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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Şekil 1.1: Takım üyeleri
Yukarıdaki tabloda ekip üyelerimiz hakkına bilgi verilmiş, neden bu projeyi hayata geçirmek
istedikleri yazılmıştır.

Tarihi eser bakımından oldukça zengin olan ülkemizde kültürel mekanlar yeterince ilgi görmezken
tarihe ve kültüre duyulan ilginin artması, tarih ve kültür bilincinin gelişmesi daha duyarlı bir
toplum açısından son derece büyük bir önem arz etmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle
birlikte ziyaretçilerin kültürel mekanlarda yaşayacakları deneyimleri daha ilgi çekici hale getirmek
için teknolojik yöntemlerden faydalanılabilir. Bizler projemizde bu farkındalığı artırmayı,
insanların ilgisini çekmeyi, özellikle turistlere mobil uygulamamız sayesinde Türk kültürünü,
Türkiye’yi güzel bir şekilde tanıtmayı ve ziyaret ettikleri ülkeyi o ülkede yaşayan yerlilerin
deneyimleri sayesinde daha iyi tanımalarını hedeflemekteyiz.
Sosyal medya uygulamamızla birlikte kullanıcı kendine bir hesap oluşturup, bu hesap üzerinden
gönderi paylaşabilecek, diğer kullanıcılarla takipleşerek etkileşim kurabilecek. Bu uygulamada
kültürel mekanlarda eserlerin yanında bulunan karekod sayesinde kullanıcının her eser hakkında
detaylı görsel, yazılı ve işitsel bilgiye ulaşmalarını sağlarken aynı zamanda kültürel mekanlara özel
rozet sistemi ve puanlama sistemi ile sosyal etkileşimi artırarak kültürel mekanlara ziyaretlerini
oyunlaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında uygulamamızda “Müzeler” başlığı altında bir sayfa
bulunacaktır ve kullanıcı Türkiye’nin her yerindeki müzeler hakkında detaylı bilgiye anında
ulaşabilecektir. Örneğin kullanıcı müzeler arasından Topkapı Sarayını seçtiğinde Topkapı
Sarayının tarihini, konumunu, eserlerini ve burada kazanabileceği rozet miktarını görecek.
Uygulamamızda sanal asistan desteği bulunacak. Sanal asistan kullanıcının bulunduğu yerin
çevresine bağlı olarak filtreleme yapacak. En yakın tarihi ve turistik yerleri tespit edip kullanıcıya
öneri şeklinde sunacak.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm müzeler için çalışması olan sesli ve videolu anlatım
sistemi projemize entegre edilebilir. Uygulamamızda görme engellilerin erişim sağlaması için sesli
yardım, duyma engeli bulunan kullanıcılar için eserleri, müzeleri anlatan videolarda işaret dili
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desteği ve altyazı bulunacaktır. Aynı zamanda tüm dillerin bir arada bulunduğu yabancı dil
desteğimiz sayesinde turistlere de erişim imkânı sunulacaktır. Turistlere de erişim imkânı
sağladığımız bu uygulamamızda “Keşfet” adında bir bölüm olacaktır. Bu bölümde ise örneğin şuan
Topkapı Sarayında bulunan biri oradan edindiği yeni bilgileri, gözlemlediklerini, yorumlarını
burada gönderi olarak paylaşabilecek. Bu bölümde uygulamayı kullanan tüm insanlar etkileşim
halinde olacak. Turist ya da herhangi bir kullanıcı bir sorusu olduğunda yine bu bölümde sorusunu
sorup diğer kullanıcılardan yanıt alabilecek. Bu sayede kültürel mekanlara olan ziyaretler artacak,
kullanıcı tarihi ve kültürel geçmişimiz hakkında kimseye ihtiyacı olmaksızın istediği bilgiye
anında, kolayca ulaşacak ve rozet sistemi sayesinde de arkadaşlarıyla eğlenceli bir yarış ortamı
oluşturabilecek.
Bu uygulamada sınırlı bir kitleye hitap etmek istemediğimizden dolayı uygulamamızın ios,
android veya web fark etmeksizin her platformda kullanılabilir olması için Flutter üzerinden
yazmaktayız. Uygulamanın arayüzünü, uygulamaya gömülü karekod okuma ve sıralama sistemini
“Flutter” ile geliştireceğiz. Bu süreçte ihtiyaç duyulan kütüphaneler kullanılıp kullanıcı verilerini
depolamak için Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir
platform olan “Firebase” kullanılacaktır. Bütün bunları Visual Studio Code IDEsi üzerinden
yazmaktayız.

