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Geçmişten günümüze birçok tarihi eserin hangi millet veya devlet tarafından yapıldığına dair bilgi 

birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Bu sebepten, hangi tarihte kimlerin ne sebeple inşa ettiğini 

ve bu eserlerin günümüze nasıl ulaşıp yansıtıldığını, kısaca bu eserler hakkında bilgi alabilmek için 

yapay zekâ tabanlı bir mobil uygulama yazılması amaçlanmıştır. 

Bireysel gezilerin rehber eşliğinde gerçekleştirilen tur gezileri ile aynı statü ve kaliteye erişiminin 

sağlanması ana kaygımızdır.İnsanların tarihi değerler konusunda bilgilendirilmesi, doğru ve net 

bilginin gezginlere ulaştırılması önemli kilometre taşlarından birisidir. Kullanıcıların rehberlerini 

ceplerinde taşımalarını sağlamak, açık hava gezilerinin oldukça kolaylaşmasını sağlayacağı gibi 

müzelerde eserler önünde oluşan insan kalabalığını önlemek  açısından da faydalı olacaktır. 

2. Algoritma ve Tasarım

Projede tarihi eser tespiti eğitimi için YOLO (You Only Look Once) modeli kullanılmıştır |1|. Bu

modeli kullanma amacımız, önceden eğitilmiş modeli kullanarak gerçek zamanlı olarak en hızlı

nesne tespiti yapabilmesidir. Aşağıdaki şekilde YOLO’nun çalışma akışı bulunmaktadır. Bu akışa

göre öncelikle eğitim görüntüleri bir dizinde toplanmıştır. Sonrasında bir etiketleme aracı ile

görüntüler sayısallaştırılır sonra txt uzantılı dosyalar da klasöre kaydedilmiştir. Daha sonra bu dizin

YOLO’da eğitim için girdi (input) değerleri olarak verilmiştir. Eğitim sonucunda elde edilen ağırlık

dosyası, etiketsiz test görüntüleri klasöründeki görüntüleri test etmek üzere kullanılmıştır. Test

sonucunda alınan değerlere göre de eğitim başarısı hesaplanmıştır. Eğitimi test etmek için eğitimde

kullanılmamış görüntüleri kullanmak önemlidir.
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Şekil 1.YOLO Algoritmasının Çalışma Akışı  

 

YOLO, tespit edilmesi istenen nesneyi görüntü içinde bir araç veya uygulama aracılığıyla çerçeve 

içine almaktadır. Bu çerçevenin de koordinat bilgilerini kullanarak ağın eğitilmesini sağladığı için 

eğitim veri setindeki görüntülerin tamamını çerçeve içine alarak yeniden düzenlenmiştir. LabelImg 

aracı ile her bir eğitim sınıfımdaki görüntüleri etiketleyerek etiketli dosyaları da yine kendi dosyası 

içine kaydedilmiştir. Böylelikle model eğitiminde kullanılacak zip uzantılı dosyayı daha kolay 

oluşturulmuştur. Yani her sınıftaki her görüntüye ait birer txt uzantılı dosya bulunmaktadır. 

Etiketlenen çerçeveli görüntüler örnek Şekil 2. deki gibidir. 
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Şekil 2. Pamukkale Çerçeveli Görüntüsü 

 

Projede  Google tarafından sağlanan, GPU desteği olan ve derin öğrenme uygulamaları geliştirmeye 

olanak sağlayan Colab adlı geliştirme Notebook’u kullanılarak geliştirilmiştir. Öncelikle Colab’ın 

sitesine gidilip orada yeni bir Python Notebook’u oluşturulmuştur. Daha sonra Notebook Settings 

kısmına gelip donanımı GPU seçilmiştir. Sonra hazır bir ağırlık dosyasıyla testi denemek için 

aşağıdaki github adresinden bir repository klonlanmıştır.  Daha sonra eğitim için etiketlenen 

resimler, sınıf dosyası, generate train dosyası, eklenerek eğitim başlatılmıştır. 

 

Model eğitimi tamamlandıktan sonra ilgili şekil 3.de  görünen Python kod blogunda belirtildiği gibi 

modelin test veri seti üzerindeki başarısı tespit edilmiştir. Golden Gate sınıfından bir görüntü  için 

başarım ilgili resimde görüntülenmiştir. Daha sonrasında tüm test setinin başarımı test edilip REST 

API ile sunulacak modül düzenlenmiştir. 
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Şekil 3. Golden Gate Test Başarısını Görüntüleme 

Projenin mobil kısmı için Android Studio ortamında şekil 4. deki gibi tasarıma göre tarihi eserlerin 

listelenmesi için  layoutlar yapısı oluşturulmuş ve recyclerview yapısına eklenmiştir.  

