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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

TECHNO-BAT takımı olarak kendimizi 2020-2021 eğitim öğretim yılında programlama 

alanında geliştirmek istedik. Özellikle mobil cihazların vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu düşünerek 

mobil programlama çalışmalarına ağırlık verdik. Danışman öğretmenimizin anlatımları ve 

yönlendirdiği eğitimlere (btkakademi.gov.tr) katılarak bilgi birikimimizi artırdım. Proje süresince 

pandemi şartlarından dolayı uzaktan ve fırsat buldukça da yüzyüze bir araya gelerek çalıştık. 

Danışman öğretmenimiz yönlendirme ve karşılaştığımız sorunları çözmede yardımcı olmaktadır. 

Proje sürecinde görev dağılımları şu şekildedir. 

Takım Üyeleri Temel Görevler 

Danışman Öğretmen 
Yönlendirme, İzleme ve Takip 

İletişim ve Koordinasyon 

Kaptan 

Kaynak taraması 

Prototip çizimleri  

Raporlama süreci 

Mobil Uygulama Tasarımı ve Programlama 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Hata çözümleme 

Danışman öğretmenin yönlendirmesi ile proje sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için 

proje takvimi olabildiğince takip edilmeye çalışıldı. 

Projemizde ülkemizin kültür ve tarih turizmine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ülkemiz 

coğrafyası yüzyıllardır farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.Savaşlar, doğal afetler 

ve ne yazık ki insanların sebep olduğu yıkımlar  dolayısıyla bazı  tarihi eserler günümüze ulaşmamış 

ya da orjinal hali korunamamıştır. Yaşadığımız il olan Batman ilinde 12 bin yıllık  tarihi Hasankeyf 

ilçesine yapılan Ilısu barajı ile Hasankeyf sular altında kalmış, bölgede bulunan çoğu eser yeni 

yerleşim yerine taşınmaya çalışılmış, bazı yapılar ise ne yazık ki sular altında kalmıştır(Yılmaz, M., 

& Sevgi, S.2020). Şu anda ilçeye gelen ziyaretçiler tekne turlarıyla suların altındaki binlerce yıllık 

tarihten habersiz müzikli eğlenceler ile gezmektedirler.  

Tarih turizminde aşağıdaki mevcut durum analizi proje fikrimizin ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. 

 Tarihi eserlerin, Hasankeyf örneğinde olduğu gibi, bazen orjinal hali korunamamakta ve

taşınmaktadır.

 Bazı tarihi binalar doğal afetler nedeniyle bazen tamamen bazen de zamanla yıpranmakta

daha sonra yıkılmaktadır.

 Yeterince tanıtımı yapılmayan tarihi ve kültürel yapılar göz önünde olsalar bile ziyaretçiler

ve  hatta yöre halkı tarafından bile  bilinmemektedir.

 Çözüm  olarak bu mevcut durumu ortadan kaldırmak için mobil uygulama geliştirilmesi

planlanmıştır.

Projemiz ile yerel açıdan Batman’da özellikle Ilısu Barajı ile sular altında kalan Hasankeyf’in

tarihi dokusunu koruyarak yeni nesillerin gizli tarihini görmesini ve bölgenin kültürel turizmine katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. Genel olarak amaçlanan ise Hasankeyf örneğindeki gibi ülkemizde bu 

duruma benzer gizli kalmış tarihin herkes tarafından keşfedilmesiyle birlikte ülke tanıtımına ve 

ekonomisine katkı sağlamaktır. 

Uygulamamız yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına sunularak konum temelli olarak  

turizm rehberliği yapacaktır. 
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2. Algoritma ve Tasarım

Mobil uygulamızda asıl hedeflenen  gizli tarihi keşfe çıkmaktır.Uygulama Hasankeyf örneğinden yola 

çıkarak oluşturulmuştur. Eskiden açık hava müzesi şeklinde doğal haliyle ziyaretçilerini karşılayan Hasankeyf  

şu anda yeni yerleşim yerine taşınmış eserleriyle müzede sergilenmekte eski yerleşim yerinin üzerinde sular 

ve tekne gezintileri yapılmaktadır. Aşağıda örnek görüntüler verilmiştir. 