2. Algoritma ve Tasarım

Şekil 2.1: Basitleştirilmiş Diyagram

Uygulama açılır ve kullanıcının karşısına giriş sayfası çıkar. Kullanıcı eğer daha önce kayıt olduysa
tekrardan giriş yapmasına gerek kalmaz. Ancak eğer daha önce kayıt olmadıysa “Kayıt Ol” ekranına
yönlendirilir. Daha önce kayıt olup hesabından çıkış yaptıysa “Giriş Yap” ekranını kullanabilir. Kayıt
olurken isterse “Google ile giriş yap” seçeneğini seçebilir. Google hesabıyla giriş yapması durumunda
otomatik olarak profil fotoğrafı ve kullanıcı adı belirlenir. Kayıt olma işlemi bittikten sonra “Profil Sayfası”
açılır. Zorunlu bilgilerin girilip girilmediği kontrol edilir ve kullanıcı uygulamayı kullanmaya başlar. “Ana
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Ekran” da bulunan kullanıcıya seçenekler sunulur. Kullanıcı “Profilim”, “Keşfet” ,“Karekod”, “Müzeler”,
“Sıralama” bu sayfalar arasında dolaşabilir.

Şekil 2.1: Açılış ekranı, Kayıt olma ve Giriş yapma ekranı

Şekil 2.2: Ana Sayfa, Gönderiler ve Sıralama ekranı
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Şekil 2.3: Profil ve Sohbet ekranı

Şekil 2.4: Arama sayfası, Seçenek ekranı
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Şekil 2.5: Müzeler Sayfası, Müze Bilgileri, Yorumlar

Tasarımımızı teknik animasyon şeklinde incelemek isterseniz bu linkten inceleyebilirsiniz:

https://www.figma.com/proto/PbImF5NoZJqXHsGjh4Mxhn/Prototyping-in-Figma?node-id=155%
3A22&scaling=scale-down&page-id=0%3A1

Şekil 2.5: Öneri Sunma Süreci

https://www.figma.com/proto/PbImF5NoZJqXHsGjh4Mxhn/Prototyping-in-Figma?node-id=155%3A22&scaling=scale-down&page-id=0%3A1
https://www.figma.com/proto/PbImF5NoZJqXHsGjh4Mxhn/Prototyping-in-Figma?node-id=155%3A22&scaling=scale-down&page-id=0%3A1
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Kullandığımız algoritmalar şunlardır:
Öğe-Öğe İşbirliğine Dayalı Filtreleme (Item-Item Collaborative Filtering) algoritması kullanıcının
gittiği kültürel mekanlara göre gidebileceği benzer mekanları kullanıcıya sunar.
Dijkstra algoritmasında ise en yakın tarihi ve turistik yerler tespit edilip öneri şeklinde sunulacak.
Bellman-Ford Algoritmasında Topkapı Sarayının çevresine bağlı olarak filtreleme (5-10 km
kullanıcı bu sınırı kendi koyar.) kullanılır. Bu filtreleme sayesinde kullanıcı kendi çizdiği sınıra
göre yakın kültürel mekanlara erişebilir.
Popülarite Tabanlı Öneri Sistemleri (Popularity Based Recommendation Systems) algoritmasında
en popüler kültürel alanlar listelenir.

Örneğin kullanıcı, Topkapı sarayına gitti ve uygulamayı açtı. Uygulama açılır açılmaz kullanıcıdan
konum bilgisi alındı. Topkapı sarayına en yakın yerler karşısına çıktı.
Aynı zamanda müzelerin yorum yerlerine sadece o müzede bulunan kişiler yorum yapabiliyor. Bu
sayede dışarıdan gelebilecek yanlış yorumları engellemiş olacağız.