 

 
Şekil 4. Tarihi Eser Listelenmesi için oluşturulan Layout 
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Kodlama kısmında tarihi eserlerin özellikleri şekil 5.deki gibi tanımlanarak başlanmıştır. Bu 

tanımlama sayesinde oluşturulan adapter ile viewholder kullanılarak servisten gelen eserlerin layout 

bileşenleri ile eşleştirilmesi sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 5. Tarihi Eser Özellikleri 

 

 
Şekil 6.Viewholder Sınıfı ile Layout Bileşenlerinin Eşleştirilmesi 
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Şekil 7. Tarihi Eserlerin Mobil Uygulama Konuma Göre Listelenmesi 

 

3. Sistem Mimarisi 

Projede iki ana bileşen oluşmaktadır. İlk bileşende Türkiye’deki tarihi eserlerin görsellerinin bir 

kısmı toplanmıştır. Toplanan bu eser görselleri Visual Studio Code uygulaması üzerinde LabelImg 

kullanarak etiketleme işlemi yapılmıştır. Eğitim ve test veri seti oluşturulmuştur. 

Eğitim seti YOLO modeli kullanılarak Colab üzerinden eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitilen modelin 

başarımı test seti üzerinde kontrol edilmiştir. Projenin ilerleyen bölümlerinde oluşturulan modelin 

sonuçları REST API kullanarak mobil uygulamaya yönlendirilecektir. 

İkinci bileşeni ise mobil uygulama kısmıdır. Mobil uygulama kısmında ilk olarak kullanıcı 

ihtiyaçları göz önüne alınarak arayüz tasarımı yapılmıştır. Arayüz tasarımında yapılacak mobil 
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uygulamanın xml kısmının oluşturulmasıdır. Daha sonra arayüz tasarımına göre Android Studio 

kullanarak tasarımlara göre layout (sayfa tasarımı) eklenmiştir. Eklenen tasarıma göre fragment ve 

viewmodel kısmında işlemlerin yönlendirmesi kodlanmıştır. Mobil uygulamada dagger hilt 

kütüphanesi kullanılmıştır|2|. Bu kütüphanenin kullanılma amacı uygulama altyapısını 

basitleştirmek, activityler arası kod paylaşımını kolaylaştırmak, standart bir birleşen ve kapsam  

kümesi oluşturmaktır. Bu kütüphanenin içinde dependency injection (DI) kitaplığı inşa edilmiştir, 

bu nedenle derleme zamanı, doğruluğu, çalışma zamanı performansı, ölçeklenebilirlik ve android 

studio desteğinden yararlanır. Ayrıca projede android navigation archiecture yapısı kullanılarak 

fragment işlemlerini daha sağlıklı yönetmek, view’ler arası verileri daha sağlıklı aktarmak için 

kullanılmıştır |3| |4|. Konuma göre eserlerin listelenmesi kısmında android 5.0  lollipop güncellemesi 

ile birlikte ortaya çıkan recyclerview, verilerin konumlanmasını yönetebilmek için kullanılmıştır |5|. 

Projenin ilerleyen bölümlerinde uygulamaya kamera komponentinin eklenmesi ve servislerle 

bağlantısı yapılacaktır. 

 

 

Şekil 8. Proje Sistem Mimarisi  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

Projede tarihi eser verileri toplanarak sınıflar belirlenecektir. Eser sınıfları hakkında veritabanı 

oluşturulacaktır. Belirlenen sınıflara göre verilerin etiketlenmesi gerçekleşecektir. Veri setinin 

oluşturulmasından sonra eğitim, doğrulama ve test seti olarak düzenlenerek veri seti eğitime hazır 

hâle getirilecektir. Daha sonra oluşturulan YOLO modeli kullanılarak eğitim yapılacaktır. Eğitimin 

tamamlanmasından sonra test veri setini kullanarak  eğitilen model test edilecektir. Testlerin başarılı 

olmasından sonra model REST ile sunuma hazır hâle getirilecektir.  

Projenin mobil kısmında Android Studio ortamında kotlin dili kullanarak mobil uygulama 

oluşturulacaktır. Uygulamada ilk olarak arayüz tasarımı yapılacaktır. Yapılan tasarıma göre 

activityler oluşturulacaktır. Android Navigation mimarisi kullanılarak fragment da yapılan işlemleri 

daha iyi yönetilmesi, view’ler arası  verilerin daha sağlıklı aktarılması beklenmektedir. Eser tespiti 
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için uygulamanın REST servisle bağlantısı yapılacaktır.Uygulama da konum bilgisine açılan ilk 

activity de gezebileceği yerler sıralanacaktır. Ardından kullanıcının tarihi eser arama butonuna 

tıklanması ile kamera parametresi kullanılarak ekranda kamera açılacaktır. Aramak istediği tarihi 

eseri çekmesi ve ara butonuna tıklanması ile eğittiğimiz veri setinin bulunduğu servise verinin 

gönderilerek  çekilen tarihi eserin tespiti yapılması ve  servisten tarihi eser hakkında bilgileri alarak 

ekranda gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca tarihi eserin konumuna göre gezip, görebileceği  başka 

tarihi eserler listelenecektir. 

