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1. Proje Tanımı 

Bu kısımda projemiz hakkında kısa bilgiler verilmektedir. Ayrıca proje ekibinden 

bahsedilmektedir. 

  

1.1. Proje Özeti 

Projemiz Turizm Bilgilendirme kelimelerinin kısaltması kullanılarak TURBİL olarak 

isimlendirilmektedir. Projemiz bir mobil uygulama olarak ele alınmaktadır. Projemiz kullanıcıların 

kaydoldukları bir sistemdir. Kaydolduktan sonra uygulamayı çalıştırdıkları yerde konum bilgileri 

kullanılarak çevrelerinde olan kültürel varlıklar (Müze, Ören yeri, Açık hava müzesi, milli park 

vb.) görebildikleri ve o varlıklarla ilgili bilgilere ulaşabildikleri bir uygulamadır. Bu uygulamada 

dilenirse daha önceden favori olarak kaydedilen kültür varlıklarına belirlenecek olan mesafe kadar 

yaklaşıldığında bildirim gönderilecek bir yapı olacaktır. Bu uygulama sayesinde çevremizde fark 

etmediğimiz kültür varlıklarını fark edecek ve her zaman görmek isteyip de vakit ayıramadığımız 

fakat hep etrafında olduğumuz kültür varlıkları içinde bir dürtü niteliği taşıyarak hem kültür 

varlıklarına olan ilgiyi arttıracak hem de insanların kültür varlıkları hakkında daha fazla farkında 

olmasını sağlayacaktır.  

1.2. Proje Ekibi 

Proje ekibimiz 2 kişiden oluşmaktadır. Ekibimizde 2 kişide her aşamada çalışmaktadır. Fakat 

Analist olarak Ayşegül Okul analiz fazından sorumludur. Yazılım ve Tasarım kısmından ise Şükrü 

Okul sorumludur. Aynı zamanda Şükrü Okul bu takımın kaptanı ve proje yöneticisidir. 

Ayrıca bu proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon yapılması 

planlanmaktadır. Beta sürümü tamamlandıktan sonra bakanlığa bir demo yapılması için randevu 

alınacaktır. 

2. Algoritma ve Tasarım 

Uygulamamız kullanıcı girişi ile kullanılan bir uygulamadır. Bu sebepten uygulama 

başlangıcındaki akışımız Şekil 1’de yer alan uygulamaya giriş akışıdır. Bu akışta uygulamayı açan 

kullanıcı login ekranında sisteme kayıtlıysa login olur, kayıtlı değil ise uygulamaya kaydolma 

akışına geçer. 

 
Şekil 1: Uygulama Giriş Akışı 

Uygulama kaydolma akışında ise gelen ekranda zorunlu alanlar ve zorunlu olmayan alanlar 

doldurulur ve doğrulama yapabilmek için ya email ya da telefon sms seçilerek kaydolma işlemi 

için doğrulama kodu gönderilir. Eğer bu aşamada zorunlu alanlar doldurulmamışsa veya uygun 
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formatta veriler girilmemişse(email formatı, telefon formatı vb.) uygun uyarı mesajı verilir. 

Doğrulama kodu seçilen doğrulama şekline göre gönderilir ve kullanıcı bu kodu girer. Doğrulama 

kodu doğru girilmezse veya herhangi bir sebepten kullanıcıya ulaşmazsa tekrar gönderilir. Eğer 

kod doğru girildiyse uygulamaya başarılı bir şekilde kaydolunur ve login ekranına yönlendirilir. 

Bu işlemlerin akış şeması Şekil 2 deki gibidir. 