3. Sistem Mimarisi
Uygulamamızı Flutter üzerinden Dart programa diliyle yazmaktayız. Flutter’ı seçme
nedenlerimizden biri uygulamamızı her platformda kullanabilmek istememiz yani ios ,android
hatta webde bile uygulamamızın kullanılabilir hale gelmesidir. Aynı zamanda uygulamamızı her
platform için ayrı ayrı yazmamıza gerek yok. Bu da bize zaman ve maliyet açısından avantaj
kazandıracaktır.

Görselde gördüğümüz üzere çizim işlemlerimiz artık her platform için html ile yapılabiliyor.
Böylece javascript ve html ile uygulamalarımızı platform dili bağımsız tasarlayabiliyorsunuz.
Ancak burada iş platformun servislerine erişme noktasına geldiğinde javascript ile servislerle
doğrudan iletişime geçilemedi için araya bir adet köprü yazılıyor. Bu köprü sayesinde javascript ile
servisler arasında iletişim sağlanılabiliyor. Burada genel olarak servislerle çok sık iletişime
geçilmediği için aradaki köprüden kaynaklı pek performans sorunları oluşmuyor. Bu sayede zaman
ve maliyetten kazanarak hızlıca uygulama geliştirmemize olanak tanıyor.
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Ayrıca Flutter sistem mimarisinde en önemli iki başlık aşağıdaki gibidir.

Çöp Toplayıcı: Dart dili Çöp Toplayıcı (Garbage Collection) sistemini hızlıca kullanılmayan
objeleri temizleyecek şekilde Flutter için şekillendirdiği için, genel olarak fazladan bir işlem
yapmadan gerekli tüm performans kazanımlarını Dart dilinin sağladığını görebiliriz.

Agresif Katmanlama: Agresif Katmanlama (Aggressive Layering) yazılım geliştirmede, mimari
düzenlerle ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda, katmanlı mimari düzen (layered architectural
pattern) uygularken temel amaç, her bir katmanı kendine has bir iş yapacak şekilde ayırmaktır.
Böylelikle yapacağımız her işi katmanlara ayırarak bellekten ve zamandan tasarruf sağlarız.

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik
Proje, temel olarak yerli ve yabancı bir turistin gezeceği veya gezmek isteyeceği kültürel mekanlar
hakkında yeterince bilgi sahibi olabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca veri tabanı oluşturarak
kullanıcı deneyimleri ile diğer turistlerin görüş, fikir, öneri ve tecrübelerini bir araya toplayarak
elde edilen veriler ile uygulamayı sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.
Bu sebeplerden yola çıkarak bir “kültürel sosyal medya platformu” anketi oluşturulmuştur. Anket
sonuçlarını baz alarak uygulamaya şekil verilmiştir.

Uygulamanın ana fikri deneyim sahibi kullanıcıların diğer turistlerle tecrübelerini paylaşmasıdır.
Bunu hayata geçirmek için de uygulamaya kültürel mekan bazlı puanlama ve yorum özelliği
eklenmiştir. Kullanıcılar kültürel mekanları gezdikten sonra deneyimlerine göre kültürel mekanları
puanlayıp, beğendikleri ve beğenmedikleri etmenler hakkında ise tavsiye niteliğinde kültürel
mekanların sekmesinde yorum yapabilirler. Ayrıca uygulama açıldığı zaman kullanıcıdan konum
bilgisi istenmektedir. Bunun temel nedeni uygulamayı kötü amaçla kullanmak isteyen o mekana
gitmeden yanlış yönlendirme yapabilecek kullanıcılara engel olmaktır. Ayrıca sohbet özelliği ile
kullanıcılar direkt olarak birbiri ile iletişime geçip bireysel deneyimlerini paylaşabilirler. Bunun
yanı sıra proje görme engeli bulunan kullanıcılar için sesli yönlendirme özelliğine sahiptir. Aynı
zamanda tekerlekli araç veya kültürel mekana gitmeden önce herhangi bir şekilde engeli bulunan
kullanıcılar öncesinde kültürel mekanlara uygulama aracılığı ile bilgilendirme yapabilir. Yapılan
bu bilgilendirme kültürel mekan görevlilerine ulaşarak kullanıcı mekana girmeden önce mekan
hazır hale getirilir. Böylelikle proje sayesinde her türlü engeli kaldırmak ve diğer projelere bu tarz
bir sosyal sorumlulukta öncülük etmek birinci hedefimizdir.
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Uygulama geliştirilmeye başlandığında bir kontrol paneli ve her durumda ulaşılabilir kullanıcı veri
deposuna ihtiyaç olduğu fark edildi. Araştırmalarımız sonucunda bütün bu ihtiyaçları
karşılayabilme iddiasında bulunan ayrıca ücretsiz kullanım da sunan bir platform olan Firebase’i
keşfettik. Firebase’in bize sağladığı avantajları saymamız gerekirse:

● Uygulama yönetim, kullanım takip, veri depolama, bildirim gönderme gibi işlemleri, extra
bir sunucuya ve sunucu taraflı kod yazmaya gerek kalmadan halletmesi.

