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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Proje ekibimiz 2 kişiden oluşmaktadır. 2020 Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji alanında
edindiği tecrübeler ile 2021 Teknofest için çalışmalara devam etmektedirler.

Patara Antik Kenti ülkemizde turizme yeni kazandırılan tarihi bir alandır. 2020 yılı Patara Antik 
Kenti Yılı ilan edilmesine rağmen Covid-19 salgını gölgesinde kalan etkinliklerde beklenen sonuç 
alınamamıştır. Projemizde Patara Antik Kenti’nde geçen ve burayı tanıtmaya çalışan bir 3D mobil 
oyun ile Patara’nın tanıtımı yapılacaktır. Proje için, Patara Antik Kentinde geçen bir senaryo ile 
belirli görevleri tamamlaması için Patara’yı da tanıması gerekecektir. Böylece Antik Kentin 
tanıtımı eğlenceli bir ortam içerisinde yapılmış olacaktır.  

Projede oyun ortamı Patara Antik Kentinin gerçek modellerine göre tasarlanacaktır. Böylece 
gerçekçi bir ortam oluşturulacaktır. Hazırlanacak yazılım Unity ortamında hazırlanacaktır. Takım 
üyelerimiz 2 yıldır Unity, C# ile kodlama eğitimi ve çalışmaları yapmaktadır. Modelleme için 
Blender ortamında gerçek eserlere uygun tasarımlar yapılacaktır.  

Hazırlanan yazılım etki alanını artırmak amacıyla, Windows, Android, IOS olarak yayınlanacak, 
uygulama marketlerine yüklenerek sunulacaktır. Bunun yanında insan trafiğinin fazla olduğu 
alanlara kiosk içerisinde sunularak tanıtım ve yayınlaştırma faaliyeti sağlanacaktır. Diğer taraftan 
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proje sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılarak sosyal medya üzerinden de amaçlara 
ulaşılmaya çalışılacaktır. 
 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Oyun İçi Algoritma: Kullanıcı oyuna giriş yaptığında kendisini 5 buton karşılayacaktır. 
Bunlar “Oyuna Başla”, “Dil Seçeneği”, “Kontroller”, “Yapımcılar” ve “Çıkış” butonlarıdır. 
“Oyuna Başla” butonu ile kullanıcı oyuna başlar ve kendisini hikâye seçim modunda bulur 
buradan kendisinin oynamak isteyeceği oyun hikâyesini seçer ve oyuna başlar. Biz şimdilik tek bir 
oyun hikâyesi ile yapacağız. Kullanıcı oyuna giriş yaptığında bir video gösterilir, videoda bir gemi 
batar ve karakterimiz sahile bir kayıkla ulaşır. Sahile ulaştığında görevler başlar. Görevler konum 
işareti şekline gökyüzünde belirerek karakterin o bölgeye yönelmesini sağlayacaktır. Bu sayede 
hikâye devam edecektir. Hikâyede bahsi geçen hazine arama ve Patara’yı tanıma bölümünde 
kullanıcıya verilen alanlar içerisinde araştırma yapması istenir. Kullanıcı bu bölümde Patara 
hakkında bilgi sahibi olur. Kullanıcıya bilgiler girdiği alanların özelliği, tarihi ve ne olduğunu 
belirtir. Bu altyazı özelliği kullanılarak yapılacaktır. Oyun içindeki farklı karakterlerin konuşması 
sırasında karakter tarafından konuşma gerçekleşmeyecektir fakat altyazı özelliği ile karakterlerin 
konuşmaları canlandırılır. Oyunun başındaki dil seçeneği özelliği bu altyazıları da etkileyecek olup 
farklı dillerde konuşmaları takip edilebilecektir. Yapımcılar butonu ile oyunu yapan kişilerin, 
yardımcı olan kurumların isimleri ve verdikleri destek ile iletişim bilgileri bulunacaktır. 
“Kontroller” butonu sayesinde hem klavye hem de mouse kontrolleri gösterilecektir. “Çıkış” 
butonu sayesinde de oyundan çıkış gerçekleştirecektir. 