 
Şekil 2: Kaydolma Akışı 

Uygulamamıza login olduktan sonra kullanıcılar arama kriterlerine göre (alan tipi, mesafe olarak 

yakınlık gibi) arama yaparak yakınındaki kültür varlıklarını listeleyebilir. Eğer yakınında girdiği 

kriterlere göre bir kültür varlığı listelenmezse kriterleri değiştirerek tekrar arama yapabilir. Eğer 

kriterlerine uygun kültür varlıkları listelenirse, listelenen kültür varlıklara tıklayarak o kültür 

varlıklar ile ilgili bilgilere (varsa) o bilgilere ulaşabilir. Eğer herhangi bir bilgi yoksa listeden 

başka bir kültür varlığı seçerek uygulamayı kullanmaya devam edebilir. Bu işlemle ilgili akış Şekil 

3’te yer almaktadır. 

 
Şekil 3: Kültür Varlığı Arama Akışı 
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Uygulama üzerinden ayrıca arama yapılan bir kültür varlığı favori olarak eklenebilmektedir. Her 

kullanıcının bir favori listesi bulunmaktadır. Bu favori listesine eklenirken ne kadar mesafe olarak 

yaklaşıldığında uyarı verilsin ile ilgili bir bilgi girilerek ilgili kültür varlığına mesafe olarak 

yaklaşınca bildirim yapılmaktadır. Arka planda uygulamanın mobil cihazın konumuna erişimine 

izin verilmesi durumunda kullanıcının konumu sistem ayarlarında belirtilecek süreye göre belirli 

periyotlarla kontrol edilir ve o kontrol sırasında yine kullanıcın sistem ayarlarında belirlenen 

mesafe içerisinde çevresinde bir kültür varlığı olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bir kültür varlığı 

yok ise yine sistem ayarlarında belirlenen belirli bir zaman sonra yine çevresini tarar. Eğer 

çevresinde bir kültür varlığı saptar ise bu kültür varlığının kullanıcının favorilerine eklediği bir 

kültür varlığı olup olmadığını sorgular eğer favorilerden biri değilse yine belirli bir süre sonra 

çevre tarama işlemi gerçekleşir. Eğer kullanıcının favorilerine eklediği bir kültür varlığı ise bu 

defada kullanıcının bildirim için belirlediği mesafede olup olmadığı kontrol edilir. Eğer belirlenen 

mesafede değilse yine çevre tarama işlemine geçilir. Eğer belirlenen mesafe içerisinde ise bildirim 

gönderilir. Bu işlem ile ilgili akış şeması Şekil 4’de yer almaktadır. 

 
Şekil 4: Bildirim Akışı 

Yukarıda yer alan akışlarda bahsettiğim bildirim için kullanılacak mesafe ölçme algoritması 

Haversin formülüdür. Kullanıcının kendi konumundaki enlem ve boylam bilgisiyle, veritabanında 

yer alan kültür varlıklarının enlem ve boylam bilgileri ile Haversin formülü kullanılarak mesafe 

hesaplanarak sistem ayarlarından belirlediğimiz mesafedeki kültür varlıklarının bilgilerini 

görebileceğiz. Haversin formülü, küresel bir düzlemde enlem ve boylam bilgisiyle aradaki 

mesafeyi ölçmeyi sağlayan bir matematiksel formüldür[1]. 

3. Sistem Mimarisi 

Uygulamamızda iki ana başlıkta ilerliyoruz. Bunlar arka plan (backend) ve ön yüz (frontend) 

olarak ayrılmaktadır. Arka planda ön yüzden gelen istekleri Rest Api mantığıyla karşılayacak olan 

bir yapı olacaktır. Arka planda programlama olarak Java Programlama dili kullanılacak ve bu tip 

mobil veya web uygulamalarda kullanılması verimli olan MVC (Model View Controller) yapısı 

kullanılacaktır[2]. MVC yapısı arka plandaki yapıyı farklı parçalara ayırarak uygulamanın yazılım 

olarak kolay yönetilmesini sağlar. Model dediğimiz kısım verilerin modellendiği yani 
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veritabanındaki tablolara karşılık gelen sınıflardır. View kısmı mobil uygulama için sonucun 

gösterildiği kısımdır yani ön yüz tarafıdır. Controller ise arka plana gelen isteklere göre model 

içerisindeki verileri kullanarak silme, ekleme, güncelleme veya farklı işlemler yapılan kısımdır. Bu 

mimariyi java da kullanırken hem kodlaması hem de kaynakları en verimli kullanmayı sağlayan 

