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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarih boyunca önemli ticarî yollar üzerinde yer alan Antep sosyal, kültürel ve iktisadî açıdan 

önemli bir konumda yer almıştır. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Antep, tarihi eserleri 

bakımından olduğu kadar kitabeleri ile de dünyanın zengin şehirlerinden biri olmuştur. Ancak, 

bu şehrin kültürel kodlarının önemli bir parçası olan Gaziantep kitabeleri maalesef fazla 

bilinmemektedir. Sahip olduğumuz değerler, bizi kültürel ve turistik açıdan tanıtacak ve dünya 

çapında bir merkez haline getirecektir. Anadolu gibi bir uygarlıkta her köşesinden tarihin ve 

kültürün fışkırdığı, çok katmanlı ve çok renkli bir coğrafyada, geleceğimize ışık tutacak çok 

önemli bir kaynağımız vardır ki o da tarihimizdir ( Aslanapa, 1984). Tarih, bir toplum için 

geçmiş değil, gelecektir. Tarihi yapılarımız, tarihi belge ve bulgularımız, insanoğlu ile birlikte 

yürür ve ilerler. (Tolga, 1989). Bu sebeple tarihi yapılarımızdaki kitabelerimizi tarihi 

değerlerimizi en doğru şekilde yaygınlaştırmalıyız.  

Kültürümüzü ve medeniyetimizi geliştirip daha ileriye taşıyabilmek için onlardan beslenmemiz 

gerekir. Bu minval üzere Gaziantep’in sokaklarına ve caddelerinde atalarımızdan miras kalan 

eserlere bir yabancı gibi bakmamak gayesi bizi, farklı çözüm yolları aramaya yöneltmiştir. 

Yaptığımız anketlerde Gaziantep Kitabelerinde yazılanların yeterince bilinmediği tespit 

edilmiştir. Çalışmamızda bu eksikliğin nasıl giderebileceği? Sorusuna yanıt aranmıştır. Bu 

problemden yola çıkarak Gaziantep’in tarihsel ve kültürel mirası olan kitabeleri,  tahrip ve kay-

bolmaya maruz kalmadan muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Bu amaçla,  

her bir yazıtı, fotoğraflarıyla eşleştirilerek Osmanlı Türkçesi, Günümüz Türkçesi ile okunuşu, 

İngilizce çevirisinin  ve seslendirilişini dijital ortama aktarılmasını sağlayarak, Gaziantep 

kitabelerine daha kolay ulaşılabilmesini sağlayan bir mobil uygulama ve web sitesi 

geliştirilerek kullanıcıların istifadesine sunmak hedeflenmiştir.  

Gaziantep merkezde bulunan tarihi mekânlardan başlayarak tespit edilen kitâbeler fotoğra-

flarıyla Osmanlı Türkçesi olan metnin günümüz Türkçesi ile yazılışı ve anlamını vererek aynı 

zamanda seslendirilmeleri ve İngilizce çevirileri de eklenerek dijital ortamda bir katalog hazır-

lanmıştır. Daha sonra bunların her biri birer QR (Kare) Kod ve NFC Kod ile ilişkilendirmiştir. 

Bu kodları“https://play.google.com/store/apps/details?id=gaziantepkitabelerinindili.com.gazi-

antepkitabelerindili” adresi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir durumda olan “Gaziantep 

Kitabelerinin Dili” mobil uygulaması üzerinden taratılarak ulaşabilmesi veya hazırlanmakta 

olan “https://gaziantepinkulturelkodlari.com” adresli internet sitesi üzerindeki arşivden arata-

rak ulaşabilmesi sağlanmıştır. Görme engellilerin de ulaşılabilmesi için uygulamanın veya 

sitelerin kod taratıldığında seslendirmeleri otomatik olarak oynatması sağlanmıştır.  

