
1 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI  

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

TAKIM ADI: ÇELEBİLER 

 

PROJE ADI: E-ÇELEBİ 

 

BAŞVURU ID: 412385 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ............................................................................................... 2 

2. Problem/Sorun: ................................................................................................................. 3 

3. Çözüm ................................................................................................................................ 3 

4. Yöntem ............................................................................................................................... 4 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü .................................................................................................. 8 

6. Uygulanabilirlik ................................................................................................................ 8 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması .............................................................. 10 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ................................................................. 10 

9. Riskler .............................................................................................................................. 11 

10.  Kaynakça .......................................................................................................................... 11 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Seyahatnameler bir toplumun kültürüne, adetlerine, gündelik yaşamına dair çok önem-

li veriler sunan eserlerdir. Dolayısıyla da ele aldıkları toplumun özelliklerini yansıtırken, son-

raki nesiller tarafından “kültürel miras unsurları” olarak kabul edilebilecek ve atalarını 

tanımalarına yardımcı olabilecek birçok bilgi ve belge sunarlar.  

 İnternet Tabanlı CBS ise, elde edilen bilgi ve belgelerin, interaktif haritalama, ko-

numlama ve coğrafi bilgi teknolojileriyle birleştirilerek internet ortamında sunulması şeklinde 

ifade edilebilir. Her türlü bilgi ve belgenin konumuyla birlikte sunulmasına dayalı web 2 

araçları destekli bu teknoloji sayesinde bilgi ve belgelerin “konumsal bilgi”ye dönüştürülmesi 

sağlanabilir.   

 Projemizde, web CBS uygulaması aracılığıyla, Osmanlı tarihine tanıklık etmiş sey-

yahlara ait Seyahatnamelerde; aktarılan kültür, toplum yapısı, önemli şehirler, şehirlerdeki 

önemli mekânlar, insanların günlük yaşantısı, adet-gelenek ve görenek gibi kültürel miras 

öğelerinin kaydı, analizi ve yeni nesle tanıtılmasına yönelik etkileşimli “konumsal” bir bilgi 

ve yönetim sisteminin oluşturulması, tanıtılması ve aktarılması amaçlanmıştır. 

 Projenin amacı doğrultusunda bir İnteraktif Web tabanlı CBS uygulaması geliştirilmiş; 

çalışmanın faydasının anlaşılabilmesi adına programın arkadaşlarımıza tanıtımı ve 

kullanımına yönelik bir eğitim çalışması yapılmış; 4 hafta boyunca arkadaşlarımızın programı 

kullanma durumu gözlenmiş ve gözlem verileri kaydedilmiştir. Program öncesi ve sonrasında 

arkadaşlarımıza yönelik olarak; yapılandırılmış farkındalık anketi uygulanmış ve elde edilen 

verilerin analizi yapılmıştır. Ayrıca oluşturulan programa yönelik ziyaretçi verileri de Google 

Analitik üzerinden düzenli olarak sürekli takip edilmiştir. 

 Çalışma sonucunda anlaşılmıştır ki tarihsel bilginin coğrafi verilerle desteklenip 

teknoloji aracılığıyla konumsal bilgiye dönüştürülmesi, bir taraftan bilginin kalıcılığını art-

tırmaktadır. Bu da Seyahatnameler gibi Türk kültürü, tarihi, medeniyeti açısından çok önemli 

bilgiler sunan belgelerin teknolojiyle iç içe olan gençlere hem öğrenecekleri hem de 

eğlenecekleri bir biçimde sunulmasının kültürün tanıtımı, korunması ve aktarımı açısından ne 

kadar değerli olduğunu göstermektedir. 
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2. Problem/Sorun: 

 Tarih dersi öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımı açısından çok aşırı zorluklar 

barındırdığı gibi eğitim sistemi içinde de diğer derslerden farklı sorunlara sahiptir. Türkiye’de 

tarih öğretiminin durumunu ele alan Safran (2009), tarih öğretimini, eğitim sistemimizdeki en 

sorunlu alanlardan biri olarak tarif eder. Bu bakımdan ezber mantığı üzerinden öğrenilecek bir 

ders olarak değerlendirilen tarih dersi, doğru bir strateji izlenmezse, okullarda en az sevilen 

dersler arasında yer alabilmektedir. Bu durumda ecdadımızı tanımaya en büyük engel olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 Projemizde, Osmanlı tarihine tanıklık etmiş seyyahların kaleme aldığı Seyahatnamelerin; 

Türk coğrafyasına yönelik aktardığı kültür, toplum yapısı, önemli şehirler, şehirlerdeki önemli 

mekânlar, insanların günlük yaşantısı, adet-gelenek ve görenek gibi kültürel miras öğelerinin 

kaydı, analizi ve yeni nesle tanıtılmasına yönelik etkileşimli “konumsal” bir bilgi ve yönetim 

sisteminin oluşturulması ve böylece bu coğrafyanın tanıtılması amaçlanmıştır. 