5. Yenilikçilik/Özgünlük 

Projede yapay zekâ, mobil uygulama gibi günümüz teknolojilerini kullanılması hedeflenmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışı yapılan çalışmalara bakıldığında artırılmış gerçeklik gibi farklı alanların bir araya 

gelmesi ile birlikte kapsam oldukça geniş bir hale gelmektedir. Projemiz kapsamında coğrafi 

yelpazeyi genişletirken artırılmış gerçeklik gibi kullanıcı dikkatini tek esere odaklanmak yerine 

bilginin yoğunluğunu ve iletim kanalını geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Ülke zenginliklerinin 

tanıtılması noktasında belirli bir alana odaklı olarak çalışıyor olmamız ve ülkemizin geçmişinde ev 

sahipliği yaptığı medeniyetlere odaklanılması noktasında projemiz özgünlüğünü ve milliliğini 

coğrafi noktada ortaya koymaktadır. 

 

Benzer projelere bakıldığında eserlerin yakınlığını gösteren mobil uygulamalar mevcuttur. Eserler 

karekod kullanılarak hakkında bilgi edinilmesi sağlanmaktadır bu projeye benzer projeler herhangi 

bir tarihi eserde bulunan karekod kodu mobil cihazlarına okutarak hem eser hakkında bilgi sahibi 

olacaklarını hem de eserin konumunu harita üzerinden görebilecekleri benzer bir proje mevcuttur |6| 

|7|. 

 

Yapılan projeye bakıldığında bu proje ile benzerlikler taşımaktadır. Ancak yapılacak olan projede 

ek olarak derin öğrenme, görüntü işleme gibi günümüz teknolojileri de kullanılmıştır. Ayrıca 

konuma göre görülebilecek tarihi eserler listelenecek ve eserler hakkında bilgi verecektir. Bu 

noktalarda bizim projemize özgünlük katacaktır.  

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Projemiz de kültür ve turizm sektöründe geçmişten günümüze kadar gelen birçok tarihi eser 

bulunmaktadır. Bu eserlerin barındırdığı tarihi geçmişin ve kümülatif bilginin, geniş kitlelere ve 

topluluklara bağlı kalmadan hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılması noktasında çözüm üretilmesi 

plânlanmaktadır. Bu plân doğrultusunda olabildiğince insanların ihtiyacına yönelik bir uygulama 

geliştirilmesi de hayatı kolaylaştırmaya katkı sağlayacaktır. 

Özellikle yaz aylarında günü birlik ve haftasonu gezilerinin yoğunlukta olduğu Ege ve Akdeniz 

bölgesinde bulunan antik kentlerin ve tarihi kalıntıların barındırdığı bilgilerin net ve kolay bir şekilde 

insanlara ulaştırılması ve aynı zamanda da yanlış bilgiler edinilmesinin önlenmesi hedeflenmektedir. 

Yine bu hedefe yönelik yapılacak çalışmalar doğrultusunda paylaşılacak bilgilerle kültürel anlamda 
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gelişime destek verilecektir. Proje de ülkemizde fazla sayıda bulunan müze ve ören yerlerindeki 

tanıtım ve bilgilendirmelerin içeriğini inovatif bir şekilde genişletilmesi amaçlanmaktadır. 

Probleme yönelik geliştirilen çözüm önerisi tarihi eser tanıma ve eser hakkında bilgilendirme 

sürecini derin öğrenme teknolojisi kullanılarak tanınması, tanınan görüntünün mobil uygulama 

üzerinde işlenerek kullanıcıya tanınan eser hakkında bilgilerin iletilmesi sağlanacaktır. 

Kullanıcıların eser hakkında bilgilendirilmesinin yanı sıra bulundukları konuma göre çevrelerindeki 

müze, antik kent ve ören yerlerine ulaşabilmeleri için yakınlık derecesine göre öneriler sağlanması 

noktasında da uygulama üzerinde destek sağlayabilecektir. 

Uygulama kullanıcıların incelediği tablo, heykel, antik kent ve mekânları eğitilmiş model üzerinden 

tahmin yapılarak uygun eser hakkındaki bilginin kullanıcıya görsel olarak sunulması şeklinde 

çalışacaktır. Günümüz derin öğrenme teknolojilerinin gelişimini göz önüne alırsak proje içerisinde 

hedeflenen tüm noktaların tamamlanabileceği düşünülmektedir. 

 

Tablo 1. Proje Gantt Şeması 
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7. SWOT Analizi 

 

Tablo 2. Proje Swot Analizi 
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