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TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

TURİZM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 
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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan)

Günümüzde Yörük Kültürü öğeleri  dijital ortamda yok denecek kadar azdır. Var olan 

görseller ve videolar gerçekte var olan müzenin resmi yada videosudur. Fakat müze bütünüyle 

internet/dijital ortamda bulunmamaktadır. Yörük Kültürüne ait öğeler dijital ortama tam olarak 

aktarılamamıştır. Bu durum Yörük Kültürünün yeni nesil tarafından unutulmasına sebep olmaktadır. 

Bu eksikliklerden dolayı  Dijital Yörük Müzesi fikri doğmuştur. Bu projede 3D oyun tasarımı 

yöntemleri kullanarak internetten yayınlayabileceğimiz şekilde Yörük Müzesi gerçekleştirilecektir. 

Dijital Yörük Müzesi Projesinde proje aşağıdaki işlem adımlarında gerçekleştirilecektir. 

1. Projede kullanılacak kültürel öğelerin listesi oluşturulacak.

2. Listedeki öğelerin 3B tasarım uygulamaları ile  (Bu projede Autodes 3Ds Max ve Blender

3D uygulamaları kullanılacaktır.)  3 Boyutlu tasarımları yapılacak. Ayrıca tasarımlara

gerçekçi görünüm vermek için kaplama (texturing) uygulanacaktır.
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3. Projenin ana sahnesini Unity 3D oyun motoru kullanarak gerçekleştireceğiz. Unity 3D 

uygulamasında önce Yörük Müzesini ekleyeceğimiz çevreyi (terrain) gerçekleştireceğiz. 

Oluşturduğumuz çevreye gerçekçi görünmesi için çim kaplama (grass texturing) ve ağaç 

kaplama (tree texturing) eklenecektir. 

4. Unity 3D uygulamasında oluşturmuş olduğumuz ana sahnedeki çevreye çizdiğimiz 

nesneleri ekleyeceğiz. 

5. Çevre tasarımına Yörük Kültürü Öğelerinin eklenmesinden sonra gezinme (navigasyon) 

yazılımını ekleyeceğiz. Gezinme yazılımı sahnenin kamerasını (masaüstü ve web için) 

klavye tuşları ile kontrol etme olarak tanımlayabiliriz. Kamerayı oluşturulan sahnede 

yerini ve yönünü değiştirerek gezinmeyi gerçekleştireceğiz.  Gezinme yazılımında 

kullanıcı herhangi bir öğeye yakınlaştığında o öğe ile ilgili bilgiler ekranda gözükecektir. 

Uzaklaştığında ise bilgiler ekrandan kaldırılacaktır. Gezinme yazılımını Unity 3D 

uygulaması ile beraber çalışan Visual Studio uygulaması ile gerçekleştirilecektir.  

6. Proje yayınlamaya hazır hale getirelecektir (publishing). Yayınlama web , mobil ve 

masaüstü ayrı ayrı yayınlanacaktır.  
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan)
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Dijital Yörük Müzesi ana sahnesi Unity3D uygulamasında hazırlanacaktır. Unity3d projenin 

tasarım ve yazılım bölümlerinin birleştirildiği ve projenin nihai sürümünün hazırlandığı 

uygulamadır. Unity3D de önce boş bir sahne eklenecek, sonrasında sahneye çevre (terrain) tasarımı 

yapılacaktır. Çevrenin gerçekçi görünmesi için çim kaplama, ağaç kaplama ve toprak kaplama 

yapılacaktır. Müzenin çevre tasarımı bittikten sonra müze eşyaları sahneye dahil (import) 

edilecektir.  

Dijital Yörük Müzesinde sergilenecek öğelerin 3B çizimleri serginin ana bileşenleridir. 3B 

tasarımlar gerçek hayattaki modelin dijital ortamda ölçekli çizimidir. Çizim sonrasında gerçekçi 

görünmeleri için resim kaplama (texturing) uygulanacaktır. Çizimler Autodesk 3Ds Max ve 

Blender3D uygulamalarında yapılacaktır. Çizimler yapıldıktan sonra her bir çizim  .fbx  formatında  

Assets klasörüne export edilecektir. 

Visual Studio uygulaması projenin yazılımının gerçekleştirileceği uygulamadır. Visual 

Studio varsayılan olarak Unity3D’nin yazılım editörüdür. Yazılım dili C# programlama dilidir. 

Unity3D sahnesindeki her bileşeni Visual Studio ile programlayabilmekteyiz. Visual Studio ile 

müze içerisinde kamerayı hareket ettirip gezinti yazılımı yapılacaktır. Bu sayede müze içerisindeki 

nesneleri detaylı incelenmesi sağlanacaktır. Gezinti esnasında eğer ki nesneye yakınlaşılırsa nesne 

hakkında detaylı bilgi ekranda belirecektir. 

  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Projenin tasarım ve yazılım aşaması bittikten sonra proje test edilecektir. Test aşamasında 

tasarımların çevre ile uyumu , yazılımın çizimler ve çevre ile entegrasyonu test edilecektir. Test 

aşamasından sonra proje farklı platformlar için derlenecektir (build) ve yayınlanacaktır (publish) . 

