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1. PROJE EKİBİ VE ÖZETİ 
 

1.1. Proje Ekibi 
 

TekTun takımı lise yıllarında yazılım fikirlerini gerçekleştirme hayali ile Kadir Tekin 

tarafından kurulmuştur. Takımın amacı her zaman insan hayatını kolaylaştırmak ve kültür, 

turizm gibi önemli konular hakkında insanlara eğitici, öğretici programlar ortaya çıkarmaktır. 

Takım üyelerinden Kadir Tekin, geliştirilecek projelerde yazılım alanını üstlenmektedir. Diğer 

takım üyesi Kader Akyol ise Osmanlı Türkçesi okuyup çevirme işlemlerini 

gerçekleştirmektedir.  

 

1.2. Proje Özeti 
 

Geliştirmekte olduğumuz “Miras Tarayıcı” projesi, mobil cihazlarda kullanılan bir uygulama 

olacaktır. Miras Tarayıcı ile Osmanlı Devleti’nden kalma eski yapıt ve mezarlıkların üzerindeki 

yazıları kolaylıkla anlayabileceğiz. Mezarların ya da yapıtların yanına konulacak bir QR kod, 

yaptığımız mobil uygulama tarafından okutulup ait olduğu yapıt veya mezar hakkında günümüz 

Türkçesinde bilgi aktaracaktır. Mezarlar ya da yapıtlar hakkında detaylı bilgi almak için mobil 

uygulamadan, tasarlayacağımız web siteye de geçiş yapılabilmektedir. Özellikle İstanbul’da 

oldukça sık bulunan Osmanlı mezarları, uygulamamızı geliştirmek için bize iyi olanaklar 

sağlamaktadır. İstanbul’a gelen ve buraları gezen turistler için de uygulamada Türkçe ara 

yüzünün yanında İngilizce ara yüzü de bulunacaktır. Projenin çalışma prensibini kısaca 

özetlemek gerekirse, mezar veya yapıtların yanında bulunan QR kod okutularak, Osmanlı 

Türkçesi ile yazılmış tüm yazıların günümüz Türkçesindeki karşılığını okuyabiliriz. 

 

 

2. ALGORİTMA VE TASARIM 
 

2.1. Proje Algoritması 
 

Miras Tarayıcı projesinin algoritması kullanıcıya oldukça kolaylık sağlayan bir algoritmaya 

sahiptir. Ortadaki problem, eski yapıt ve mezar taşlarının okunamaması olduğu için, 

kullanıcının kolay bir şekilde bu yapıt ve mezar taşlarındaki yazıları öğrenmesi planlanmıştır. 

Üzerinde sadece Osmanlı Türkçesi olarak bilgi içeren yapıların ve mezar taşlarının yanlarına 

eklenecek bir QR kod ile akıllı telefonlar kullanılarak tüm bilgiler elde edilecektir. 

Geliştirdiğimiz mobil uygulama kendi içerisinde QR kod okutma özelliğine sahiptir. QR kod 

okutulduktan sonra, ait olduğu mezar ya da yapı üzerinde bulunan Osmanlı Türkçesi yazıların 

Türkçe karşılığını ekranda vermektedir. Bu şekilde her kullanıcı kolay bir biçimde bu mirasımız 

hakkında bilgi sahibi olabilir. Aynı zamanda önemli ya da uzun bilgi içeren mezarlar ve yapıtlar 

hakkında daha fazla bilgi almak için kullanıcının kolayca ulaşabileceği bir web sitesi 

tasarlanmaktadır.  
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Şekil 1: Proje Algoritması 

 

 

 

2.2. Mobil Uygulama Tasarımı 

 

Mobil uygulamanın tasarımı kullanıcıyı zorlamayacak, oldukça basit bir tasarıma sahiptir. 

Uygulamanın ana sayfasında bulunan “QR OKUT” butonuna tıklayarak akıllı telefonun 

kamerası çalıştırılabilir.  

 

Şekil 2: Mobil Uygulama Arayüzü 
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2.3. Web Sitesi Tasarımı 
 

Web sitesi ana sayfasında, daha önce çevirisi yapılmış mezar ve yapıtlar hakkında bilgiler 

içermektedir. Aynı zamanda tarihi yapılar ve dünya üzerindeki diğer mezarlar ile ilgili de 

güncel haberleri sunmaktadır.  

 

 

Şekil 3: Web Sitesi Anasayfa 

 

Ana sayfada bulunan “Ara” butonu ile site içerisinde daha öncesinde çeviri yaptığımız mezarlar 

hakkında bilgiler aratılabilir. Sayfanın orta kısmında görünen haber bölümünden ise dünya ve 

tarihimiz adına diğer önemli mezar ve yapıt haberlerine ulaşılabilir.  