● Geliştirici dostu bir arayüze sahip olması.
● Platform fark etmeksizin aynı veriye ulaşma imkânı tanıyor olması.
● Birçok kullanıcı tarafından üretilen kayıt-oturum bilgilerini tutma, uygulamaların kullanım

verilerini analiz etme, yeni duyurular yapmak için aynı zamanda kullanıcıya bildirim
gönderme, uygulamayı test etme gibi işlemleri rahatlıkla yönetebilmemizi sağlaması.

Uygulamamızın kullanıcı arayüzünün tasarlanması konusunda ise taslaklar Adobe Photoshop ile
çizildi daha sonra ise Figma üzerinden prototip olarak hayata geçirildi.

Algoritma ve tasarım kısmında belirttiğimiz tasarım teknik kısmı yansıtabilmek için yazılmıştır.
Buna paralel olarak ise Adobe’den tasarladığımız tasarım kısmı ise Şekil 4.1,Şekil 4.2, Şekil 4.3,
Şekil 4.4, Şekil 4.5de belirtildiği gibidir. Bu tasarımlar sayesinde zaman kaybetmeden projeyi
paralel olarak geliştiriyoruz.

Şekil 4.1: Sanal Asistan
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Şekil 4.2: Arama Sayfası, Müze Profili, Müze Yorumları

Şekil 4.3: Sohbet Sayfası
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Şekil 4.4: Giriş Sayfası, Anasayfa, Keşfet Sayfası, Sanal Asistan Bildirimleri

Şekil 4.5: Profilim Sayfası, Beğenilen Gönderiler

5. Yenilikçilik/Özgünlük
Proje için yapılan araştırmalar sonucunda diğer projelerde olan özelliklerin salt müzeler hakkında
bilgi vermek olduğu ve herhangi bir sosyal etkileşim fırsatı sunmadığı, kültürel mekanları
gezdikçe kazanılan rozet sistemi gibi teşvik edici yönlerini bulunmadığı, karekod uygulaması ile
beraber gerçek hayatla etkileşiminin bulunmadığı görülmektedir. Projeler bu noktada eğlenceli bir
deneyim sunmamaktadır. Ayrıca birçoğunda turistlerin kullanması için gerekli dil desteği
bulunmamaktadır. Bunlar dışında rakip projelerin hiçbirinde sanal asistan, görme engelliler için
sesli yardım, duyma engeli bulunan kullanıcılar için eserleri, kültürel mekanları anlatan videolarda
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işaret dili desteği bulunmamaktadır.  Projemizin sağladığı önemli özelliklerden biri de engeli
bulunan kullanıcı kültürel mekana gelmeden önce kültürel mekana bildirim gitmesi ve gerekli
hazırlıkların yapılmasıdır.

Önceki projelerle karşılaştırıldığında projemiz sosyal etkileşime çokça yer vermesinden dolayı çok
daha eğlencelidir ve bu yönüyle insanları kültürel mekanları gezmeye teşvik etmektedir. Ayrıca
rozet ve puanlama gibi motivasyon ögeleri de insanların daha fazla kültürel mekanları gezme
isteğini körüklemektedir. Kültürel mekanlar hakkında detaylı bilgiler de düzenli bir şekilde görsel
ögelerle destekli bir biçimde uygulamamızda yer almaktadır. Dil noktasında da tüm dillerin
bulunduğu dil desteğimiz ile birlikte dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler uygulama
deneyimini yaşama fırsatı bulmaktadır.