2. Problem/Sorun 

Osmanlı dönemi tarihi eserleri en önemli kültür varlıklarımızdır. Bu eserlerin giriş kısımlarında 

veya duvarlarında bulunan; eserin ne zaman kim tarafından inşâ veya tamir ettirildiğini belirten 

kitabeler ise, şehrin tarihini gösteren bir nevi tapu belgeleri niteliğindeki eserlerdir. Kitabeler, 

üzerinde yer aldıkları yapıları tanımlarken aynı zamanda bulunduğu bölge ve yazıldığı dönemin 

kültür, sanat ve mimarisiyle ilgili bilgiler verir. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı döneminden 

günümüze intikal etmiş yapılarda bulunan kitabelerin doğru okunması ve tarihlenmesi son de-

rece önem kazanmaktadır. Zaman içerisinde ne yazık ki değerleri bilinmediğinden gerekli 

şekilde korunamamışlardır. Ayrıca tabiat şartları, doğal afetler ve hırsızlık nedeniyle kaybolup 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gaziantepkitabelerinindili.com.gaziantepkitabelerindili
https://play.google.com/store/apps/details?id=gaziantepkitabelerinindili.com.gaziantepkitabelerindili
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gitmektedirler. Yaptığımız çalışmada bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu ne yazık ki 

üzülerek gördük. İlimizdeki kitabeler geçmişe ışık tutuması açısından önemli bir değerdir.  

Bu eserlerin giriş kısımlarında veya duvarlarında bulunan; eserin ne zaman kim tarafından inşâ 

veya tamir ettirildiğini belirten kitabeler ise, şehrin tarihini gösteren bir nevi tapu belgeleri ni-

teliğindeki eserlerdir. Kitabeler, üzerinde yer aldıkları yapıları tanımlarken aynı zamanda 

bulunduğu bölge ve yazıldığı dönemin kültür, sanat ve mimarisiyle ilgili bilgiler verir. Bu 

bağlamda, mimari anıtların birer parçası durumundaki kitabelerin, tarihe tanıklık eden ve top-

lumun kültürel belleğin kodlarını oluşturan tarafları vardır. Her kitabe; sadece bir tarihi yapını 

değil aynı zamanda bir kentin hatta bir çağın tarihinin de anlaşılabilmesine imkân tanıyan 

önemli bir kanıttır.  açıdan bakıldığında Osmanlı döneminden günümüze intikal etmiş yapılarda 

bulunan kitabelerin doğru okunması ve tarihlenmesi son derece önem kazanmaktadır. Osmanlı 

kent kültüründe önemli bir yere sahip olan Antep, tarihi eserleri bakımından olduğu kadar 

kitabeleri ile de dünyanın zengin şehirlerinden biri olmuştur. Ancak, bu şehrin kültürel ko-

dlarının önemli bir parçası olan Gaziantep kitabeleri, maalesef fazla bilinmemektedir.  

Geçmişteki insanlar, hayatın her aşamasında; yaşam sürdüğü her bir mekâna tarihi, edebî ve 

kültürel değer katarak varlığını idame ettirmiştir. Günümüz insanının çok da farkında olmadığı 

bu değer, aslında hayatın nefes alınan her kademesinde mevcuttu ve cami, mescit, medrese, 

mektep, han, hamam, tekke, zaviye, ev, çeşme gibi ortak alanların hemen hepsinde kendini 

gösterirdi. Ne yazık ki, tarihi yapılardaki kitabeler, bugünkü çevrelerine her geçen gün daha da 

yabancılaşıp, gün geçtikçe daha çok yıpranmakta, doğa ve insan tahribatına bağlı olarak çeşitli 

bozulmalara uğramaktadır. Geçmiş dönemlerin küçük ama önemli bir ayrıntısı olan kitabelerin 

işlev ve özelliklerini günümüz insanına farkındalık yaratarak aktarma çabası ve temennisi, bu 

çalışmanın ortaya çıkış sebeplerinden birisidir. 