1. Zeynel Bey Türbesi nin yeni yerine taşınması 2. İçinde gizli geçitleriyle Hasankeyf Kalesi

3. Orta çağın en büyük köprüsü 4. Yeni hasankeyf

5.Barajdan görünüm ve köprü ayakları 6. Yeni Hasankeyf

Uygulama Hasankeyf prototipinden sonra benzer geçmişe sahip ve insanların farkında olmadıkları 

eserler de eklenerek güncellenecektir.Yukarıda verilen fotoğraflarda baraj altında kalmış gizli tarihin ve yerleri 

değişmiş olan eserlerin orijinal yerlerinin ziyaret edilmesi aynı zamanda fotoğraf, video ve sesli 
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bilgilendirmelerin yapılması amaçlanmıştır.Uygulama arka planda da hizmet vererek gezi sırasında konum 

tespitiyle önceden belirlenmiş alanlara yaklaşıldığında(500m2) kullanıcıyı uyarmaktadır.Program akış 

diyagramı ve algoritması aşağıdaki gibidir: 

Program açılışı Gezi Sırasında Bildirim anında İlgili yere 

gelindiğinde 

1.Uygulamanın

başlatılması 

2.Login İşlemi

3.Sürekli olarak

kişinin GPS konum 

bilgilerinin alınması 

4.Haritanın bulunulan

konuma göre 

yüklenmesi 

5.Haritada tarihi

yerlerin 

görüntülenmesi 

1.Sürekli olarak

kişinin GPS konum 

bilgilerinin alınması 

2.Haritada

işaretlenmiş 

konumun 500 m 

kapsama alanına 

girildiğinde birdirim  

gelmesi. 

1.Birdirimin gelmesi ve

konuma yol tarfinin açılması 

2.Konuma kadar yol tarifinin

yapılması 

3.Hedefe ulaşıldığında

işaretlenmiş yere göre 

tanıtımın yapılması 

4.Rozet ve puan kazanılması

5.Ziyaret yorum izni

verilmesi 

6.Yakındaki benzer yerlerin

gösterilmesi 

1.Ses-video-resim

tanıtımın yapılması 

2.Kamera izni

istenmesi 

3.Konuma ait yerin

görseliyle arttırılmış 

gerçeklik 

kullanılarak fotograf 

video hikaye cekimi 

yapılması 
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3. Sistem Mimarisi  
 Mobil uygulama geliştirmek için Android Studio-Flutter kullanılmaktadır. Flutter, Google 

tarafından oluşturulan ve Mayıs 2017'de yayınlanan ücretsiz ve açık kaynaklı, mobil, web ve 

masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanabileceğiniz bir mobil UI frameworktür(flutter.dev).  

IOS ve Android için aynı anda uygulama geliştirmeye imkan sağlamaktadır. Yazılım dili olarak Dart, 

veritabanı için ise Firebase kullanmaktayız.Uygulama için hazırlanan görsellerin oluşturulmasında 

grafik tasarım programı Adobe Fireworks, tanıtımı yapılacak olan yerlerin fotoğraf düzenlemelerinde 

Adole Photoshop, video ve ses düzenlemeleri için Camtasia Studio’dan faydalanılmaktadır.  

 Prototip uygulamamızda veriler büyük bir önem taşımaktadır. Yer alacak eserler ile ilgili hem 

dijital ortamlardan hem de Batman ve Hasankeyf Müzelerinden, Batman İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

dijital ortamlarından, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu ‘Şehrimiz Batman’ 

kitaplarından destek alınarak taramalar yapılmış ve proje takvimi sürecinde tasnif edilmektedir. 

Projenin hayata geçirilmesinde APK’nın mobil telefona yüklenmesi gerekmektedir. Uygulamanın 

tam  ve en verimli haliyle çalışması için donanım olarak kamera ve konum sensörlerine sahip, android 

5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip bir telefona yüklenmeli ve aşağıdaki izinler verilmiş olmalıdır. 

 

- Yaklaşık konum (ağ tabanlı) 

- Hassas konum (gps ve ağ tabanlı): Uygulamanın verimi için önemlidir. 

- Depolama biriminizin içeriğini okuma: Veri tabanından uygulama bilgileri için gereklidir. 

- Belleğinizin içeriğini değiştir veya sil: Kullanıcı hesap bilgilerinde ihtiyaç duyulmaktır. 

- İnternet'ten veri alma: Uygulamada erişilen konum ile ilgili ses,video vb. dokümanlar uygulama 

boyutunu arttırdığından bu bilgiler buluta depolanmaktadır. 

- Ağ bağlantılarını görüntüleme 

- Tam ağ erişimi 

- Başlangıçta çalıştırma 

- Cihazın uyku moduna geçmesini engelle 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
Uygulama adı proje adıyla aynı olacak şekilde “Görünmez Tarihim” olarak belirlenmiştir.  