Hikâye:  Hikâyemiz sahil açıklarında batan bir gemi videosu ile başlar. Gemi batar ve 
yanından bir kayık ile karakterimiz sahile ulaşır.  Sahilde mahsur kalan bir karakterimiz Patara 
Antik Kentinden geçerek kasabaya varır, bu sayede Patara’yı az da olsa görmüş olur ve kasabaya 
varır. Kasabada ki otelde bir gece geçirip ertesi gün şehre dönmek için plan yapar ve yatar. Sabah 
kasabada dolaşırken öğrendiği ve gördükleri sayesinde Patara Antik Kentinde bir hazine olduğunu 
öğrenir. Şehre varmadan önce bu hazineye ulaşmak ister. Eşyaları ve araçlar kasabadan bir şekilde 
temin eder ve Patara’ya varır. Patara’da hazineyi arar bu sayede de Patara Antik Kentini tanır. 
Kent hakkında tüm bilgileri aldıktan ve her yeri inceledikten sonra hazineyi bulamaz ve kasabaya 
döner ve kahvehaneye sorar. Kahvehanedeki adam Patara’da hazine olmadığını asıl hazinenin 
Patara’nın kendisi olduğunu öğrenir ve durağa gider. Otobüse biner ve şehre geri döner. Bu sahne 
ile de oyun biter. Oyun bitince yapımcılar ile ilgili bildirim geçer ve oyundaki ana ekrana geri 
döner. 

Motivasyon Araçları: 3D oyunlarda yazılımı yapmak kadar, oyun içerisinde oynayan 
oyuncuyu tutmak ve ilgiyi belirli bir seviyede tutmak da önemlidir. Motivasyon amacıyla 
puanlama sistemi kullanılacaktır. Başarılabilir görevler verilerek yapıldıkça ekran üzerinde puan 
artırılacaktır. Bunun yanında ses efektleri ve animasyonlar da her olumlu durumda pekiştireç 
olarak kullanılacaktır.  Oyun içerisinde diğer karakterler ile etkileşim de bir diğer motivasyon aracı 
olarak kullanılacaktır. 
 

-Kullanıcı dil seçeneğinden dili değiştirir. 
-Oyuna başla butonuna basar ve oyuna giriş yapar. 
-kullanıcıya hikaye seçenekleri gelir (fakat biz sadece şimdilik bir tanesini yapacağız diğer hikaye 
teknofest sonrası planlanacaktır.) 
- Kullanıcı bir hikayeye tıklar ve oyuna giriş yapar 
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-Gemide giderken bir sinematik giriş verilir. 
-Ardından karakter gemide bir müddet dolanır. 
-Ardından bir patlama olur. 
-Gemi batış videosu gösterilir 
-Küçük tekne bulur ve bir şekilde Patara sahiline ulaşır 
-Patara sahilinde oyun başlar (kullanıcı karakteri hareket ettirebilir.) 
-Uzaktan Patara antik kentini ve kasabayı görür 
-Patara antik kentinden geçer 
-Patarayı inceler ve deniz fenerini görür 
-Deniz fenerine çıkar ve etrafı inceler 
-Köyü görür , kurtulmak ve yiyecek bulabilmek için köye gider. 
-Köyde karnını doyurduktan sonra şehre gidecek otobüsü bekler. 
-Otobüsü beklerken etrafta dolanır ve köyü gezer. 
-Duvardaki afişi görür ve inceler. 
-Afişte patara antik kentinde bulunan hazine yazmaktadır 
-Pataradaki hazineyi öğrenir 
-Köyün kahvehanesine gider (kahvehaneye girince sinematik girer ve yanlızca konuşmalar 
gözükür. Kullanıcı bir müdahalede bulunamaz.) 
-Patara hakkında bilgi sahibi olur pataranın tarihini öğrenir .(kullanıcı buradaki bilgileri isteğe 
bağlı olarak kütaphaneden öğreneblir .istersede öğrenmeyi geçip görevlere devam edebilir.) 
-Köy pazarında bir kaç eşya satın alır (kullanıcının parası sınırlıdır. Harcamaları doğrultusunda 
ne olacağı akraktere bildirilir.Kullanıcı seçimlerini ona göre belirler ve hikaye ona göre devam 
eder. Kullanıcının seçeceği eşyalar ve ya satın alacağı eşyalar tarihi esere herhangi bir zarar 
veremeyecek şekilde düşünülecek ve patara antik kentinen bir yapıya saldırı anında oyun 
ekranında "Tarihi esere zarar vermeyiniz" yazılı bir uyarı verir bu sayede kullanıcının 
bilinçlenmesi sağlanmaya çalışılacaktır.) 
-Pataranın yolunu tutar.(burada iki ihtimal verilir karakter parasını iki farklı şeyden birine 
harcamak zorundadır. Bunlar ya ATV dir ya da altın dedektörüdür. ATV seçiminde Patara'ya ATV 
ile kolayca ulaşır fakat araştırma uzun sürer. Altın dedektörünü seçerse arama kısa sürer fakat yol 
uzun sürer.) 
-Pataradaki her yapıyı inceler araştırır.(eğer kullanıcı altın dedektörünü seçmişse bölge taraması 
hızlı olur fakat seçmemişse yavaş gerçekleşir) 
-her yeri inceler fakat hazineyi bulamaz (bazı bölgeler belirlenir ve karakter oraya girince aramış 
sayılır. Tüm bölgelere giriş sağlayınca sistem otomatik bulunamadı der ve kasabaya geri dönme 
görevini kullanıcıya gösterir.)) 
-köye geri döner ve kahvehanedekilere durumu anlatır (köye geri dönme kısmını kullanıcıya 
bırakılırken durumun anlatıldığı kahvehane kısmı sinematik oalrak verielcektir.) 
-Kahvehanedekiler adama hazine olmadığını hazinenin pataranın kendisi olduğunu söylerler 
-Asıl hazinenin Patara olduğunu öğrenir 
-Otobüse biner 
-Otobüs giderkenki bir sinematik verilir (gün batarken dümdüz yolda giden otobüs sinematiği 
verirlir ve oyun biter.) 
-Oyun biter sinematik çıkış videosu verilir(emeği geçen kurum ve kuruluşiların kişilerin ve 
grubların isimleri ekranda akar ve son olarak tarihimizin önemini bildirir.) 
-Son  
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-Oyundan çıkmaz ana ekran geri döner. 