 Çünkü bireyler, tarihi mekânlarla iç içe yaşamakta ve hemen her gün tarihi mekânların önün-

den geçmelerine rağmen yapılan araştırmalar, bireylerin tarihi mekânlar hakkında çok az şey 

bildiklerini ve farkındalık seviyelerinin çok düşük olduğunu göstermektedir. 1  Önün-

den geçtiğimiz yapıların kitabeleri nadiren dikkat çeker. Çoğu zor okunan bezemeli tarzlarda 

yazılmış ve söz sanatlarıyla örülmüş bu kitabeleri, Osmanlı Türkçesine aşina olanlar bile her 

zaman kolay çözemez.  Oysaki kültürümüzü ve medeniyetimizi geliştirip daha ileriye taşıya-

bilmek için onlardan beslenmemiz gerekir. Bu minval üzere Gaziantep’in sokaklarına ve 

caddelerinde atalarımızdan miras kalan eserlere bir yabancı gibi bakmamak gayesi bizi, farklı 

çözüm yolları aramaya yöneltmiştir. Bu noktada, içinde bulunduğumuz zaman dilimi, dijital 

çağ olarak adlandırılmaktadır. Yaşanan değişim, kitabeleri kayıt altına alınabilmesi için dijital-

leştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Yaptığımız anketlerde Gaziantep Kitabelerinde yazılanların 

yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu eksikliğin nasıl giderebileceği? 

Sorusuna yanıt aranmıştır. Önünden geçtiğimiz yapıların kitabeleri nadiren dikkat çeker. Çoğu 

zor okunan bezemeli tarzlarda yazılmış ve söz sanatlarıyla örülmüş bu kitabeleri, Osmanlı Tü-

rkçesine aşina olanlar bile her zaman kolay çözemez.  Yaptığımız anketlerde Gaziantep 

Kitabelerinde yazılanların yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu eksikliğin 

nasıl giderebileceği? Sorusuna yanıt aranmıştır.  

                                                
1 Erkan Dinç, Mehmet Erdil ve Murat Keçe Uşak üniversitesi öğrencilerinin tarihi ve kültürel eserler hakkındaki 

ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2011,  4/2,s. 267-285 
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3. Çözüm  

Her bir yazıt, fotoğraflarıyla eşleştirilerek Osmanlı Türkçesi, Günümüz Türkçesi ile okunuşu 

ve İngilizce çevirileri ve seslendirilişinin dijital ortama aktarılmasını sağlayarak, Gaziantep 

kitabelerine daha kolay ulaşılabilmesini sağlayan bir mobil uygulama ve web sitesi 

geliştirilerek kullanıcıların istifadesine sunmak hedeflenmiştir. 

Yörenin tespit edilen tarihsel ve kültürel mirasını muhafaza etmek ve dijital ortamda gelecek 

kuşaklara aktarabilmek amacıyla Gaziantep tarihine ışık tutan Gaziantep’in sessiz kitabelerini 

“Gaziantep Kitabelerinin Dili” adlı projeyle bu büyük tarihi miras, dijital ortama aktarılarak 

mobil uygulama haline getirilmiştir. Aynı zamanda görme engellilerin de kitabelere 

ulaşabilmesi amacıyla kitabelerin seslendirilmesi yapılmıştır.Turizme katkı sağlamak amacıyla 

İngilizce çvirileri ve seslendirmeleri de yapılmıştır. Projemiz, Gaziantep kitabelerinin Fotoğra-

flarıyla eşleştirilerek Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesinin aynı zamanda İngilizce çevi-

rilerinin daha ulaşılabilir hale gelmesi için mobil uygulamaya yüklenmiş Android işletim sis-

temi kullanmayanlar için bir internet sitesi oluşturulup uygulama içerisinde engellilerin de isti-

fade edebilmeleri için seslendirme yapılmış olması bakımından benzer çalışmadan ayrılmakta 

olup mobil uygulama ve internet sitesi haline getirmemiz projeyi farklılaştırmaktadır. 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Gaziantep kitabeleri,  

maalesef fazla bilinme-

mektedir. Gün geçtikçe 

daha çok yıpranmakta, 

doğa ve insan tahriba-

tına bağlı olarak çeşitli 

bozulmalara uğramak-

tadır.  

