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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

   1.1. Proje Ekibi 
 

 Rediscovery (Yeniden Keşif) adlı takımımız 20 Aralık 2021 tarihinde kurulmuştur. 

Takımımız 10.sınıf seviyesinde iki öğrenciden oluşmaktadır. Danışman öğretmen ise öğrencilerle 

aynı okulda coğrafya öğretmenliği yapmaktadır. Takımımız teknolojiyi tüketen bireyler olmaktan 

çıkarak üretmenin tadını çıkarmak amacıyla kurulmuştur.  

Proje yazımı: Simay Gelen - Nazife Sena Ekşi 

Modelleme için gerekli arazi çalışması: Simay Gelen - Nazife Sena Ekşi 

Bilgisayar ortamında 3d modelleme: Simay Gelen 

İnternet ortamında tarayıcı ile harita üzerinden 3d modellemelerin gösterimi: Simay Gelen 

Mobil uygulama ile harita üzerinden 3d modellemelerin gösterimi: Nazife Sena Ekşi 

 

 1.2. Proje Özeti 
 

 Kültür bir toplumun uzun yıllar sonunda oluşan yaşanmışlıkların bir birikimdir ve nesilden 

nesille aktarılarak devam etmektedir. Bir toplumun kültürüne sahip çıkması demek, sanatına, 

tarihine, tarihi eserlerine ve kültürel mirasına sahip çıkması demektir. Ülkemiz de tarih boyunca çok 

sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple topraklarımızda büyük önem taşıyan 

medeniyetler ve onlara ait kültürel miraslar bulunmaktadır. Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan 

Demircili Anıt Mezarları (Demircili İmbriogon)’da geçmişten günümüze kalan kültürel 

miraslarımızdandır. Tasarlanan proje, kültürel mirasımızı kullanarak hem geleceğe yönelik projelere 

ilham vermek hem de dijital olarak ilgi çekmek amacıyla mirasımızın tanıtımını hedef almıştır. 

Özellikle dijital ortamda ve ulaşım alanında sahip olması gereken yerlerden biri olan Demircili Anıt 

Mezarları projenin ilk tanıtımı yapılacak mirası olarak belirlenmiştir. Tanıtımı yapılacak eserin 3 

boyutlu görselleştirilmesi için fotogrametri tekniği kullanılmıştır. Farklı açılardan çekilen drone 

fotoğraflarıyla modelleme yapılmıştır. Günümüzün gereklilikleri arasında bulunan internet 

ortamında harita üzerinden gösterimi sağlanmıştır. 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 
 

 Fotogrametri’deki veri işleme, hesaplamaları ve bir 3B model üretmekten oluşur. Nokta 

koordinatları, yerel bir sistemde ölçme ve tesviye ile hesaplanır. Temel olarak, Elektronik uzaklık 

ölçer ile ölçülen yapının tüm detay noktaları bilgisayara aktarılır. Vektör veri işleme yazılımında, 

noktanın 3B koordinatları hesaplanır. Saha çalışmasında, farklı poligon noktalarından aynı detay 

noktası gözlendiğinden detay noktalarını kontrol etmek için bazı araştırmalar yapılır (USLU, 2013).  

Mersin ilindeki Demircili Anıt Mezarları 3B Yersel Fotogrametri yöntemi ile mevcut durumun kayıt 

altına alınarak internet ortamında yayınlanacaktır. Planlanan programa en uygun yöntem olarak 3D 

modelleme seçilmiştir. Bunun için öncelikle bölgeye gidilip kültürel yapının üzerinde incelemeler 

yapılmıştır. Demircili Anıt Mezarlarının yapısal özelliklerinden kaynaklı olarak fotoğraf makinesi 

modelleme için yetersiz kalmıştır. Kültürel yapının bulunduğu bölge Drone ile farklı açılardan 