 
Tablo 1: Akış Şeması 
 
-Animasyon 
 -Karakter animasyonunun yapımı uzun süreceğinden  
 yapılmayacaktır bu sebeplede karakter 1.kişi (FPC) dan 
 görülecektir 
 -NPC karakterlere yürüyüş animasyonu eklenecektir 
 -Ana karakter çevre ile etkileşimi olacaktır 
 -karakter özgür bırakılacaktır fakat görev yerleri 
 yapılabilirse küçük haritadan gösterilecek yapılamassa 
 bile kişi bakış açısından konum işaretlenecek 
 karakterden de oraya bir yolunu bulup gitmesi 
 beklenecektir kişi gideken ki yolculuğu sırasında isterse ATV 
 isterse yürüyerek ulaşması gereken yere ulaşacaktır 

 
Tablo 2: Animasyon detayları 
 

 
Şekil 1: Storyboard 
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Şekil 2: Harita 
 
 

  

  

Tablo 3: Modellemede Kullanılacak Alanların Gerçek Görüntüleri 
 

Oyun içerisine tasarlanacak mekan tasarımları yukarıdaki örnek görsellere göre 
gerçekleştirilecektir. Uygun tasarım, doku seçilerek, ışık düzeni gündüz ve gece olarak planlanarak 
gerçekçi ortamlar oluşturulacaktır. 
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Mayıs 2021 itibari ile proje geliştirme çalışmalarımız başlamıştır. Bu çerçevede Unity ortamında 
sahnelerin geliştirilmesine başlanmıştır. Aşağıdaki görsellerde bu ekran tasarımlarına ait 
görüntüler bulunmaktadır.  
 

 
Resim 1: Unity geliştirme ekranı 
 

 
Resim 2: Oyun giriş ekranı 
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Resim 3: 

 
Resim 4: Patara Giriş sahnesi 
 
 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Kullanılan Programlar: Oyunun haritası, karakterler, animasyonlar, sesler, 3D nesneler, 
texturlar ve kod dosyalarının bir arada toplayacağımız program olarak Unity Engine oyun motoru 
seçilmiştir. Unity Engine içerisinde birçok efekt, nesne, script, animasyon vb. bulundurduğundan 
dolayı Unity seçilmiştir. Oyunun kodlarında yazımı kolay olduğundan Visual Studio da yazılacak 
ve Unitye aktarılacaktır. 