 

                     7. Mobil Uygulama Logosu 

 

Uygulama için wireframe çizilmiş sonrasında Android Studio geliştirme ortamı ile mobil 

arayüz tasarlanmıştır. 
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Wireframeler taslakları elde çizilmiş ve ilişkileri aşağıda verilmiştir. 
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Android Studio emülatör örnek görüntüleri ise aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

Uygulama için gerekli veri tabanı aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır.Veri tabanı tabloları şu 

şekildedir: 

 
Veritabanında eserler ile ilgili ses video metin vb. Bellekte fazla yer kaplayan bilgiler adres 

yolu olarak tutulacak. Veriler bulutta saklanacak oradan çağrılacaktır.  
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  
   Projemiz günüzüme ulaşırken çeşitli sebeplerden ötürü zarar görmüş veya yöre halkı tarafından 

dahi farına varılmadığı için hakettiği değeri görmeyen gizli kalmış tarihi eserlerin yeniden 

keşfedilmesiyle ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Uygulamamızın 

çalışmasında sanal değil gerçek ziyaret söz konusudur. Bu sayede turizmin bölge ekonomisine katkısı 

da amaçlanmıştır.  

  Uygulamamızın kullanım oranını arttırmak amacıyla oyunlaştırma sistemi oluşturulmuştur. Bu 

sistemde gezilen tarihi yer ve yorum sayısına göre puanlama yapılmış ve haftalık, aylık ve yıllık gezgin 

sıralaması oluşturulmaktadır.  

  Yaptığımız taramalara göre  projemizle birebir benzerlik gösteren uygulama mevcut 

değildir.Uygulamamıza benzer “Türkiye Seyahat Rehberi”, “Piri - Sesli Seyahat Rehberi” , “Ordu 

Turizm Rehberi”, “SmartGuide – Your Personal Travel Audio Guide” isimlerinde APK lar mevcuttur 

ancak sadece bölgelerin popüler tarihi eserleri hakkında size bilgi verip  rotanızı çizerek gezinizde size 

yardımcı olan uygulamalardır. (play.google.com) Ayrıca Kültür turizm Bakanlığının Sesli müze 

asistanları da mevcuttur ancak sadece müze içinde rehberlik etmektedir. Kısacası Sesli müze asistanları 

ve sesli turizm asistanları genel olarak, popüler ve bilindik yerlerin rotalarını gösteren ve onlar 

hakkında bilgi veren uygulamalardır. 

  Projemizin bu uygulamalr ile tek ortak noktası gideceğiniz yere rota çizerek oraya ulaşmanızı 

sağlaması ve gezmek istediğiniz bölge hakkında bilgi vermesidir. Fakat projemizin, en temel farkı; 

tamemen kaybolmuş, günümüze tam anlamıyla taşınamamış ve yerelde farkındalıkları sağlanamamış 

ya da zamanla azalmış eserlerin kullanıcılar tarafından keşfedilmesini sağlamaktır. Ayrıca zarar 

görmüş tarihi eserlerin orijinal hâllerinin kullanıcılara arttırılmış gerçeklik ile gösterilerek fotoğraf  

ve hikaye oluşturmasına olanak sağlayacak ve gerçek kültür ve tarih turizmine destek olunacaktır. 

Bu durum uygulamamızı diğer uygulamalaran inovatif yönüdür. 

Uygulamamızın program yazılımında hazır paket kodlar kullanmayarak tamamen  kendi 

hazırladığımız algoritma çerçevesinde özgün kodlamalar oluşturulmaktadır. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Günümüzde teknolojinin kullanılmadığı neredeyse hiçbir alan bulunmuyor. Gelişen 

teknolojinin insanlığa sunduğu çok sayıda kolaylık ile artık birçok iş sürecinin hızlı ve basit bir 

şekilde ilerlemesi sağlanıyor. Bu bağlamda, teknolojinin özellikle son yıllarda büyük oranda 

kullanıldığı alanlardan birinin de turizm sektörüdür. İnsanların rezervasyon, ulaşım, konaklama vb 

aktiviteler için kullanacağı teknolojik araçlar gün geçtikçe artmaktadır(turizmpostasi.com). Turizm 

faaliyetlerine katılan kişilerin, genellikle hiç bilmediği bir turizm varış noktasına gittiklerinde, en çok ihtiyaç 

duyacakları hizmetlerden bir tanesi rehberlik hizmetidir(Tugay, A. R. A. T., & Bulut, H. Ç. 2019).  