Gaziantep kitabelerine daha kolay 

ulaşılabilmesini sağlayan bir mobil uygu-

lama ve web sitesi geliştirilerek 

kullanıcıların istifadesine sunmak. Daha 

sonra bunların her biri birer QR (Kare) 

Kod ve NFC Kod ile ilişkilendirmiştir. 

Görme engellilerin de ulaşılabilmesi için 

uygulamanın veya sitelerin kod 

taratıldığında seslendirmeleri otomatik 

olarak oynatması sağlanmıştır. 

Öğrencilerin kitabeleri öğren-

mesi, hem yaşadıkları şehri 

daha yakından tanımaları, hem 

de tarih bilincini arttırmaları 

konusunda etkili olacaktır. Ta-

rihçiler ve tarih eğitimcileri 

için de değerli bir kaynak ve 

dijital tarih açısından da alana 

katkı sağlayacaktır. 

4. Yöntem 

Uygulama Geliştirilirken Kullanılan Yöntem Ve Yapılan İşlemler  

a. Literatür Taraması: Uygulamanın teorik bölümüne kaynak oluşturması için doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013;217). Araştırmanın konusunu teş-

kil eden Kitabeleri,  dijital ortama aktarabilmek amacıyla kitabelerle ilgili çeşitli kaynaklar (ki-

taplar, tezler, makaleler ve bildiriler vb.)  taranarak veri toplanmıştır.  

b. Uzmanlarla Görüşme: Gaziantep kitabeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla; kitabe-

lerle ilgili çalışmaları olan alan uzmanlarına, KUDEB’e (Koruma Uygulama Denetim Bürosu), 

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne gidilerek görüş-

meler yapılmıştır. 

                           
         Şekil 1. Alan Uzmanı İle Görüşmemiz       Şekil 2. KUDEB Yetkilileri İle Görüşmemiz 
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c. Tarihi Yapılardaki Kitabelerin İncelenmesi: Gaziantep ili, kentsel sit alanı içerisinde 

yer alan toplam 51 tarihi yapı tespit edilmiştir ancak bunlardan 21’inin kitabesi tahrip olması, 

müzede bulunması, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından nakledilmiş durumda olması sebe-

biyle 30 tarihi yapının kitabeleri uygulamada kullanılmak üzere tek tek fotoğraflandırılmıştır. 

   

Şekil 3. Kitabelerin Tespit Edilmesi ve Fotoğraflandırılması 

d. Materyal Geliştirme: Uygulama materyali tasarlanırken konuyla ilgili yapılan çalış-

malar ve nasıl bir uygulama materyali tasarlanabileceği üzerinde durulmuştur. Android Studio 

3.0 arayüzü kullanılarak mobil uygulama geliştirilmiştir. Uygulamanın internetsiz de kullanı-

labilmesi için ses dosyaları ve fotoğraflar uygulama paketinin içine yüklenmiştir. Kullanıcıların 

uygulamadaki verilere daha kolay erişebilmesi için yandan açılır bir pencere içinde kitabelerin 

bulunduğu yapılar Cami kitâbeleri, çeşme kitâbeleri, medrese kitâbeleri, türbe kitâbeleri, mescit 

kitâbeleri ve kale kitâbeleri olarak 6 bölüme ayrılmıştır. Her bir tarihi yapının haritaları da ek-

lenerek Java klasöründe sayfaların isimleri, seslendirmeleri, sayfalar arasında geçişleri sağla-

yan kodlar yazılmıştır. Uygulama içerisine yerleşik bir QR (kare) kod okuyucu yerleştirilmiştir 

ve bunun aktif bir duruma geçmesi için gerekli izinler manifest dosyasında alınmıştır. Ardından 

hata çözme(debuging) aşamasına geçilebilmesi için uygulama test edilecek telefonlara yüklen-

miştir. Testler gerçekleştirilip hatalar çözüldükten sonra uygulamayı diğer kullanıcıların erişi-

mine sunmak ve geri dönüşlerini almak için Google Play Store’ye yüklenmiştir. Android işle-

tim sistemi kullanmayan veya telefonunda depolama alanı bulunmayan kullanıcıların internet 