Kullanılan Programlama Dilleri: Oyunumuzda kullandığım oyun motoru Unity Engine ile 
uyumlu olduğundan C# programlama dili kullanılacaktır. Öğrenmesi ve yazması basit bir dil 
olduğundan C# tercih edilmiştir. 

Kullanılan Texture ve 3D Nesnelerin Alındığı Web Siteleri: Textureları ve renkleri 
bakımından kaliteli, gerçekçi olduğundan, içerisinde 3D tasarımlar ile nesneler de 
bulundurduğundan “www.poliigon.com” ve “https://www.textures.com/library” web siteleri 
seçilmiştir. Ayrıca kullandığımız oyun motorunda da kullanabileceğimiz nesneler bulunmaktadır. 
Texturelar oyuna direkt aktarılmadan önce photoshop programlarında düzenleyerek daha gerçekçi 
ve daha kaliteli bir hale büründürmeyi amaçlıyoruz. 
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Unity ortamında hazırlanan uygulamalar Windows, Android ve iOS ortamlarına uygun 
olarak çıktı alınabilmektedir.  Hazırlanan uygulama farklı platformlarda yayınlanarak etki alanı 
çeşitlendirilecektir. Bu platformlar için gerekli minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki tabloda 
listelenmiştir.  

Sistem Gereksinimleri 

Windows Mac Android iOS 

Windows 8 

1 GB Ekran Kartı 

100 MB Boş Hdd 

Alanı 

8 Gb Ram Bellek 

2.4 Ghz, 6 Çekirdek 

İşlemci 

 

Windows 8 

1 GB Ekran Kartı 

100 MB Boş Hdd 

Alanı 

8 Gb Ram Bellek 

2.4 Ghz, 6 Çekirdek 

İşlemci 

 

Ekran Boyutu: 5.9 inç 

Ekran Çözünürlüğü: 

1080 x 2160 

Bellek (RAM): 4 GB 

Gerekli Hafıza: 

100MB 

2,36 GHz Quad Core 

Android 7.0 

İşletim Sistemi: iOS 
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Çekirdek Sayısı4 

Bellek: 3GB 

Tablo 4: Farklı platform sistem gereksinimleri 

Hazırlanan uygulama, tanıtım amacı ile farklı müzelere veya kalabalık etkinlik alanlarına 
yerleştirilerek görünürlüğünün artırılması sağlanabilecektir. Bu amaç için dokunmatik ekranlı bir 
pc platform üzerine yerleştirilecektir. Bu amaç için uygulanan mekanlara uygun farklı tasarımlar 
ve boyutlarda tasarımlar yapılabilmektedir. Kiosk içerisinde bulunan bilgisayar sistem özellikleri 
yukarıdaki tabloda Windosws siteminde belirtilmiştir. 

 

Şekil 3: Kiosk Örnek Tasarımı 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

Tarihi ve turistik alanların tanıtımı yapılması amacıyla film dizi gibi alanlarda kullanılması 
yıllardır devam eden bir uygulamadır. Son yıllarda ise 3D video oyunların popülaritesini artması 
ile benzer uygulamalar bu kapsamda yapılmaktadır. Fakat profesyonel oyun geliştirme sürecinin 
ve dağıtımının maliyetinden dolayı bu kısımda sınırlılıklar oluşmaktadır. 

Proje ekibimiz 2 yıldır 3D modelleme ve oyun geliştirme konusunda deneyim sahibi 
olmuştur. Buradan elde ettiği birikimler ile Pursaklar Gençlik Merkezi imkânlarından yararlanarak 
2 aylık bir süre içerisinde planlanan oyun uygulamasını yapabilecek ve yayınlayabilecek 
kapasiteye sahiptir.  

Dijital Oyunlar Raporu’na göre ülkemizde 2016 yılında oyun oynayan kişi sayısı 30 milyona 
ulaşmıştır. Yetişen genç nüfusun toplam nüfustaki oranının artması ile birlikte bu oranın daha da 
artacağı öngörülmektedir. Bu değerlere bakıldığında, toplum üzerinde oyunların etkisi çok 
büyüktür. Bununla beraber benzer oranların diğer ülkelerde de olduğu görülebilmektedir.  