çekilmiştir. Donanım olarak Drone Dji Mini 2 Fly kullanılmıştır. Çekilen görüntülerin içinden 

yapının 30 tane görseli seçilmiştir (Şekil 1, Tablo 1). 
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Şekil 1. Dji Mini 2 Fly 

 

 

1. Tablo 1. Dji Mini 2 Fly teknik özellikleri (DJI MINI 2, 2022) 

Sensör 1/2.3” CMOS 

Etkin pikseller 12 MP 

Kalkış Ağırlığı < 249 g 

Küresel Navigasyon 

Uydu Sistemi (GNSS) 

GPS+GLONASS+GALILEO 

Lens Bakış açısı: 83° 

 

 

SFM tekniği, üç boyutlu bir nesnenin farklı açılardan çekilmiş çok sayıda görüntülerini kullanılarak, 

nesneyi sayısal ortamda üç boyutlu olarak modelleyebilen bir yöntemdir (ULVİ ve YİĞİT 2019). 

İlk olarak yazılıma fotoğraflar eklenmiştir (30 adet). Yazılımın eklenen fotoğrafları algılaması için 

hizalama işlemi (3DF Zephyr Free programı) yapılmıştır. Hizalama işleminde program, fotoğrafların 

modellenecek olan kültürel mirasa uzaklıklarını ve çekim konum noktalarının bağlı olarak 102.460 

nokta bulutu oluşturmuştur (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2. Kamera açıları ve nokta bulutu 

 

Anıt mezarların nokta bulutu oluşturulduktan sonra 3 boyutlu yüzeyler oluşturulur. Toplam 204.753 

mesh oluşturulmuştur (Şekil 3).  
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Şekil 3. Anıt mezarların mesh görüntüsü 

 

Mesh ile elde edilen alanın anıt mezarlar dışında olan kısımları program üzerinden temizlenmiştir 

(Şekil 4).   

 

 
Şekil 4. Kamera açıları ve Anıt mezar dışındaki alanın temizlenmesi. 
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Temizlenen Mesh alanında 3 boyutlu yüzeyleri drone ile elde edilen 30 görüntüden elde edilmiş 

parçalar ile kaplanmıştır (Şekil 5). Texture; 8192 piksel, Çözünürlük 96 dpi ve 24 bit özelliğindedir.   

3 boyutlu modellemesi yapılan yerin glb formatında çıktı alınmıştır. X” 

  

• HTML5 

Web sayfaları için Hiper Metin İşaretleme Dili (Hyper Text Markup Language) (HTML) olarak 

kullanılan işlemci taraflı betik programla dildir. Yeni versiyonu olan HTML5 W3C (World Wide 

Consortium) tarafından standartları oluşturularak 2012 yılında kullanıma başlamıştır (TOKAK, 

2015; W3 HTML, 2022). Web tarayıcıları da güncellemelerle beraber HTML5 özelliklerini 

desteklemiştir. HTML yapısı şekilde <!DOCTYPE html> ifadesiyle başlamaktadır. Bu ifade 

tarayıcıya html sayfası olduğunu bildirmek için kullanılır. Html etiketleri arasında kalan kısımlar ise 

diğer etiketleri sarmalayan kısımdır. Head kısmı hazırlanan web sayfası için bilgi ve tanımlamaların 

yer aldığı kısımdır. Body ise Ziyaretçilerin görebildiği, web sayfası ile ilgili tüm içeriğin yer aldığı 

kısımdır.  