Unity3d projeyi farklı platformlar için derleyebilmektedir ve yayınlayabilmektedir. Proje web  

versiyonu için  HTML5 destekli WebGL versiyonu yayınlanacak. Mobil cihazlar için IOS ve 

Android platformları için iki farklı versiyon yayınlanacak. Masaüstü bilgisayar ve laptoplar için 

Windows versiyonu yayınlanacaktır. Şu an için 4 platform için ( Web, IOS, Android , Windows) 

düşünülmektedir. Bu derlemeler sonrası proje internet ortamında, appstore ve playstore’da 

yayınlanabilir versiyonları olacaktır. Bunların dışında Unity3D Linux ve MacOSX için derleme ve 

yayınlama desteği sunmaktadır. Projenin farklı platformlar için ayrı ayrı derlenmesi ve yayınlanması 

projede zaman ve maliyet açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Teknik açıdan benzer projeler bulunmaktadır. Fakat günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde bütüncül bir tasarım yok denecek kadar az. Örneğin bazı müzelerin web sayfaları 

bulunmaktadır. Fakat bu web sayfaları teknik olarak 3B modelleme ve etkileşim  tarzında değil sanal 

tur şeklinde tasarlanmıştır. Tasarım ve  yazılım altyapısı  projemizden farklıdır.  

3B modelleme ve etkileşim versiyonu olan müzelerin sayısı çok azdır ve bunların çoğunun  

mobil ,web ve masaüstü versiyonları yoktur. Bazı müzelerde , müzede olmayan eserlerin  3B 

modelleme ve sanal gezi versiyonları yapılmıştır fakat bunlar müze içerisine kurulmuş cihazlarda 

görüntülenebilmektedir. Örneğin Mersin Müzesinde Pompeipolis Antik Kentinin simülasyonu 

vardır. Bu simülasyona müze dışında başka yerden erişilememektedir.  
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Fikir olarak benzer örnekler vardır. Ülkedeki bazı Yörük Müzelerinin sanal turları hazırlanıp 

web ortamında yayınlanmıştır. Aydın ilindeki Yörük Ali Müzesi’ni sanal tur ile gezebilmektesiniz.  

Fakat etkileşim yok denecek kadar azdır.  

Dijital Yörük Müzesi fikir ve teknik açıdan yeni olmayabilir. Fakat fikir, tasarım ve yazılım 

entegrasyonu açısından günümüz gereksinimlerine cevap verecek bütüncül bir projedir. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

Proje kültür turizmine katkıda bulunacaktır.  Yörük Kültürünün tanıtımı amacıyla 

geliştirilmektedir. Yörük Kültürünü eskisi gibi yaygın yaşanmamaktadır. Toplumunun 

çoğunluğunun şehirde yaşaması, köy ve kırsal kesimde yaşayan insanların bile yaşantısının 

değişmesi bizleri kültürümüzü yaşatmak için çalışmalar yapma isteği uyandırdı. Yörük müzelerinin 

sayısının az olması ve her şehirde bulunamaması da projeyi yapmamızda etkili oldu.  

Bilişim çağında çocuklar ve gençlerin sanal ortamda vakit geçirmeleri , sanal ortamda 

kültürümüze ait çok az materyalin bulunması bizleri projeyi gerçekleştirmek için motive etti. Yörük 

Kültürü’nün dijitalleşen dünyada yeni nesillere tanıtımı için düşünüldü. 

Yörük Kültürü’nün dünyaya tanıtılması için düşünüldü. Projenin ilerleyen versiyonlarında 

İngilizce versiyonu yapılacaktır. 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Projenin artıları;  Yörük, Türk Kültürünü tanıtımına katkı sağlayacaktır. Yörük Kültürü’nün 

nesilden nesile aktarılmasını ve dünya genelinde tanıtımını sağlayacaktır. Tanıtım maliyetlerini 

düşürmektedir. Herhangi bir iletişim cihazından görüntülenebilir.  

 

8. Kaynakça (5 puan) 

1.1. UNITY 3D İle OYUN PROGRAMLAMA EĞİTİM KİTABI – KODLAB YAYINLARI 

1.2.PROJELER İLE C  VE SQL SERVER  - KODLAB YAYINLARI 

1.3.3D STUDIO MAX  EĞİTİM KİTABI – KODLAB YAYINLARI 

1.4.TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE YÖRÜKLER - Doç. Dr. M. Said DOĞAN ve  Doç. Dr. 

Cihangir DOĞAN 
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9. Maliyet  

 3ds max uygulaması öğrenci ve öğretmen lisansları ücretsiz 

 Blender 3D ücretsiz 

 Unity 3D Hub ücretsiz 

 Visual Studio Topluluk Sürümü ücretsiz 

 Web ortamında yayınlama için Domain yıllık 5$ + Hosting yıllık 36$ 

 

 

 

 

 

 

 

 


