayan müstakil içeriğe sahip bir çalışma olup karekod uygulaması 

barındırmaktadır. Geçmiş yıllarda “Miras Tarayıcı” adıyla benzer bir proje geliştirilmiş fakat 

proje yalnızca İstanbul ilindeki mezar taşlarını karekod uygulamasıyla buluşturmuştur. Bizim 

projemizde ise Bozüyük ilçesi ve çevresindeki bütün tarihi eser kitabeleri kategorik bir şekilde 

günümüz Türkçesi, İngilizce tercümesi ve ses dosyası halinde web sitesinde yer alacaktır. 

Bununla birlikte ziyaretçiler kategorik bir şekilde hazırladığımız web sitemize ulaştığında diğer 

tarihi eser kitabelerinin de konum bilgisine erişerek ilçemizde bulunan diğer tarihi eser 

kitabelerinin bilgisine de ulaşabileceklerdir.  

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 
 

Kültürel miras; aynı toplumdaki insanların ortak geçmişlerini anlatan, tarihi birikimlerini ortaya 

koyan, soyut ve somut olmak üzere sadece üzerinde bulunduğu toplum ve gelecek kuşaklar için 

değil tüm insanlık için anlam ifade eden zenginliktir (Öksüz,Kuşçuoğlu & Taş, 2017). Değişik 

kültürlerin ve kültür eserlerinin görülmesi için yapılan seyahatler, tarih ve kültür turizmi olarak 

adlandırılır. Kültür turizmi, otoritelerce sıkça üzerinde durulan ve yükselen bir değerdir 

(Güngör, 2018). 2001 tarihli kültürel çeşitliliğe ilişkin UNESCO evrensel bildirgesinde kültürel 

miras, yaratıcılığın kaynağı olarak gösterilmiş ve “hemen her şekliyle korunmalı, 

zenginleştirilip genişletilmeli ve insan deneyiminin ve özlemlerinin bir kaydı olarak gelecek 

kuşaklara teslim edilmelidir ki böylece yaratıcılık ve tüm çeşitliliği içerisinde teşvik edilmiş ve 

kültürler arasında etkin bir diyalog hissedilmiş olsun” denilmektedir (UNESCO Türkiye Millî 

Komisyonu, 2001). Günümüzde Marmara bölgesinde Bilecik iline bağlı bir ilçe olan Bozüyük 

M.Ö. 2000’li yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir. Bozüyük ve çevresi coğrafi konumunun 

önemi dolayısıyla farklı uygarlıkların egemenlik sürdüğü bir yerleşim merkezi olmuştur 

(Yılmaz, 2004). Böyle tarihi öneme sahip bir yerleşim yeri olan ilçemiz, kültürel mirasımız 

açısından da önemli zenginlikler barındırmaktadır. Kültürel mirasımızın bir parçası olan tarihi 
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eser kitabeleri de bu zenginliklerin en önemlilerindendir. Kitabe; Arapça kökenli “ketebe” 

kelimesinden türetilmiş bir isim olup, binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, 

maden gibi maddeler üzerine oymak ve kabartmak suretiyle işlenmiş yazı anlamına gelmektedir 

(Alparslan, 2002). İnsanlık tarihimizin gelişim aşamalarının izlerini taşıyan, milli tarih 

bilincinin geliştirilmesi ve geçmişten geleceğe bir kültür köprüsü kurulması açısından büyük 

önem taşıyan kitabeler sosyal alanda her gün hayatımızın içinde olmasına rağmen yeterince 

tanınmamakta ve hakettiği değeri görmemektedir. İlçemizde bulunan tarihi eser kitabeleri de 

bu durumdan nasibini almıştır. Tespit ettiğimiz bu soruna çözüm üretmek amacıyla 

tasarladığımız projemizle Bilecik ili Bozüyük ilçesi ve çevresinde unutulmaya yüz tutmuş 

tanıtılmaya ve korunmaya muhtaç kitabelere dikkat çekerek kültürel mirasın gelecek nesillere 

aktarılıp, tanıtılmasına katkı sağlamak ve kültürel duyarlılıkla birlikte koruma bilinci 

oluşturmak hedefindeyiz. Bu tanıtımı yaparken de günlük hayatımızın bir parçası olan akıllı 

telefonları ve çağımızın dili olan teknolojiyi kullanarak, yeni yöntemlerle kitabeleri tanıtmak 

ve ilçe turizmine kazandırarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu amaçtan hareketle 

içeriğinde kitabelerin orjinal metinlerinin, günümüz Türkçesiyle çözümlemelerinin, İngilizce 

çevirilerinin ve ses dosyalarının bulunacağı bir web sitesi tasarlanacaktır. Tasarlanan bu web 

sitesi bir karekod ile ilişkilendirilecektir. Tarihi eserin bulunduğu alana ulaşıldığında dijital 

kitabe uygulaması bulunduğuna dair ziyaretçiler bilgilendirme levhalarıyla yönlendirilecektir.  

Kitabelerin tarihi ve mimari dokusuna zarar vermeden uygun bir yere yerleştirilecek karekodun 

ziyaretçi tarafından akıllı telefon aracılığıyla okutulmasıyla, oluşturulan web sitesine bağlantı 

sağlanarak ziyaretçilerin kitabe ile ilgili her türlü bilgiye anında ulaşmaları sağlanabilecektir. 