  

• CSS3 

Basamaklı Stil Sayfası (Cascading Style Sheets) (CSS); renkler, düzen ve yazı tipleri dahil olmak 

üzere web sayfalarının sunumunu tanımlayan bir dildir. Web sayfalarının büyük ekranlar, küçük 

ekranlar veya yazıcılar gibi farklı cihaz türlerine uyarlanmasına olanak tanır. CSS, HTML'den 

bağımsızdır ve herhangi bir XML tabanlı biçimlendirme dili ile kullanılabilir. HTML'nin CSS'den 

ayrılması, stil sayfalarını, sayfalar arasında aynı kodu kullanmayı ve sayfaları farklı ortamlara 

uyarlamayı kolaylaştırır (TOKAK, 2015; W3 CSS, 2022). CSS3 2007 yıllardan sonra hayatımıza 

girmeye başlamıştır. CSS kodları HTML etiketleri arasında head bölümüne yazılmaktadır. CSS 

kodlarını html sayfasına link verebilmekte head etiketinin arasına eklenebilir (<link rel="stylesheet" 

href="styles.css">). Link verilerek sayfaya CSS tanıtmanın amacı her sayfa için ayrı ayrı CSS 

kodları yazılmamaktadır. 

 

• JavaScript 

HTML ve CSS kodlarıyla statik web sayfaları elde edebiliriz. Hareketliliği sağlamak için JavaScript 

teknolojisine ihtiyaç vardır. Sayfaların dinamik yapısına sahip olması için kullanılır. Web sayfaları 

JavaScript'in kullanıldığı tek yer değildir. Birçok masaüstü ve sunucu programı JavaScript kullanır. 

Node.js en iyi bilinenidir. MongoDB ve CouchDB gibi bazı veritabanları da programlama dili olarak 

JavaScript kullanır (W3 JS, 2022) 

 

• Mapbox  

Mapbox 2010 yılında Eric Gundersen tarafından kurulmuştur. Openstreetmap harita verilerini 

kullanan çevrimiçi ve çevrimdışı harita sağlayıcısıdır. Foursquare, Pinterest, Evernote, gibi firmalar 

tarafından kullanılmaktadır. 

Demircili Anıt Mezarının 3 boyutlu modellenmesinin internet ortamında sunulması için Mapbox 

haritalama ile three javascript kütüphanesi kullanılmıştır. Ek 1 olarak kodlamalar verilmiştir. 

 

Çalışma alanın olarak seçilen bölgedeki arazi çalışmalarında ve fotoğraf çekimlerinde bitki 

örtüsü problemi yaşanılmıştır. Bununla alakalı farklı açılardan fotoğraflarla bu sorun halledilmeye 

çalışılmıştır. Çekilen fotoğraflar arasında yapıyı en iyi göstermesi beklenen 30 fotoğraf seçilerek 3 

boyutlu modelleme programına aktarılmıştır. Yapılan çalışmalarda Meshroom adlı bir yazılım 

denenmiştir. Çıkan sonuçlar arasında nokta bulutu çok yoğun çıkması ve bazı yeteneklerinin sınırlı 

olmasından dolayı Agisoft programı tercih edilmiştir. Program içeriğinde mesh temizlenerek 

Texture yapılabilmektedir. 3 boyutlu modellemenin yapılacağı programın ücretsiz versiyonunda 

coğrafi koordinatlar eklenememektedir. Bundan kaynaklı olarak doğruluk analizi yapılamamıştır. 

Yersel fotogrametrik yöntemle elde edilen verilerin modellenmesi sonrasında harita üzerinde üç 

boyutlu olarak gösterilmiştir. Harita uygulamaları arasında Google alt yapısına alternatif olarak 
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farklı bir alt yapı kullanımı tercih edilmiştir. Google 3 boyutlu modeli kendi sistemi yükletme 

dışında bir alternatif vermemektedir. Alternatif olarak kendi sunucunuzda barındırabilecek bir 

sistem olarak github (THREEBOX3D, 2022) üzerinden ve mapbox belgelerini (MAPBOX, 2022) 

takip ederek Harita üzerinden 3 boyutlu kültürel miras koordinatlarına uygun şekilde gösterilmiştir 

(Şekil 6, Şekil 7).  

 

 
Şekil 6. Mapbox harita uygulaması; Anıt Mezarlar (Koordinatlarına uygun). 
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Şekil 7. Mapbox harita uygulaması; Anıt Mezarlar (Yakın görünüm). 