üzerinden erişebilmesi için PHP dili ve Notepad++ programı kullanılarak bir web sitesi tasarımı 

yapılmıştır. Bu bağlamda iki tarih ve iki bilişim teknolojileri alan uzmanına, mobil uygulama 

ve web sitesi sunularak onların görüşleri doğrultusunda mobil uygulama ve web sitesi hazırlan-

mıştır. Uygulama ve web sitesi hazırlandıktan sonra bir aylık bir süre içerisinde deneme uygu-

lamaları yapılarak kullanıcıların görüşleri alınmıştır. Uzman önerisi ve kullanıcı görüşleri doğ-

rultusunda uygulama ve web sitesinin son şekli verilmiştir. Hazırlamış olduğumuz bu projenin, 

yaygınlaştırılması adına uygulamaya geçirilebilmesi için Gaziantep İl Kültür Turizm Müdür-

lüğü’ne dilekçe ile başvurulacaktır. 

 
Şekil 4. Web Sitesi Giriş Ekranı  

   
Şekil 6. Web Sitesinden Seçilen Kitabenin 

Bulunduğu Tarihi Eser Hakkındaki Bilgiler 
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Şekil 5. Web Sitesinden Seçilen Kitabenin 

3 Dildeki Metinleri ve Seslendirmesi 

 
Şekil 7. Web Sitesinde Yer Alan Kitabeler 

Hakkında Tanıtıcı Bilgiler

 

Şekil 8. Mobil Uygulamadan Alınan Ekran Görüntüleri 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Gaziantep Kitabelerinin, Osmanlı Türkçesi olan metni günümüz Türkçesi ile yazılışı ve anlamı 

eşleştirilerek, aynı zamanda İngilizce çevirisi turizme kazandırılması adına üniversitenin alan 

uzmanı tarafından seslendirilmiştir. Ardından elde edilen seslendirme ve metinler fotoğraflar 

ile birleştirilerek bir dijital arşiv oluşturularak  konumları harita üzerinden belirlenip 

eklenmiştir. Bu sayede kullanıcıların Gaziantep kitabelerine daha kolay ulaşabilmesi 

sağlanmıştır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, tarihi mirasın engelsiz bir biçimde 

erişilebilir ve kullanılabilir olmasına zemin hazırlanmıştır. Engelsiz bir uygulama olabilmesi 

için ve görme engellilerin de ulaşabilmesi amacıyla uygulamanın veya sitenin içindeki verilerin 

her biri tek tek birer NFC ve QR (kare) kod ile ilişkilendirilmiştir. Bu karekodlar taratıldığında 

internet sitesi üzerinden seslendirmelerin otomatik olarak oynatılması sağlanmıştır. Ulusal ve 

çapta Gaziantep Kitabeleri ile ilgili kaynak olmasına ragmen hem İngilizceye  çevrilmiş hem 

de seslendirilmelerinin yapıldığı Gaziantep Kitabeleri uygulaması dijital ortamda yoktur. Böyle 

bir çalışma, Gaziantep tarih ve kültürüne sağlayacağı katkının yanında; Gaziantep tarih ve 

kültürünün dijital ortama aktarılması için de büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle en değerli 

kültür varlığımız ve tarihi belgelerimiz olan kitabelerin, gelecek kuşaklara aktarılmasında bir 

köprü olmak, bu konuda çalışacak araştırmacılara kolaylık ve veri sağlayarak yardımcı olmak 

istenilmiştir. Bunun yanında, birer açık hava müzesi durumunda olan kitabelerimizin, tarih 

bilincimize ve toplumsal hafızamızda da büyük etkileri olacaktır. Aynı zamanda geçmiş ile 

günümüz arasında bağ kurmamızı sağlayarak, bu noktada özellikle öğrencilerin kitabeleri 