Projemiz tasarım ve yazılım noktasında da büyük ölçüde özgünlüğü yakalamaktadır. Takım üyeleri
görev dağılımı yapmış olup yerli ve milli değerler esas alınarak özgün tasarımlar ve yazılımlar
üyelerimiz tarafından oluşturulmuştur. Uygulamamızda diğer uygulamaların arayüz tasarımlarına
göre daha basit ve kullanışlı bir yapımız bulunmaktadır.

Şekil 5.1: Sanal Asistan Sigun

İsminin Anlamı: Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde Kutsal Yol
Gösterici Sigun Geyik olarak yer alır. Bazı Türk ve Moğol boyları,
soylarının bu hayvandan türediğine inanır. Bu soyun bir kolu, Gökkurt
iken; diğer kolu Gökgeyik'tir. Biz de Türk kültürünü turistlere tanıtmak için
adına Sigun koyduk.

Görevleri: Sanal asistan, Dijkstra algoritmasını kullanarak en yakın tarihi ve turistik yerleri tespit
edip kullanıcıya öneri şeklinde sunacak. Bellman-Ford Algoritmasını kullanarak bulunduğu yerin
çevresine bağlı olarak filtreleme yapacak. Bu filtreleme sayesinde kullanıcı kendi çizdiği sınıra
göre kendisine yakın kültürel mekanlara erişebilecek.
Bütün bahsedilen noktalar dikkate alındığında projemizin benzerlerinden çok net bir biçimde
ayrıldığı ve kendine has bir yapıya kavuştuğu söylenebilir.

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi
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Gelişen teknoloji, değişen hayat yapısı ve modernleşme hayatımızın her alanına sirayet etmektedir.
Dolayısıyla günlük hayatta karşımıza çıkan birçok nesne teknolojik entegrasyona maruz kalmış ya
da kalması kaçınılmazdır. İşte Çelebi takımı da tam bu noktada kültürel mekanların teknolojik
uyumunu bir üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır.
Yaşam kalitesini artırmak: İnsanların genel algısı düşünüldüğünde kültürel mekan kavramı
sıkıcılığı, tekdüzeliği ve eskimişliği zihinlerde canlandırmaktadır. Bu kötü algıyı yıkmak ve
kültürel mekanları daha eğlenceli hala getirmek bizim ana gayemizdir. Bunu yaparken dayanak
noktamız insanın sosyal bir canlı olması vesilesiyle insan etkileşiminin fazla olduğu alanları çekici
bulmasıdır. İşte biz de bir nevi kültürel mekanları gezmeyi sosyal bir noktaya getirerek insanların
kültürel mekanlardaki deneyimlerinin kalitesini artırmayı amaçlamaktayız.
Erişilebilirlik: Projemizin mobil uygulama tabanlı olmasının başlıca nedeni insanların
telefonlarını genellikle yanlarında taşımaları ve telefonların kolay erişilebilir olmasıdır.
Hayatımızın içinde olan telefonlarda da insanlar kültür sanat aktiviteleri ile hemhal olurlarsa
kültürel bilinç de artacaktır.
Kültürel mekanları tanımaya teşvik: Projemiz gerçek hayatla birebir uyumlu olup kültürel
mekanları gezdikçe karekod sistemi ile birlikte rozetler kazanılmakta ayrıca kültürel mekanlara
gidildikçe puan kazanılmakta ve bu puan listesi uygulamada kullanıcılar tarafından
görülebilmektedir ki bu da kültürel mekanlara gitmek için teşvik ve motivasyon arayan insanlara
yardımcı olmaktadır.
Ülkemizi doğru bir şekilde tanıtmak: Ülkemizin yanlış tanıtıldığı bu dönemlerde, turistlere Türk
tarihini ve kültürünü tanıtmak, ülkemizin gençlerine kültürel farkındalık kazandırmak en büyük
amaçlarımızdan biridir. Bu kapsamda projemizi hayata geçirmek büyük bir önem arz etmektedir.

Bahsedilen ihtiyaçlar ve takımımızın sunduğu çözümler dikkate alındığında bu projeyle birlikte
turizm ve kültürel mekanları gezme olgusu daha sosyal ve eğlenceli hale gelecek, insanların
kültürel ihtiyaçları karşılanmış olacak, ülkemizin kültürel tanıtım ihtiyaçları giderilecek ve kültürel
mekanları gezme alanında teknolojik bir açılım gerçekleşecektir.

7. SWOT Analizi
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