 

 

 Kullanıcı internet sayfasına giriş yaptıktan sonra gerçekleşecek algoritma yapısıyla 

anlatılmaya çalışılmıştır (Şekil 8).  

 

 
Şekil 8. Algoritma şeması  
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 
 

 Çalışma mantığı en çok kullanılan deneyimler ve diller kullanılmıştır. Kullanıcıların en hızlı, en 

rahat ulaşabileceği noktaya kadar mimari tasarım araştırmaları yapılmıştır. Drone çekimi, Modelleme ve 

sonrasında kurulan internet sitesi mimari tasarımı anlatılmıştır (Şekil 9).  

 

 
Şekil 9. Sistem Mimarisi 

 

 Sistemin veritabanı sade, anlaşılır, hızlı çalışması üzerine er diyagramı tasarımı yapılarak sistemin 

sunucudan gelen verileri daha hızlı yüklenerek işlevsel hale gelmesi sağlanacaktır (Şekil 10). Proje 

desteklenene kadar local sunucuda test edilmiştir.

  
Şekil 10. Veritabanı tasarımı 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 
 

 Tarihi ve turistik alanların tanıtımı yapılması amacıyla film dizi gibi alanlarda kullanılması 

yıllardır devam eden bir uygulamadır. Son yıllarda ise 3D modellemelerin popülaritesini artması ile 

benzer uygulamalar bu kapsamda yapılmaktadır. Proje tasarımı tamamlandıktan sonra hem PC için 

hem de Android cihazlar için iki sürüm olarak derlenecektir. 

Yaygınlaştırma çalışmaları için proje ile ilgili bir internet sitesi oluşturulacaktır. Ayrıca çalışmanın 

ilerleyişi ile ilgili okul web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşımlar yapılacaktır. 

Oluşturulan prototip web üzerinden 360 derece özellikli olarak görüntülenebilir olacağından, 

GoTurkiye.com gibi ülkemiz güzelliklerini tanıtan ortamlarda da kullanılabilecektir. Ancak bizim 

öncelikli amacımız ziyaretçilerin, ülkemiz turizmine katkıda bulunmasını sağlamak olduğundan, bu 

şekilde bir yaygınlaştırma çalışması önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Yapılan uygulama 

sistemlere entegre edilebilir ve modellenecek 3d nesneleri sisteme entegre edilebilecektir. Çalışama 

olarak modellene nesnelerin hepsi 3d yazıcıdan çıktısı alınarak turistlere satışları yapılabilecektir. 

Hem gerçek nesne hem de non-fungible token sistemi kullanılarak nesne dijital olarak da 

tutabilecektir. Yenilikçi turizm yaklaşımları arasında dijital nesneler her geçen ilgi uyandırmakta 

turistleri non-fungible token olarak tutacakları koleksiyonlardan Türkiye Cumhuriyeti olarak 

gezdikleri yerlere göre nadirlik seviyesi olan başka bir koleksiyon ürünü verilerek her kullanıcıya 

dağıtılan NFT’ler toplanabilecektir. Yerli ve milli teknoloji hamlesi olarak bitci ağı kullanılacaktır.  

  

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

 

 Projenin fotogrametri alanında yapılmış örnek çalışmalar mevcuttur. Projemiz kapsamında 

en farklı olan kısımlardan biri açık kaynak harita uygulaması olan OSMBUILDING üzerinden 

nesnenin gösterilmesi ve yayınlanması özgün tarafı ortaya koymaktadır. Çekim tekniklerinde 

araştırmalar yaparak deneme yanılmalar ile en uygun çekim tekniğinin her nesne için farklılık arz 

ettiği ve boyutlarına göre tekniği değiştirilmesi söz konusudur. Proje, turistlerin 3 boyutlu 