 

 

3. SİSTEM MİMARİSİ 

 

3.1. Android Studio Mimarisi  

 

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

Android Studio kendi içerisinde Java ve Kotlin dilleri ile programlama imkânı sunmaktadır. 

Miras Tarayıcı projesi geliştirilirken Java dili tercih edilmiştir. Android Studio IDE’nin 

“activity_main.xml” kısmı mobil uygulamadaki ana sayfanın görünüm kısmının oluşturulması 

için kullanılan ortamdır. “Button”, “TextView” (Yazıların görüneceği kısım) ve “ImageView” 

(takım logosunun eklendiği komponent) gibi kodlar bu kısımda yer almaktadır. Aynı zamanda 

mobil uygulama ara yüzünün bir önizlemesi de bu alanda görülebilmektedir. 
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Şekil 4: Android Studio IDE “activity_main” Bölümü 

Arayüzün tamamlanmasının ardından telefon kamerasının QR kodunu okuyup sonuçları 

aktarabilmesi için “ZXing” kütüphanesi yüklendi. “QR OKUT” butonuna basınca kameranın 

açılması ve kodun okutulduktan sonra kameranın kapanması için gerekli kodlar yeni bir 

Activity oluşturularak bu bölümde yazıldı. scannerView isminin verildiği bu activity’nin 

içerisinde kamera ilgili komutlar ve QR kodun okutulduktan sonraki ekrana aktaracağı text 

yazısının komutları bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 5: "scannerView" activity 
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3.2. Web Sitesi Mimarisi 
 

Projede yer alan Web Sitenin tasarımı Visual Studio geliştirme ortamı üzerinden yapıldı. 

Yazılım dili olarak web sitesi geliştirmek için birden fazla dil mevcuttur. Bu projede yazılımı 

geliştirmek için HTML dili tercih edilmiştir. HTML dili uzun yıllardır web sitesi 

oluşturulmasında oldukça yaygın kullanılan dillerden birisidir. Visual Studio geliştirme ortamı 

da HTML dilini kendi içerisinde barındırmaktadır ve sahip olduğu ara yüzü ile kod yazımını 

daha anlaşılır bir hale getirmiştir.  

 

 
Şekil 6:  Visual Studio Arayüzü ve Kodlar örnek:1 

 
 

 
Şekil 7: Visual Studio Arayüzü ve Kodlar örnek:2 
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 4. HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİK 
 

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 

ilerleme aşamasında olduğu için herhangi bir platformda yer almamaktadır. Son yıllar içerisinde 

artık herkesin kullandığı mobil cihazlar bu tür uygulamaların insanlar arasında daha hızlı 

yayılmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır. Uygulama geliştirildikten sonra birçok tarih 

kurumunda, internette ve sosyal medyada bulunan tarih içerikli bilim sayfaları tarafından da 

destek görebilecek bir projedir. Özellikle üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerini okuyan 

öğrenciler ve turistler tarafından oldukça rağbet görebilecek bir projedir.  

 

5. ÖZGÜNLÜK  

 

Miras Tarayıcı projenin yenilikçi yönü, artık hayatımızda oldukça büyük bir yere sahip olan 

QR kod sistemine göre tasarlanmıştır. İnsanlara oldukça hızlı ve kolay bir kullanım sağlayan 

QR kod okutma eylemi, projede de insanların bilgiye kolayca ulaşabilmesi için tercih edilmiştir. 

Projenin yenilikçi yönü ise eski mirasımız hakkında bilgiye ulaşmanın son teknoloji sayesinde 

sağlanmasıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda mezarlar ve yapıtlar hakkında QR ile bilgi 

aktarma olayının ülkemizde var olmadığı sonucuna varılmıştır. Eski mezarlar ve yapıtların yanı 

sıra gelecekte, günümüz mezarlara da uygulanmaya açık bir projedir. İnsanların zaman geçtikçe 

teknolojiye daha fazla uyum sağlaması da bu kullanımı ve düşünceyi geliştirecektir. Projenin 

bir diğer özgün yanı ise QR kod okuma uygulamasının hazır kullanılması yerine tarafımızdan 

tasarlanmış olmasıdır. Türkçe kaynaklar ve belirli birkaç yabancı kaynaklar eşliğinde QR kod 

okuyucu mobil uygulamanın oluşturulması başarı ile gerçekleşmiştir. Aynı zamanda web 

sitenin tasarımında ve kodlarında tamamen Türkçe kaynaklar üzerinden geliştirmeler yapılarak 

başarı elde edilmiştir.  

 

Çalışmalarımızın büyük bir kısmı yazılım üzerinden olduğu için çalışma takvimine uygun 

hareket edilmiştir. Web sitesinin geliştirilmesi ile mobil uygulamanın geliştirilmesi beraber 

yürütülmektedir. Böylelikle birbiri ile uyumlu bir sistem oluşturmak daha elverişli olmuştur. 