Ayrıca karekod okutulduğunda ulaşılan ses dosyası aracılığıyla görme engelli ziyaretçilerin de 

kitabeyle ilgili her türlü bilgiye erişebilmeleri mümkün olacaktır. Böylelikle projemizde 

tasarlayacağımız uygulamanın, ilçemizin ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan 

kitabelerin teknoloji kullanılarak sürdürülebilir kültürel miras turizmine kazandırılmasına 

dolayısıyla gelecek kuşaklara aktarılmasına ve dijital dünyada yerini almasına katkı 

sağlayacağını düşünüyoruz. Projemiz dahilinde tasarladığımız web sitesini ziyaretçilerimizin 

kolay ulaşabileceği şekilde çeşitli reklam tanıtım araçlarıyla sunup haberdar etmek 

hedeflenmektedir. Bunun için web sitesi tasarımı ve karekod oluşturma aşamalarının 

tamamlanmasının ardından önce sosyal medya hesaplarında, daha sonra proje tanıtım 

broşürleriyle tanıtım ve reklam planlanmaktadır. Daha sonraki aşamada ise ilçemizde bulunan 

ve halkımız tarafından yoğun olarak kullanılan resmi dairelerin, cami, üniversite, alışveriş 

merkezi vb. girişlerine  web sitesi ve karekod tanıtım afişleri yerleştirilip uygulamamızın 

duyurusu yapılarak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.  

Teknotarih takımı olarak bu projeye başlama sebebimizi okul yolumuz üzerindeki tarihi bir 

çeşme kitabesinin sprey boyayla tahrif edilmiş kitabesi oluşturmuştur. Projeye başlarken takım 

üyelerimizin teknolojik alanda özel olarak ilgi ve merakları olmakla birlikte ciddi seviyede 

birikimleri bulunmamaktaydı. Ancak takım üyelerimizin bilişime olan merakı, milli tarih 

bilinci, kültürel mirasımıza sahip çıkma yönündeki sağduyulu tutumları sebebiyle böyle bir 

proje gerçekleştirmeye karar verdik. Takım olarak bu projeyi gerçekleştirip hayata 

geçirdiğimizde takım üyelerimizin her biri web sitesi oluşturmak için ön çalışmaları yapabilme, 

alt yapı oluşturabilme, araştırma ve inceleme sonrasında bir web sitesi hazırlama becerisine 

sahip olabileceklerdir. Ayrıca mobil programcılıkta basit mobil program uygulamalarını 

yazabilecek seviyeye geleceklerdir. Bununla birlikte web sitesinde kullanılan bilgileri elde 
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etmek için literatür taraması, araştırma, inceleme ve gözlem gerektiren becerileri de kazanmış 

olacaklardır. Aynı şekilde, hazırladıkları bir uygulamayı hedef kitleye nasıl ulaştıracaklarına 

dair araştırma, inceleme, tanıtım yeterliliklerini elde edebileceklerdir. Resim 5’te sprey boyayla 

tahrif edilmiş çeşme kitabesi sunulmuştur. 

 

 
Resim 5: Sprey boyayla tahrif edilmiş Kocapınar Mevkii Çeşme Kitabesi 

 

 

 

Çalışma Takvimi 

 

Grafik 1: İş Zaman Grafiği 
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2 Algoritma Geliştirme-Literatür 

Tarama 
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3 Bilgi Toplama, Ayıklama, 

Derleme 

Enes Çay 

Halil Pamuk 

  X  X   X  X   

4 Web Sitesi Tasarlama, İçerik 

Oluşturma ve QR Kod 
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Atakan Uslu 

Burak Bakacak 

Kaan Yeniçay 

    X  X  X  

5 Projenin Reklam Araçları 

Kullanarak Tanıtılması 

Takım üyeleri       X X 

6 Final Sunum Dosyalarının 

Hazırlanması 
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7. SWOT Analizi 
 

AVANTAJ DEZAVANTAJ 

karekodların kullanımı pratik ve kolay 

olduğundan bilgiye kısa sürede kolay bir 

şekilde ulaşılabilecektir. 

Akıllı telefon kullanıcısı olmayan ziyaretçiler 

uygulamadan faydalanamayacaktır.  

Yenilikçi bir uygulama olması sebebiyle 

kitabelerin bu yolla tanıtımı ilgi çekici 

olacaktır. 

Telefonunda internet bağlantısı olmayan veya 

sınırlı olan bireyler uygulamayı 

kullanamayacaklardır. 

Uygulama ile kitabelerin tanıtımı bilgi 

kirliliğine yol açmadan güncel ve düzenli 

bir şekilde web sitesinde sunulacaktır.  

Kullanıcı karekod okutmayı bilmiyor olabilir. Bu 

konuda bilgilendirmeler yapılabilir. 

Kitabelerin ses dosyası olarak sitemizde 

yer alması görme engelli ziyaretçilerimize 

de kitabelerin tanıtımı için imkan 

sunacaktır. 

Yanında yardımcı olacak birisi olmayan görme 

engelli bireyler uygulamayı kullanamayabilir. 

Kitabenin bulunduğu alandaki görevliler bu 

konuda yardımcı olabilir. 

Özellikle zengin kültürel mirasa sahip 

şehirler için örnek teşkil edebilir. 

 

İlçe sürdürülebilir kültürel miras turizmi 

açısından olumlu yönde etkilenecektir. 

 

karekod uygulaması ile teknolojik 

uygulamalar turizme entegre edilerek 

kültürel mirasımıza sahip çıkma 

anlamında farkındalık oluşacağı 

düşünülmektedir. 
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