  

 Bu amaç doğrultusunda şu alt sorulara yanıt aranmıştır: 

 1. Osmanlı Coğrafyasını gezen seyyahların yazdıkları Osmanlı Coğrafyası hakkında ne tür 

bilgiler sunar? 

 2. Osmanlı Coğrafyasını gezen seyyahlar toplumsal yapıya yönelik ne tür bilgiler 

aktarmıştır? 

 3. Osmanlı Coğrafyasını gezen seyyahların kaleme aldığı seyahatnameler bir internet 

tabanlı CBS uygulaması haline getirilerek etkileşimli bir şekilde konumsal bilgiye dö-

nüştürülebilir mi? 

 4. Bu uygulama öğretim ortamlarında kullanılabilir mi? 

  

3. Çözüm  

 Seyahatnameler dışarıdan bir gözün topluma bakışını yansıtması açısından önemli 

belgelerdir. Bu bakımdan bir topluma özgü her türlü unsurun etkin bir şekilde tanıtımı ve ak-

tarımı konu-sunda uzun yıllar boyunca ön plana çıkan en önemli araçların başında gelirler. 

Dolayısıyla da ele aldıkları toplumun özelliklerini yansıtırken, sonraki nesiller tarafından 

“kültürel miras unsurları” olarak kabul edilebilecek ve atalarını tanımalarına yardımcı olabile-

cek birçok bilgi ve belge sunarlar.  

 İnternet(Web) Tabanlı CBS ise, elde edilen bilgi ve belgelerin, interaktif haritalama, 

konum-lama ve coğrafi bilgi teknolojileriyle birleştirilerek internet ortamında sunulması şek-

linde ifade edilebilir. Her türlü bilgi ve belgenin konumuyla birlikte sunulmasına dayalı bu 

teknoloji sayesinde bilgi ve belgelerin “konumsal bilgi”ye dönüştürülmesi sağlanabilir.  

 Seyahatnameleri içine alan bir web CBS uygulamasına rastlanmamıştır. Bu bakımdan 

Türk tarihinde siyasi, sosyal, kültürel yaşam başta olmak üzere birçok konu hakkında bize 

önemli bilgiler sunan, seyahatnamelerin internet tabanlı etkileşimli bir ortama aktarılarak web 

CBS uygulaması şeklinde sunulması ve bu uygulamanın öğretim ortamlarında kullanılması 

kültürel miras öğelerimizin kaydı, analizi ve yeni nesle tanıtılmasına oldukça katkı sağlaya-

caktır. 
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 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Öğretim ortamlarında 

öğrencilerin tarihsel bilgiyi 

somutlaştırarak elde ede-

bilecekleri materyallerin 

azlığı. 

Osmanlı coğrafyasına 

yönelik oluşturulmuş seya-

hatnamelerin internet tabanlı 

etkileşimli bir ortama 

aktarılarak web CBS uygu-

laması şeklinde sunulması ve 

bu uygulamanın öğretim 

ortamlarında kullanılması. 

Teknolojinin eğitim ortamın-

da kullanılması aracılığıyla 

kültürel miras öğelerimizin 

kaydı, analizi ve yeni nesle 

tanıtılması. Böylece bilg-

ilerin somutlaştırılarak an-

laşılır hale getirilmesi. 

 Tarihin ezber mantığı 

üzerinden öğrenilecek bir 

ders olarak değer-

lendirilmesinin bilgilerin 

anlaşılmasını zorlaştırması. 

 WEB tabanlı CBS uygu-

laması aracılığıyla Osmanlı 

tarihi, coğrafyası, toplum 

yapısının karşılaştırmalı 

olarak ele alınmasına imkan 

sunulması. 

Tarihsel bilgi ve belgenin 

karşılaştırmalı bir şekilde 

sunulmasının bilgiyi kalıcı 

hale getirmesi. 