görüntüleme ile bölgeyi daha ayrıntılı görüntüleme imkanının diğer prototiplerde yeterli düzeyde 

olmadığı görülerek planlanmıştır.  Projenin ana konusu ve amacıyla benzerlik gösteren uygulamalar 

mevcuttur. Bu uygulamalarda erişim engeli ve yetersiz görseller bulunduğundan turistlerin 

ihtiyaçlarını karşılayamadığı tespit edilmiştir. En benzer uygulamanın ise tarihi mekanları inceleme 

kapasitesinin bir harita üzerinde ancak sadece görsel üzerinde 3 boyutlu olduğu görülmektedir.  

Ancak tasarlanan proje ile harita üzerindeki turistik mekanların 3 boyutlu şeması direkt olarak 

kullanıcıya ulaşmaktadır. Bu yönüyle yapılan en yakın projeden ayrılmaktadır ve bu yönüyle turiste 

daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Aynı zamanda harita üzerinde tarihi eser 

planlaması ve düzenlemesi yapılırken ana şema ayrıntılı olarak günümüzdeki durumundan 

alınmıştır. Güncelliği ve ayrıntılı tasarımı yönüyle aktif halde hizmet veren uygulamaların önüne 

geçmektedir. Modellemesi yapılan nesneleri hem harita üzerinden ya da gittikleri yerlerde turizm 

merkezlerinden 3d modellerini fiziki şekilde alabilecekler. Fiziki olarak alınan nesneler dijital olarak 

bir karşılığı olacak. Ülkemiz tarafından turistlerin gezdikleri alanları teşvik etmek amacıyla 

oluşturacakları koleksiyonları (Belli kategorilere göre ayrılmış NFT’ler) teslim etmesi sonucu daha 

nadir olan NFT’ler elde edilecek bu teknolojiyi yerli ve milli olan bitci ağı ile entegrasyonu 

yapılacaktır.  

 

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

 Proje, turistlerin ziyaret edecekleri bölgeleri daha iyi araştırması ve bölgeye gidemeyen 

incelemecilerin güncel ve ayrıntılı bir şekilde bölgeyi incelemesi için yeterli kaynağın olmamasına 

yönelik çözüm üretir. Turist, bölgeyi ziyaret etmeden bir rota oluşturabilir ya da inceleme yapabilir. 

Aynı zamanda bölge güncel hali ile haritaya aktarılacağından dolayı daha sonrasında yapılacak bir 

restore için gerçek ve ayrıntılı bir örnek oluşturur. Bu sayede tarihi eser korunarak ve eski hali göz 

önünde bulunarak yenilenebilir. Tarihi mekanların yıllar içinde nasıl değiştiği ile ilgili bir 



11 

 

 

araştırmanın asıl kaynağı olabilecek niteliktedir. 

 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 
 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

• 3D tasarım ile gerçeğe yakın deneyim 

• Kolay ulaşılabilirlik 

• Takım danışmanının tecrübeli olması 

• Mersin ilinin tanıtımının 

gerçekleştirilmesi 

 

 

• Mobil uygulamasının bulunmaması 

• Dil seçeneğinin olmaması 

• Doğal çevrenin yapay görünmesi 

Fırsatlar Tehditler 

• Geniş hedef kitlesi 

• Modellenebilecek mekanların fazla 

olması 

 

 

 

• Yerli ve milli olmayan unsurların 

kullanılması 

 

 

AYLAR 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım  Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür 

Taraması 
+ + + + + +     

Arazi 

İncelemesi 
     + +    

Drone ile 

yapının 

çekilmesi 
     + + +   

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 
      + + +  

Uygulamanın 

kodlanması 
      + + +  

Proje Raporu 

Yazımı        + +  

Turizm 

Teknolojileri 

Kategorisi 

Finalist takım 

olursa 

arazilerden 

veri toplanıp 

modellenmesi 

ve sisteme 

yüklenmesi 

         + 
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