öğrenmesi, hem yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları, hem de tarih bilincini arttırmaları 

konusunda etkili olacaktır. Tarihçiler ve tarih eğitimcileri için de değerli bir kaynak ve dijital 

tarih açısından da alana katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda görme engellilerin de kitabelere 
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ulaşabilmesi amacıyla kitabelerin seslendirilmesi yapılmıştır. Bu sayede, gelecek nesillere bu 

kültürel belleğin aktarılması sağlanacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

Hazırlamış olduğumuz bu projenin, yaygınlaştırılması adına uygulamaya geçirilebilmesi için 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na dilekçe ile 

başvurulmuştur. Alınan karar doğrultusunda kitabelerin yakınına onlara zarar vermeyecek şe-

kilde yerleştirilmiş olan sökülüp takılabilir tabelalara yerleştirilen QR kod yani karekod ve NFC 

etiketleri hazırlanmıştır. Türk Tarih Kurumu, Kültür ve turizm bakanlığı, Vakıflar Bölge Mü-

dürlükleri ve belediyelere, kitabeler ile ilgili her türlü veriyi sanal ortamda oluşturacak internet 

siteleriyle bağlantılı olan programlar oluşturarak kitabeler hakkındaki verileri kamuoyunun bil-

gisine sunulacaktır. Proje üzerindeki tüm donanımlar ve tasarım en stabil halini alacaktır. Ge-

liştirdiğimiz Gaziantep Kitabeleri hakkında gelen yorumlar dikkate alınarak geliştirme çalış-

maları devam edecektir. Belirtilen etapları takip ederek geliştirilen bir uygulama, önemli ku-

rumların sponsorlukları eşliğinde yaygınlaştırılıp ticari bir ürüne dönüştürülebilir.

 
Şekil 9. Uygulamanın Hayata Geçirilmesi 

Durumunda Kullanılacak Bilgilendirme Ta-

belası 

 
Şekil 10. Proje Hakkındaki Kullanıcı 

Görüşlerini Almak Adına Yapılan Örnek 

Uygulama

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda projeye ait malzemeler için Toplam Harcama = 

1040,03 TL olarak belirlenmiştir. Malzeme maliyet listesi aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Malzeme Maliyet Listesi 

No Malzeme Adı Birim Fiyatı* (TL) Miktarı Toplam Fiyatı (TL)* 

1 Web Sitesi Hosting+Domain 

(1 Yıllık) 

140 TL 1 140 TL 

2 NFC Etiketi 3.22TL 53 170.66 TL+ 7 TL Kargo 

Ücreti 

3 Google Play Console 169,37 TL(25$) 1 169,37 TL 

4 Renkli Baskı 1 TL 53 53 TL 

5 Stüdyo Ses Kayıt Masrafı 500TL 1 500 TL 

 TOPLAM   1040,03 TL 

* Malzeme fiyatları 05.06.2020 tarihindeki fiyatlardır. Fiyatlarda küçük değişiklikler olabilir. 



9 

Projemizde yaptığımız maddi harcamaları "Malzeme Siparişi" kısmında Haziran ayı içerisinde 

gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Nisan 2020’de başladığımız projemizin uygulamanın tasarım 

ve test süreçlerini içeren 2020 Mayıs ve Haziran ayında gerçekleştireceğimiz zaman planlaması 

ve söz konusu plana ait yapılacak çalışmaların belirtildiği proje takvimi Tablo 2’de yer almak-

tadır.  