Etkileşim tabanlı uygulamaların insanlar üzerinde etkilerinin daha fazla olduğu 
görülmektedir. Afiş, broşür, video gibi tek taraflı uygulamalar yerine etkileşimde bulunabilecek 
oyunlar insanları etkileme konusunda daha etkili olacaktır. Özellikle kiosk içerinde topluma açık 
yerlerde, havalimanlarında sunum ile hem ulaşılabilirliği hem de etkisi son derece artmış olacaktır. 
 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 
Turistik alanların tanıtımında Tv reklamları, afiş, broşür gibi reklam araçları kullanılıyor. 

Bunlar he maliyetli, hem de etkisi farklı araçlarla azaltılabiliyor. Örtülü reklam ve tanıtım araçların 
insanların üzerinde olumlu etkisi çok daha büyüktür. Bunu Kapadokya’yı konu alan Çin’de 
yayınlanan çizgi romandan görebiliyoruz. Günümüzde en çok kullanılan eğlence araçlarından olan 
3D oyunların içerisinde olan tanıtım bu konuda orijinal bir yaklaşım olacaktır. 

Patara Antik Kenti hem tarihi, hem de doğası ile çok güzel bir alandır. Bu alanın 3D bir 
ortamda modellenmesi ve burada geçen görevlerle hazırlanan bir 3D oyun ile entegre edilmesi 
yerli ve milli imkanlar ile hazırlanmış olacaktır. 

Benzer ya da aynı proje ile farklı yarışmalara başvuru yapılmamıştır. 
Müzeler ve toplu alanlarda kiosk ile uygulamalar bulunulan ortamı tanıtmak için 

kullanılmaktadır. Fakat 5-10 dk lık eğlenceli bir vakit geçirme ve tanıtım amacı ile kullanımı 
turizm alnları için yeni bir konudur. Kiosk tasarım ve imalatı yapılan araştırmalara göre 2000 TL 
bütçe gerektirmektedir. Takım üyelerimiz sunumun yapılacağı kiosk platformunu geri 
dönüştürülebilir malzemelerden kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir. Kiosk içerisinde bulunan 
bilgisayar ise kurum bünyesindeki bilgisayarlardan geçici olarak temin edilecektir.  
 
 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Hristiyanlık dini için kutsal sayılan Noel Baba adıyla tanınan Aziz Nicolas’ta Pataralıdır. 
Burada hüküm süren bir çok devlet ve imparatorluk bu şehri dünyaya açılan kapı olarak 
betimlemiş ve liman şehri olarak kullanmışlardır. Birçok gemiye yol gösteren deniz feneri, tarihi 
tiyatroların oynandığı antik tiyatro ve tapınaklarıyla gözde bir şehir olmuştur. Fakat son yüzyılda 
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Patara Antik Kenti değerini hızla kaybetmiş ve unutulmanın eşiğine gelmiştir. Yapılan çalışmalar 
Patara’yı sadece bölge halkına ve çevresine tanıtabilmiş ve Patara’nın değerini pek artıramamıştır. 
2019 yılında başlayan Covid-19 virüsü sebebiyle alarma geçen tüm sektörler gibi turizm sektörü 
de sekteye uğramış ve hali hazırda pek ziyaretçisi bulunmayan Patara Antik Kenti iyice değer 
kaybetmiştir. 

2019 yılında Patara Antik Kentinin ve Patara Sahilinin değeri pek karşılanamamış ve 
176.743 ziyaretçi ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanımız sayesinde 2020 yılının 
Patara yılı ilan edilmesiyle bu sayı 80.818 kişi artmış ve 257.561 kişi ziyaret etmiştir. 2020 ve 
2021 senelerinde pandemi sebebiyle de turistlerin gelmesi azalmıştır ve şehir değerini kaybetmeye 
başlamıştır. Fakat her ne kadar Patara etkinlikleri, spor müsabakaları ve Antik Tiyatroda tiyatro 
sergilenmesine rağmen Antik Kente ilgi azdır. Bunun başlıca sebepleri insanların Patara Antik 
Kentini pek tanımamaları ve hakkında bilgi sahibi olmamaları ve pandemi sebebiyle de gözden 
düşmüş ve sıradanlaşmış olmasıdır. Böyle Tarihi bir mirasımızı dünyayla buluşturma konusunda 
pek fazla çalışma yapılmamış yapılan çalışmalarda yeterli etkiyi gösterememiştir. Patara Sahilinde 
yumurtlama dönemi gelen caretta caretta kaplumbağalarının da dünyanın ilgisini pek 
çekememiştir.  
 