4. Yöntem 

 İnternet, dünyadaki bilgisayarları belirli protokoller kullanarak birbirine bağlayan ve 

bilgi dağıtımını, paylaşımını, erişimini ve aktarımını ve bilgisayarlar arasında iletişimi sağla-

yan bir bilgisayar ağıdır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ise coğrafi bilgilerin toplanması, ak-

tarılması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve bilgisayar ortamına sunulması amacıyla 

bir araya getirilen bilgisayar donanım ve yazılımları, personel ve coğrafi verilerden oluşan bir 

sistemdir (Esri, 2021). Coğrafi verilerin internet ortamında sunumu bu iki teknolojinin bir 

araya getirilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu teknoloji İnternet Tabanlı CBS olarak adlandırıla-

bilir. İnternet Tabanlı CBS, klasik CBS'nin veri toplama, düzenleme, sorgulama ve analiz 

yeteneklerinin kullanılması sonucunda elde edilen ürünleri internet üzerinden kullanıcılara 

sunmaktadır (Kantar, 2003).  

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (İrcan ve Duman, 2020) 

 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Çeşitleri (Ircan ve Duman, 2020) 
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 Bu projede; Osmanlı Devleti'nin topraklarını farklı zamanlarda gezip kaleme almış 

seyyahların gezdikleri coğrafya ve bu coğrafya üzerindeki insanların gündelik hayatlarının 

konu alındığı web CBS temelli bir uygulama geliştirilmiştir.  

 Web sayfaları ve web tabanlı uygulamaların oluşturulması için kod oluşturmak gerek-

lidir. Bu kodlar ile sayfanın yapısı oluşturulurken, bazı programlama veya fonksiyon kodları 

ile internet üzerinde çalıştırılabilen uygulamalar oluşturulabilmektedir. Web sayfası oluşturu-

lurken veri paylaşımı için en çok kullanılan dil metin tabanlı HTML dilidir. Öte yandan JS, 

dinamik içerik oluşturmak için kullanılan ve istemci (istemci tarafı) tarafından işlenen prog-

ramlama dilidir. ASP, MS şirketi tarafından dinamik web içeriği oluşturmak için geliştirilmiş 

bir web programlama dilidir. Çalışma prensibi; İstemciden gelen isteğin sunucuda işlenip is-

temciye HTML olarak gönderilmesi esasına dayanır.  

 Bulut, internette basit ağ diyagramları kullanılarak üretilen bir sistemdir (Ircan ve 

Duman, 2020). Bulut bilişim, ölçeklenebilir, gerçek zamanlı hizmetler, altyapı ve uygulama-

ların dünyanın farklı yerlerinde bulunan sunucular tarafından kullanılabileceği anlamına gelir 

(Akt. Ircan ve Duman, 2020). 

 Çalışmamızda Web CBS uygulaması olarak geliştirdiğimiz https://www.ecelebi.com/ 

yazılımı, bulut depolama sisteminin kullanıldığı html5, css3 kodlaması ile ASP dilinde dina-

mik bir yapıda yazılmıştır. Yazılım duyarlı Web tasarımı özellikte olup, bilgisayar, tablet ve 

akıllı telefona uyumlu olarak kodlanmıştır. 

 

 

 
e-çelebi Web CBS Uygulaması Html Kodlarından Bir Bölüm 

 

e-celebi.com Web CBS uygulaması bir yönetim paneline sahiptir. Sitede yer alan seyyahlar, 

şehirler, interaktif harita, video vb. başlıklarla sunulan içerik yönetim panelinden eklenebilir, 

silinebilir ve değişiklik yapılabilir özelliktedir. Bu anlamda e-celebi.com içeriği sürekli olarak 

geliştirilmekte ve güncellenmektedir. 

 
Uygulama Yönetim Panelinden Görüntü 

 

https://www.ecelebi.com/


6 

 

e-celebi.com uygulamasının güncel Yandex Maps haritasından faydalanılarak Osmanlı Devle-

tinin en geniş sınırlarını içine alacak bir şekilde çizim yapılmıştır. Harita üzerine işaretlenen 

noktalar sitenin yönetim panelinden eklenebilmektedir. Ayrıca seyyahların uğradığı şehirlerin 

koordinatları interaktif kullanıma açık bir şekilde işaretlenmiştir.  

 
Seyyahların Uğradığı Osmanlı Şehirlerini Gösteren İşaretleme Sistemi 

 İşaretlenen şehre basılarak giriş yapıldığında, o şehri gezmiş ve şehir hakkında yazmış 

olan seyyahların isimlerinin olduğu bir açılır pencere çıkmaktadır. O pencere üzerinden isteni-

len seyyah üzerine basıldığında, seyyahın şehir hakkında yazdıkları kendi ağzından sunulmuş-

tur. Ayrıca seyyahın şehir hakkında yazdığı bilgiler araştırmacılar tarafından şehre ait harita 

ve gravürlerin kullanıldığı sesli video haline getirilerek o alana yüklenmiştir. 