Tablo 2. Proje Takvimi 

No 
 

Adı/Tanımı 

Haftalar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Görev Analizi ve Literatür Taraması X X           

2 Uygulamanın  Kategorilrinin Belirlenmesi    X X        

3 Uygulamanın Yapısal Özellikleri Proje 

malzemelerinin temini ve yapıma 

başlanması 

      X      

4 Uygulamanın  Tasarımı         X X    

5 Uygulama Maliyet Hesaplama         X    

6 Uygulama sürecinin bitirilmesi.          X X X  

7 Projenin tamamen bitirilmesi ve sunuma 

hazır hale getirilmesi 

          X X 

8 Proje Yönetimi X X X X X    X X X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Gaziantep halkı, tarihçiler ve tarih eğitimciler, öğrenciler,  görme ve İşitme engelliler, Gazian-

tep’e gelen yerli ve yabancı Turistler, Yerel tarih araştırmacıları,  Akademisyenler, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, kısacası problemi yaşayan, hedef kitlesi de dünyada ve 

ülkemizde yasayan tüm insanlardır.  

9. Riskler 

Projemizde karşılaşabileceğimiz büyük bir problem bulunmamakla birlikte İnternete erişimin 

olmaması konusunda zorluk yaşanabilir. Buna karşılık geliştirilen uygulamanın internet tabanlı 

olması, öğrencilerin her zaman kablosuz ağa erişememe veya cep telefonlarında internet pake-

tlerinin olmaması gibi nedenler ötürü uygulamanın kullanışlılığını olumsuz etkileyebilir. 

Ayrıca COVİD-19 nedeniyle TEKNOFEST’in tarihinde değişiklik olma ihtimali de bulunmak-

tadır. Söz konusu risklere ait olasılık ve etki matrisi aşağıdaki Tablo 3’te sunulmaktadır. Ayrıca 

projenin temel aldığı konu üzerine yapılan çalışmalarda eksiklik olması veya yetersiz olması 

da projeye zarar verebilir. Bu durumun oluşmaması için EBA ve alan uzmanları ile görüşmeler, 

yapılması ve uyarı yazılarının yazılması alınacak tedbirlerdendir. 

Projemizin B planı olarak çevrimdışı çalışabilen bir uygulama da geliştirilmiştir. Bu şekilde 

projemize çevrimiçi ve çevrimdışı erişim sağlanabilmektedir. 
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Tablo 3. Risklere Ait Olasılık ve Etki Matrisi 

RİSK OLASILIK 
ETKİ 

Düşük Orta Yüksek 

Uygulamadan Haberdar olmama  Yüksek    

İnternete Erişimin olmaması  Orta    

COVİD-19 nedeniyle ertelenme Düşük    

10.  Proje Ekibi 

Proje Yöneticisi: Hatice Çetinkaya 

Takım Lideri: Deniz Yıldırım 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Sınıf 

Deniz Yıldırım Takım Lideri, Proje Tasarımı, 

Resmi İzinler, Veri Toplama 

Nuray Tuncay Kara Bilim 

Sanat Merkezi 

11.Sınıf 

Ata Süha Yıldırım Mobil Uygulama, Web Sitesi 

Tasarımı 

Nuray Tuncay Kara Bilim 

Sanat Merkezi 

11.Sınıf 

Hatice Büşra Gözübüyük Veri Toplama Nuray Tuncay Kara Bilim 

Sanat Merkezi 

11.Sınıf 

Esma Gül Gözübüyük Veri Toplama, Verilerin Dijital Or-

tama Aktarılması 

Nuray Tuncay Kara Bilim 

Sanat Merkezi 

9.Sınıf 

11. Kaynaklar  

Çam, N. (2006).Türk Kültür Varlıkları Envanteri, Gaziantep. 

Yakar, Halil,İ.(2014). Gaziantep Kitabeleri- Bir Şehrin Hüviyeti. Ankara: 2014,s, 11. 

Yener Şakir, S. (1958).Gaziantep Kitabeleri, Kardeşler Matbaası, Gaziantep. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: 

Seçkin Yayıncılık. 

Yurddaş, M. (2013). PHP ile MYSQL arasında bağlantı kurup, veri ekleme, veri çekme. (Erişim 

Tarihi: 22.05.2020). 

Aslanapa,O. (1984), Türk Sanatı I, Kervan Yayınları, İstanbul. 

Tolga,P. (1989), Türk Mimarisinde Süsleme Sanatı. Haşet Kitabevi, İstanbul 