Spring MVC kullanılmaktadır[3]. Örnek verecek olursak uygulamaya giriş yapılacağı zaman bir 

login isteği mobil tarafta istek olarak “sunucu.adresi:/login” url’ine istekte bulunulur ve bu istek 

Controller tarafında RequestMapping yapısı kullanılarak karşılanır. RequestMapping sayesinde 

mobil tarafta istekte bulunma şeklimize göre arka planda uygun kod parçacığı çalıştırılır. Bu istek 

tipleri örneğin yeni bir bilgi eklenirken POST, var olan bir bilgiyi getirirken GET, bir nesne 

silinmek istenirse DELETE ve kısmi bir değişiklik yapılacaksa PUT kullanılarak yapılır[4]. 

Controller tarafında karşılanan bu login isteği Model ile iletişim kurularak veritabanında bu 

kullanıcı adı ve şifre varsa geriye olumlu sonuç değilse olumsuz sonuç döndürülür. 

Şekil 5: MVC Yapısı 

Şekil 5’de görüldüğü üzere özetlemek gerekirse uygulamamızdaki View katmanı mobil 

uygulamamızdır. Controller tarafına View tarafından istekler ulaşır ve ulaşan istekler uygun Model 

tarafıyla iletişime geçer ve Model kısmı veritabanı ile iletişime geçer ve veri ekleme, veri 

güncelleme ve veri silme gibi işlemler yapılarak işlemlerin sonuçları önce Model katmanına sonra 

Controller katmanına ve son olarak yanıt uygulamamızda yani View katmanında gösterilmektedir. 

Ön yüz tarafında kullanıcının login olduğu, uygulamaya kayıt olduğu, uygulama ayarlarını 

yapabildiği, kriterlere göre kültür varlığı arayabildiği ve kültür varlıklarına tıklandığında detay 

bilgilerinin göründüğü ekranlar bulunmaktadır. Ayrıca uygulamaya yeni kültür varlığı ekleme izni 

olan kullanıcı tarafından yeni kültür varlıkları bilgilerinin girildiği kültür varlığı kayıt sayfası yer 

almaktadır.  

Müzelerle ilgili verileri elde etmek için [5]’de yer alan bağlı birim listesinden indirilen veriler ile 

kültür varlıkları hakkında genel bilgiler elde edilebilmektedir. Bu indirilen bağlı birim listelerinin 

görünümü Şekil 6’daki gibidir.  
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Şekil 6: Bağlı Birim Listesi Görünümü 

Sistemimizde iki ana tablo bulunmaktadır. Bunlar kullanıcı ve kültür varlığı(Alan)’dır. Bunların 

yanı sıra bunların ilişkilerinden doğan Alan Tipi, Kullanıcı Tipi, Favori ve Doğrulama tabloları 

bulunmaktadır. Bu tablolardan kısaca bahsedecek olursak; 

 Kullanıcı Tablosu: Kullanıcı ile ilgili ad, soyad, yaş, cinsiyet, mail adresi, kullanıcı adı, 

şifre, kullanıcı tipi ve aktif/pasif’lik durumu bilgilerini tutan bir tablodur. Aktif/pasif’lik 

durumu kullanıcının kendine gelen doğrulama kodunu girmesiyle ilgilidir. 

 Kullanıcı Tipi Tablosu: Bu tabloda sadece ad bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi SUPERUSER 

ve USER şeklinde ayrılması düşünülmektedir. Bu tablodaki amaç sisteme kayıtlı 

kullanıcının yetkileriyle alakalı olarak hangi tip kullanıcılar olacağını tanımlamak ve o 

kullanıcı tipini kullanıcı ile eşleştirmektir. 