 
Şehri Gezmiş Ve Şehir Hakkında Yazmış Olan Seyyahların İsimlerinin Olduğu  Açılır Pencere 
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Seyyahın Şehir Hakkında Yazdıklarının Araştırmacılar Tarafından Oluşturulmuş Sesli Video İle Sunulduğu Alan 

  

 Uygulama içerisinde, araştırmacılar tarafından seyyahların Osmanlı topraklarında 

bulunduğu sürece ziyaret ettikleri şehirleri tarihleriyle birlikte gösteren bir seyahat rotası da 

oluşturulmuştur.   

 
Polonyalı Simeon’un Seyahat Rotası 

 Uygulamanın uluslararası araştırmalarda da  kullanılabilir olabilmesi adına uygulama-

da Google Çeviri hizmetinden faydalanılarak Türkçe dışında 33 farklı dilde veri paylaşımı 

yapılabilmektedir. 

 
Uygulamada Araştırma Yapılabilecek Dil Seçenekleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Web tabanlı CBS sistemi ile gerçekleştirilmiş projeler incelendiğinde eğitimden, 

sağlığa, yönetimden, çevre politikalarına kadar birçok çalışmanın gerçekleştirildiği an-

laşılmaktadır. Bununla birlikte tarihi alanlara yönelik web CBS uygulamalarına da rastlamak 

mümkündür. Yapılan çalışmalar incelendiğinde: Şener (2009)’in İstanbul'un Tarihsel 

Dokusunun CBS Ortamında Web Arayüzleri ile İnternetten Yayımlanması adlı çalışması; 

Duran ve Toz (2010)’un Tarihi eserlerin fotogrametrik olarak belgelenmesi ve coğrafi bilgi 

sistemine aktarılmasına yönelik web CBS çalışmaları; Deniz, Acar, Alkan, Bayık ve Şeker 

(2011)’in tarihi Safranbolu Evlerinin korunmasına yönelik web CBS çalışmaları; İlker ve 

Yetiş (2020)’in Klikya Bölgesindeki bazı tarihi yerleşimlere ait çevresel faktörlerin CBS 

destekli analiz çalışmaları dikkat çekici çalışmalar olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte 

seyahatnameleri içine alan bir web CBS uygulamasına rastlanmamıştır. Bu bakımdan Türk 

tarihinde siyasi, sosyal, kültürel yaşam başta olmak üzere birçok konu hakkında bize önemli 

bilgiler sunan, seyahatnamelerin internet tabanlı etkileşimli bir ortama aktarılarak web CBS 

uygulaması şeklinde sunulması; kültürel miras öğelerimizin kaydı, analizi ve yeni nesle 

tanıtılmasına oldukça katkı sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Çalışmamızda gündelik yaşama dair bilgilerin grafik bilgilerle ilişkilendirilmesine 

imkan sunulmuş; CBS tabanlı teknoloji konusunda profesyonel olmayanlara bile, bilgisayar 

ve web tarayıcısı dışında herhangi bir özel yazılım ya da programa gerek duymaksızın CBS 

fonksiyonlarına ve verilerine ulaşma imkanı sağlanmıştır. Uygulama kullanım kolaylığı 

bakımından okul çağındaki tüm yaş grubu öğrencilerine hitap etmektedir. Bununla birlikte 

uygulamanın, Osmanlı tarihinin ağırlıklı olarak öğretildiği 7. Sınıf sosyal bilgiler ve 10. Sınıf 

tarih derslerinde öğrencilerin derse ilgilerini arttıracak bir material olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir. 

 Bu uygulamanın, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan ecdadın ortaya koyduğu 

kültürel mirasın korunabilmesi, kayıt altına alınabilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla 

gelecek nesillere aktarılmasında bir pencere oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu düşünce 

doğrultusunda çalışmanın faydasının anlaşılabilmesi adına Programın arkadaşlarımıza 

tanıtımı ve kullanımına yönelik bir eğitim çalışması yapılmış; 4 hafta boyunca arka-

daşlarımızın programı kullanma durumu gözlenmiş ve gözlem verileri kaydedilmiştir. Pro-

gram öncesi ve sonrasında arkadaşlarımıza yönelik olarak; yapılandırılmış farkındalık anketi 

ve verilerin analizi yapılmıştır. Buna göre: Çalışma sonucunda anlaşılmıştır ki tarihsel bilg-

inin coğrafi verilerle desteklenip teknoloji aracılığıyla konumsal bilgiye dönüştürülmesi, bilg-

inin kalıcılığını arttırmaktadır. Bu da Seyahatnameler gibi Türk kültürü, tarihi, medeniyeti 

açısından çok önemli bilgiler sunan belgelerin teknolojiyle iç içe olan gençlere hem 

öğrenecekleri hem de eğlenecekleri bir biçimde sunulmasının kültürün tanıtımı, korunması ve 

aktarımı açısından ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. 