Proje Takvimi  

    Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Görevler Sorumlu 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Modelleme  Ahmet Kara                           

Ses Efektleri 
Yunus 
Gürer                           

Görsel 
Animasyonlar 

Yunus 
Gürer                           

Texture 
Yunus 
Gürer                           

Yazılım Ahmet Kara                           

Test 
Yunus 
Gürer,Ahm
et Kara                           

Düzenleme 
Yunus 
Gürer,Ahm
et Kara                           

Dağıtım 
Yunus 
Gürer,Ahm
et Kara                           

Proje Yönetimi Ahmet Kara                           
Sosyal Medya 
Etki 
Genişletme  

Yunus 
Gürer                           

Kiosk Üretim 
Yunus 
Gürer,Ahm
et Kara                           

Sunum  
Yunus 
Gürer,Ahm
et Kara                           

 
Tablo 5: Proje Takvimi 
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Bütçe 
 
Unity Asset  200 TL 
Ses Efektleri 100 TL 
Google play üyelik 80TL 
Kiosk hırdavat 50 TL 
Bilgisayar 0 (Kurum Bünyesinden temin edilecektir) 

TOPLAM 430 TL 
Tablo 6: Bütçe 
 
 
 

7. SWOT Analizi  

Güçlü Yönler 

 Ekibin 3D uygulama geliştirme tecrübesi 
 Gençlik merkezi bünyesinde çalışma 

imkanı olması 
 Takım danışmanının tecrübeli olması 
 Geliştirme için gerekli donanım altyapısına 

sahip olunası 

Zayıf Yönler 

 Patara Antik Kenti’ne fiziksel uzaklık 
 Takım üyelerinin akademik okul 

çalışmalarının olması 
  

Fırsatlar 

 Kiosk ortamın ilk defa geliştiriliyor 
olması 

 Teknofest ile çalışmayı duyurma imkanı 
olması 

 

Riskler 

 Covid-19 nedeniyle ek tedbirlerin 
ortaya çıkması 

 Satın alınması gereken asset ve ses 
efekleri için bütçe sorunu 

 Çalışmanın istenen amaca ulaşaması 

Tablo 7: SWOT Analiz 

 

 

Ortaya çıkan yazılım hedef kitlemiz olan 18 yaş üstü kişiler ile test edilecektir. Test 
ortamında yaş dağılımı, cinsiyet, sosyo-ekonomik dağılım göz önünde bulundurulacaktır. 
Uygulamayı kullanma öncesi ön test, sonrasında ise son test yapılarak yazılım hakkındaki dönütler 
alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

 Ön Test  

1. Patara Antik Kentini daha önce duydunuz mu? 
2. Müze ziyareti yaparmısınız? 
3. Yılda ortalama kaç müzeye gidersiniz? 
4. Patara Antik Kenti’ni iyaret etmeyi 

Son Test Soruları 
1. Patara Antik Kenti hakkında 

düşünceleriniz nelerdir  
2. Uygulamada en çok beğendiğiniz 

kısım neresidir? 
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düşünürmüsünüz 
5. Vide oyunları oynar mısınız? 

 

3. Uygulamayı görsel açıdan 1-5 
arasında puanlayınız. 

4. Uygulamayı ses efektleri 1-5 
arasında puanlayınız. 

5. Uygulamayı kullanırken devam 
etme isteğinizi 1-5 arasında 
puanlayınız. 

Tablo 8: Son test, son test uygulaması 
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8. Kaynakça  

1. https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/patara-ve-xanthosa-211-bin-ziyaretci41413398  

2. https://unity.com/  

3. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/patara 

4. www.poliigon.com 

5. https://www.textures.com/library 

6. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/82MsL.pdf 

7. http://www.ajindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423877256.pdf 

 
 