Web sitesi mobil uygulama geliştirmekten daha zor ve daha uzun sürdüğünden önce mobil 

uygulamanın çalışma prensibi tasarlanmıştır ve sonrasında web siteye başlangıç yapılmıştır. 

Sonrasında ise ikisi beraber geliştirilmeye devam edilmektedir. Üzerinde sadece Osmanlı 

Türkçesi mezar taşları için pandemi dolayısıyla İstanbul’a gidip araştırma yapma imkânı 

olmadığından, İnternet üzerinden bulunan 3 mezar taşının günümüz Türkçesine çevirisi 

yapılmıştır ve QR kod bilgileri eklenmiştir. Eklenen QR kodlar mobil uygulamanın 

Emulator’unde test edilmiştir ve başarılı sonuç elde edilmiştir.  
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 6. İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ 

 

Yapılan piyasa ve internet araştırmalarına göre Miras Tarayıcı projesinin bir benzeri ya da 

uygulanmışına rastlanmamıştır. Miras Tarayıcı projesi özellikle Turizm için oldukça etkili bir 

projedir. Ülkemize gelen turistlerin, günümüz Türkçesi ile yazılmış her şeyi internet sayesinde 

kendi dillerine çevirme imkânı vardır. Fakat Google Translate gibi uygulamalarda eski dilimiz 

olan Osmanlı Türkçesine ait herhangi bir çeviri bilgisi yoktur. Bu nedenle eski yapıtların ve 

eski mezarların üzerlerinde yazılan her şeyin günümüz Türkçesindeki karşılığını öğrenmek hem 

turistlerin hem de halkımızın kültürümüzü tanımasını daha iyi olanak sağlayacaktır. Özellikle 

ülkemize gelecek turistlerin buralara gelmeden önce araştırma yaptıkları sitelerde reklamını 

vermeyi düşündüğümüz bu uygulama, aynı zamanda kültürümüze ne kadar sahip çıktığımızı ve 

kültürümüzü anlamaya ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. İnternet aracılığı ile Google 

Play gibi uygulama mağazalarından kolaylıkla elde edilebilecek olması kullanıcıyı yormadan 

bilgi edinmesini sağlamaktadır. Teknolojik hazırlık seviyesi olarak, akıllı cihazların hepsinden 

ulaşılması planlanan Miras Tarayıcı uygulaması kolay ara yüzü ile herkesin kullanabileceği bir 

teknolojik kolaylık sağlamaktadır. Miras Tarayıcı projesinin sağladığı en büyük önem ise hem 

turistlerin hem de halkımızın çevremizde yıllardır bulunan fakat dikkat çekmeyen yapıtların ya 

da eski mezar taşlarının öneminin farkına varmasıdır.  

 

7. SWOT ANALİZİ 
 

Miras tarayıcı projesinin güçlü yönleri, piyasada daha önce böyle bir uygulamanın yapılmaması 

ve tarihimizi, mirasımızı daha iyi tanımamıza imkân sağlamasıdır. Turistler için de oldukça 

öğretici ve kolay bir uygulama olan Miras Tarayıcı, ülkemizi ziyarete gelen Turistlerin 

kültürümüzü daha iyi tanımasını da sağlamaktadır. Projenin zayıf yönleri ise çeviri yapılması 

gereken çok fazla mezar ve yapıt bulunmasıdır. Proje ilk planlandığında Osmanlı Türkçesi 

okuyabilen bir yapay zekâ yazılımı geliştirilmesi düşünülmüştür fakat okul ve zamandan dolayı 

bu ikinci plana atılmıştır. Fakat geliştirmek için oldukça müsait ve başarılı bir projedir. Zaman 

içerisinde kullanıcıların da kendi çevirilerini ekleyebileceği bir platform haline gelme fırsatı 

vardır. Osmanlı Türkçesi bilen diğer insanlar tarafından da fotoğraf ve çeviri eklenmesi 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  
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8. KAYNAKÇA 
 

1. İnternet: “Android ile QR kod oluşturma” https://www.codernsoft.com/android-studio-ile-qr-

kod/ 

2. İnternet: “QR kod ZXing Kütüphanesi” https://umiitkose.com/2016/09/android-kutuphaneleri-

3-zxing-ile-barcode-okuma/ 

3. İnternet: “Android Studio ImageView kullanımı” https://www.mobilhanem.com/android-

imageview-kullanimi/ 

4. İnternet: “HTML Slider Ekleme” https://www.webcebir.com/232-html-slider-ekle-dersi.html 

5. İnternet: “HTML Resim Ekleme” https://html.sitesi.web.tr/resim-eklemek.html 

6. İnternet” HTML Arama Butonu Ekleme” https://webcesi.com/web-tasarim/html-arama-kutusu/ 
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