 Çalışmanın uygulanabilirliğini kanıtlayan bir başka gösterge de; Uygulamaya giriş 

yapan ziyaretçilere yönelik istatistik verileridir. 

 Çalışma raporunun bitirildiği tarih olan 21.04.2022 itibari ile google istatistik veriler-

ine göre, siteye giriş yapmış olan toplam ziyaretçi sayısı 16 Bin kişi olarak görülmektedir. 
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Google İstatistik Verilerine Göre Siteye Giriş Yapmış Olan Toplam Ziyaretçi Sayısı 

 Uygulamanın farklı dil seçenekleri sunması ve Osmanlı Devleti gibi bir çok toplumu  

uzun bir süre etkisi altına almış bir uygarlığa yönelik olmasının, Dünyanın bir çok noktasın-

dan araştırmacıların dikkatinin siteye yönelmesine yol açtığı düşünülmektedir. Bu bağlamda 

Google İstatistik verilerine göre, uygulamaya Dünyanın bir çok ülkesinden giriş yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Raporun yazıldığı 21.04.2022 itibari ile google istatistik verilerine 

göre,siteye giriş yapılmış olan toplam ülke sayısı 136; şehir sayısı ise 665 olarak görülmekte-

dir. En fazla giriş yapılan ülkeler ve şehirlere ait sıralama tablodaki gibidir: 

 
Google İstatistik Verilerine Göre Siteye En Fazla Giriş Yapılmış Olan Ülkeler 

 
Google İstatistik Verilerine Göre Siteye En Fazla Giriş Yapılmış Olan Şehirler 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemiz bir yazılım ve tasarım projesi olması nedeniyle projemize ait donanım, parça 

maliyeti bulunmamaktadır. Sitenin yazılımını takım olarak kendimiz geliştirdik. Onun dışında 

maliyetimizin, sadece 120 TL’lik hosting (dosya barındırma) ve 500 TL’lik domain (alan adı) 

ücreti olacağı öngürülmektedir.   

 

 Proje Maliyet Çizelgesi 

 

 Proje İş Zaman Çizelgesi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi 8-18 yaş grubu öğrencilerdir. Okuma yazma bilmesi, sosyal 

konularda bilince sahip olması nedeniyle 8 yaş grubu başlangıç olarak seçilmiştir. Lise öğren-

iminin 18 yaşında tamamlanması dolayısıyla 18 yaş üst sınır olarak seçilmiştir. Bununla 

birlikte bilgisayar kullanımı, mobil cihaz kullanımı ve internet kullanımı konusunda gerekli 

bilgi ve deneyime sahip her insana hitap edebilecek bir projedir. 

 

 

İşin Tanımı Maliyet 

Alan Adı  500 TL 

Dosya Barındırma 120 TL 

TOPLAM 620 TL 

İşin Tanımı Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Taraması ve 

Verilerin Toplanması 
      

   

Çözüm Önerilerinin 

Belirlenmesi ve Seçilme-

si 

    
 

 
   

Yazılımın Geliştirilmesi       
   

Tasarımın Geliştirilmesi 

 
      

   

https://www.ecelebi.com/ 

Sitesinin Test Edilmesi  
      

   

Tespit Edilen Hataların 

Giderilmesi 
      

   

https://www.ecelebi.com/
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9. Riskler 

 Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek 3 temel sorun tespit edilmiştir. Bunlar: 

1.Kullanıcının uygulamayı kullanabilmek için bir cihazının bulunmaması,  

2.Uygulamanın ilk kullanımında nasıl kullanılacağının anlaşılamaması,  

3.Kullanıcının herhangi bir internet erişimine sahip olamamasıdır.  

 

 Tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri tanımlanmıştır. Bunlar:  

1.Uygulamanın ulaşabilirliğini artırmak için Bilgisayar, tablet ve mobil cihazlarda kullanıla-

bilecek sürümü ve ekran boyutunu desteklemesi sağlanacaktır.  

2.Uygulama için site menülerini tanıtıcı bir arayüz geliştirilecektir.  

3.Uygulamanın bir kısmının çevrim dışı olarak kullanılabilmesi için çalışılmaktadır. 
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