 Alan Tablosu: Bu tabloda alanın tipi, adı, hakkında bilgisi, enlem ve boylam bilgisi 

bulunaktadır. 

 Alan Tipi: Bu tabloda ad bilgisi bulunmaktadır. Bu tablodaki amaç tanımlanan bir alanın 

hangi tip olduğunu tanımlamaktır. Örneğin; müze, ören yeri, açık hava mezesi gibi. 

 Favori Tablosu: Bu tabloda kullanıcı bilgisi, alan bilgisi ve mesafe bilgisi bulunmaktadır. 

İlgili alana hangi mesafe kaldığında uyarı verileceği bilgisi için kullanılan bir tablodur. 

 Doğrulama Tablosu: Bu tabloda kullanıcı, doğrulama kodu ve tarih bilgisi yer almaktadır. 

Sisteme kaydolan bir kullanıcıya giden doğrulama kodu için kullanılan bir tablodur. 

Uygulamamız öncelikle android olarak geliştirilecektir. Android Studio’da[6] ön yüz 

geliştirmeleri yapılacaktır. Arka plan kodları ise Java[7] kullanılarak geliştirilecektir. Arka plan 

kısmında kod derleyici olarak Intellij Idea[8] kullanılacaktır. Veri tabanı olarak geliştirme 

ortamında MsSql[9] kullanılacaktır. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

Uygulamamız verilerini Google Haritalar[10] ve Kültür Bakanlığının sitesinden[5] elde edecektir. 

Google Haritalar[11] ve diğer navigasyon sistemlerinde kullanılan enlem ve boylam mantığını 

kullanacağımız için entegrasyon noktasında problem yaşamayacağız. 

Uygulamamızın da yararlanacağı bazı örnek kaynaklar, Şekil 7 ve Şekil 8’de görüldüğü gibi 

Google Haritalar üzerinde kültür varlıkları eklenmiş olarak görülebilmektedir.  

 
Şekil 7: Google Maps Müzeler Görünümü 

 
Şekil 8: Google Maps Müzeler Görünümü 2 

Google Haritalar’ın sağladığı api ile şekilde de görüleceği üzere belirlenen bölgelere göre arama 

yapılabilmektedir. Şekil 9’da yer alan kırmızı alan da görüldüğü gibi kullanılan istek ve içerdiği 

bilgiler görülmektedir.  
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Şekil 9: Google Maps Örnek Müze Araması İsteği 

Ek olarak uygulamamızın veritabanına da Şekil 10’da görüldüğü gibi mevcutta Google Haritalar 

da bulunan kültür varlıklarının enlem ve boylam bilgisi elde edilebilmektedir. Elde edilen bu 

bilgiler veritabanımıza manüel olarak uygulamamız üzerinden veya sistem yönetimi tarafından 

doğrudan veritabanına eklenebilecektir. 

 
Şekil 10: Kültür Varlıkları Enlem Boylam Bilgileri 

Başlangıçta temin ettiğimiz bilgisayarı kullanarak geliştirmelerimizi yapmaktayız. Ekip 

arkadaşlarımızda Android cihazlar olduğundan önce android sürüm gerçekleştirilecektir. Daha 

sonra IOS tabanlı bir cihaz temin edildiğinde oradaki geliştirme ve testlerde yapılacaktır. Ek olarak 

Android ve IOS tablette de imkan olursa geliştirme ve testler yapılacaktır.  

Uygulamamız tamamlandığında mobil uygulama mağazalarında kullanıma beta sürümü olarak 

sunulacak, veri ve alt yapı ile ilgili geliştirmeleri tamamlandıkça bir ürün olarak hizmet 

verebilecektir.  