Günümüzde insanların yanlarından ayırmadıkları cep telefonları düşünüldüğünde  mobil uygulamalar turizm 

teknolojileri için önem arz etmektedir. Ancak yenilikçi Kültürel Tanıtım alanı düşünüldüğünde mobil apk 

sayısı sınırlıdır ve bir çoğu  kararlı çalışmamaktadır. Kültürel tanıtımı, etkileşimi sağlayacak veya artıracak, 

bilgi teknolojilerini araç olarak kullanan, mobil ve web yazılım platformlarında çalışan yenilikçi araçların 

geliştirilmesi gerekmektedir. Projemiz bu açıdan yenilikçi kültürel tanıtımı hedef almıştır. Hayata 

geçirildiğinde apkyı kullanan bireyler bulundukları bölgede görünen ve aynı zamnda görünmeyen gizli kalmış 

tarihlerinden haberdar olacaklardır. Uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla birlikte tarih ve kültür 

turizmi açısından popüler bölgeler dışında da keşfedilmemiş yerlerin tanınırlığının artması sağlanacak ve ülke 

turizm ekonomisinin canlanmasına destek olunacaktır.Uygulama ülkemizin her noktasındaki kültür ve tarihin  

herkes tarafından farkına varılmasına destek olacaktır. 

Hasankeyf örneği üzerinde kurgulanan projemiz tamamlandığında en az 20 gönüllü katılımcı ile test 

edilecek Eksikliklerin giderilmesi  ve güncelleştirmeler ile hem ülkemiz vatandaşlarına hem de verilecek olan 
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İngilizce desteği ile  rotası Türkiye olan tüm dünya insanlarına hizmet verebilecektir. 

Proje takvimi ön degerlendirme raporundan farklı olarak covid-19 salgın tedbirlerinin 

oluşturmuş olduğu güçlükler sebebiyle güncellenmek zorunda kalmıştır.Yeni takvim şu şekildedir: 

Faaliyetler 

M
ar

t 
 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

H
az

ir
an

 

T
em

m
u

z A
ğ

u
st

o
s 

E
y

lü
l 

Proje Öndeğerlendirme Raporunun hazırlanması X       

Proje Ön Değerlendirme Raporuna göre Ön elemeyi Geçen 

Takımların Açıklanması 

 X      

Proje Detay Raporunun hazırlanması  X X X    

Tarihi yerler hakkında alanyazın taranması    X X   

Ses kaydı,video ve resim düzenme islemerinin yapılamsı    X X   

Mobil tasarım ve yazılım yapılması    X X X  

Uygulamanın deneme grubunda test edilmesi      X  

Proje Detay Raporu Sonuçlarının Açıklanması     X   

Uygulamanın tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar      X X 

TEKNOFEST  tanıtım hazırlıkları      X X 

TEKNOFEST       X 

 

Proje ile okulda almış olduğumuz temel programlama bilgi birikimine danışmanımızın 

desteğiyle aldığımız eğitimlerle mobil programlama konusunu dahil ederek tamamen algoritma 

tasarım ve kodlaması özgün mobil APK oluşturabilme seviyesine geçmeyi hedeflemekteyiz. 

 

7. SWOT Analizi  

Projenin; 

Güçlü yönleri: Orjinali korunamamış eser tespiti, eser hakkında ön bilgi ve sonrasında yol 

tarifinin verilmesi, sesli tanıtım dinleyebilme, arttırılmış gerçeklik ile fotoğraf ve hikaye oluşturma, 

dil desteği, oyunlaştırma ile kullanım keyfi(kullanıcılar arası yıldız,rozet,sıralama). 

Zayıf yönleri: Bölgesel olması(Hasankeyf örneği üzerinden kurgulanmıştır.)Sadece APK 

olarak kullanılması. 

Riskleri: Her bölgede internet hizmetinin kararlı olmaması (yerleşim yerine 

uzak,dağlık,orman vb.)  

Fırsatları: Bölgelerin bilinmeyen tarihi ve kültürel değerlerinin ülkemizde ve dünyada 

tanıtılmasına destek sağlamasıdır. 

Proje tam anlamıyla hayata geçirildiğinde  ülke genelindeki tarihi ve kültürel değerler ile 

zenginleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda uygulamanın online olarak tarayıcı üzerinden 

çalışması için de bir web ortamı geliştirilerek uygulama yüklemeye gerek kalmadan daha fazla 

kullanıcının faydalanması sağlanılabilir. 
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