5. Yenilikçilik/Özgünlük 

Projemizi yenilikçi yapan en önemli husus, herhangi bir benzerinin bulunmamasıdır. Mevcut 

durumda insanlar kültür varlıklarına meraklıysa navigasyon araçlarını kullanarak ilgili yerlere 

ziyaret etmektedir. Fakat meraklı olmayan veya farkında olmayanlar için bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ayrıca kültür varlıklarını favori olarak ekleyerek insanların kendi 

belirleyecekleri mesafeler içerisinde çevresinden geçtiklerinde uyarı verecek bir uygulama da 
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bulunmamaktadır. Ek olarak bu şekilde farkındalığı arttıran yenilikçi bir kültürel tanıtım aracı 

henüz bulunmamaktadır. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Bu proje sayesinde özellikle klişeleşmiş bir durum olan yaşadığı şehir veya çevredeki kültür 

varlıklarına bir türlü gidememe ve onlar hakkında bilgi sahibi olamama durumları ortadan 

kalkacaktır.  

Günümüzde cep telefonu ve internetin etkisiyle mobil uygulama kullanımı artmaktadır. Aslında 

oluşan bu sanal dünya ile kullanıcılar kültürel varlıkların resimlerini veya eğer varsa müzelerin 

sanal sergilerine erişerek bakabilmektedir. Diğer yandan kültür varlıklarını bilmeyen veya merak 

etmeyen de bir kitle var. Uygulamamızı indiren herkes ilk kullandığında çevresinde olan ve 

haberdar olmadığı kültür varlıklarının farkına varacak ve uygulamadaki bildirim özellikleri 

sayesinde yakın çevresinde olup merak ettiği kültür varlığını ekstradan plan yapmadan bir anda 

müsait olup o kültür varlığına yakın olduğu anda ziyaretini gerçekleştirebilecek. Yani normalde bir 

plan yapıp bu ziyaretleri yapmak için bunu sürekli erteleyen insanlar artık bildirimler sayesinde bir 

anda oluşacak plansız fırsatları değerlendirebilecektir.  

Yani kısaca uygulamamız, kültür varlıklarını ziyarete meraklı olanlar için kolaylık sağlayan, plan 

yapıp ziyaret etmek isteyip ama bir türlü fırsat bulamayanların plansız bir şekilde o fırsata 

erişmesini sağlayan ve son olarak da çevresinde kültür varlığı olduğunun farkında olmayan 

“yıllardır Fatih’teyim Topkapı sarayına bir gün gitmedim” gibi cümleler kuran kişilerin 

çevrelerindeki kültür varlıklarını fark etmelerine ve ziyaret etmelerini dürtülemeye çalışacak bir 

uygulamadır. 

Proje bittiğinde uygulamamız mobil uygulama indirme marketlerinde bulunabilecek beta versiyon 

olacak şekilde bulunabilecektir. Mevcut durumda herhangi bu şekilde bir dürtü veya yukarıda 

belirttiğimiz ihtiyaçlara cevap veren bir çözüm olmadığından uygulamamız bu anlamda çok 

yenilikçi bir kültürel tanıtım çözümü üretmiş olacaktır. 

 

7. SWOT Analizi  

Projemizin güçlü yönlerini ve fırsatlarını sıralayacak olursak: 

 Mobil uygulamaların kullanımının fazlalığı 

 Benzer bir uygulamanın bulunmaması 

 Kullanışlı ve karmaşık yapısı olmayan bir uygulama olması 

 Özellikle salgın sonrasında insanların kültür varlıklarına olan ilginin yaşanmış sıkıcı 

dönemden sonra artması 

Projemizin zayıf yönlerini ve risklerini sıralayacak olursak: 

 İki kişilik bir ekip olmamız ve geliştirme konusunda proje takviminde zorlanılması 

 Kültür ve Turizm bakanlığı ile birlikte çalışabilmek için aşılması zor olma ihtimali olan 

bürokratik uzun süreç 
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