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

 

WEAR takımı Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Takım üyesi öğrencilerin İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı 

eğitimi bulunmaktadır. Takım üyeleri lisans öğrenim süreleri boyunca TÜBİTAK ve diğer 

kamu kurumları tarafından düzenlenen proje geliştirme eğitimlerine katılmışlardır. Takım 

Danışmanı mühendislik alanında tecrübeye ve deneyime sahiptir. Makine sanayi, endüstri 4.0 

ve akıllı üretim sistemleri ile ilgili akademik ve girişimcilik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca 

TÜBİTAK Desteği ile yürüttüğü Akıllı İmalat Sistemleri başlıklı proje çalışması 

bulunmaktadır.  Danışman, proje fikrine katkı sunmakla beraber, uygulamanın test edilmesi ve 

uygulamanın yayınlanmasına kadarki süreçlerde takıma yardımcı olacaktır. Takım kaptanı ve 

takımın diğer üyesi daha önce eğitim teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda artırılmış 

gerçeklik teknolojisini kullanarak mobil uygulama geliştirmişlerdir. Takım kaptanı bu projede, 

geliştirilecek uygulamanın kodlanması, müze içi yön bulma işleminin elektronik olarak 

gerçekleştirilmesi ve ilgili eserlerin modellenerek bilgisayar ortamına aktarılması için müze 

içerisinin Lidar cihazlar ile taranması ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin uygulamaya 

uyarlanması konularında katkı sunacaktır. Diğer takım üyesi ise uygulamanın kodlanması, 

uygulama arayüz tasarımı, yapay zekâ algoritmasının geliştirilmesi, 3D modelleme alanlarında 

takıma katkı sağlayacaktır. 

 

ARGA Projesi ile takımımız farklı alanlarda çözüm üretebilecek bir yazılım altyapısı 

geliştirmeyi hedeflemektedir. Burada geliştirilmesi planlanan yazılım altyapısı ve çalışma 

sistematiği gelişen ve giderek daha fazla kullanım alanı bulan Blokchain ve Metaverse 

projelerine uyarlanabilir bir sistematik içerecektir. 

 

Bu proje ile interaktif öğrenme yöntemleri ile dijital teknolojilerin birleştirilmesi, görsel 

öğrenme becerilerinin arttırılması ve duyusal ihtiyaçlara cevap verecek bir öğrenme 

algoritmasının geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak yazılım altyapısının bir müze örneğinde 

kullanılması hedeflenmektedir. Geliştirilecek proje fikri, doğrudan ve dolaylı olarak Turizm 

sektöründe kullanılabilecek yeteneklere de sahip olacaktır.  

 

Proje fikri; müzelere olan ilginin azalması, müzelerin artık eğlence sektörüyle rekabet 

edememesi ve engelli bireylerin müzeleri rahatlıkla gezememesi gibi problemlere bir çözüm 

olarak ortaya çıkmıştır. Proje fikri ayrıca görselleştirilen uygulamalarla çocukların ve gençlerin 

ilgisini müzelere karşı arttırmayı amaçlamaktadır. Önemli bir turistik çekim ögesi olarak kabul 

edilen müzelerin, varlıklarını sürdürebilmeleri açısından çağın gereklerine ve gelişen 

teknolojiye uygun olarak ziyaretçileri ile etkileşim ve iletişim içinde olmaları gerekmektedir 

[1]. ARGA projesi ile yapılacak olan mobil uygulamada insanların teknolojiye olan ilgileri 

kullanılarak bu sorunu çözmek hedeflenmektedir. ARGA Projesi’nde Ziyaretçi bir müzeye 

gidip, telefonundan/tabletinden ARGA Uygulamasını açtığında karşısına uygulama içerisine 

eklenmiş müzeler çıkacaktır. Ziyaretçi bir müzeyi seçtiğinde ilgi alanlarını belirlemek adına 5 

soruluk kısa bir anket yaptırılacaktır. Ankette verdiği cevaplara göre ilgi alanları belirlenecek 

bu ilgi alanları uygulama tarafından işlenecek ve bir müze turu oluşturulacaktır. Sonrasında 

kamerası açılacak ve ilgi alanlarına göre ziyaretçiyi eserlere yönlendirecektir, Şekil 1.2 ve 
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2.3’deki gibi yapay zekaya sahip bir Sanal Rehber çıkacaktır. Sanal rehberi takip ederek müze 

içerisinde gezebilecek ve bilgi alabilecektir.  Şekil 1.2 ve 2.3’de sanal rehber ve müze içi yön 

bulma işlemleri gösterilmektedir. Sanal rehber engelli ziyaretçiler için özel olarak 

tasarlanacaktır. İşitme engelli ziyaretçiler için yazılı anlatım, görme engelli ziyaretçiler için ise 

sesli şekilde anlatım seçenekleri olacaktır. Ayrıca ziyaretçi kamerasını ilgili eserlere tuttuğunda 

ilgili nesneler telefonunun ekranında canlanacaktır. Farklı müzelerde ki eserleri de artırılmış 

gerçeklik ile müze içerisinde sanal bir sergi olarak görebilecektir. Ziyaretçi tüm bu hizmetlerin 

yanında aynı zamanda uygulama içerisinden müzeleri sanal gerçeklik (VR) ile Şekil 1.1’deki 

gibi gezme imkânı da bulacaktır.  

 

 
Şekil 1.1 ARGA sanal gerçeklik görüntüsü 

 

 
Şekil 1.2 ARGA müze içi yön bulma sisteminin örnek görüntüsü 
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Ziyaretçi ile etkileşimi en üst düzeye ulaştırmak için müze içerisine artırılmış gerçeklik ile bazı 

hazineler gizlenecektir. Ziyaretçi bu hazineleri bulduğunda puan kazanacak ve “Müze Puan” 

olarak yazılımın sanal cüzdanına eklenecektir. Ziyaretçilerin cüzdanları kendilerine özel kişisel 

ve dijital cüzdanlar olarak tasarlanacaktır. Ziyaretçiler, kazandıkları puanları biriktirerek 

hediyelik eşyalar, ücretsiz müze gezileri, yeni sanal sergi eserleri, VR müze gezileri gibi 

hizmetleri ücretsiz olarak satın alabilecektir. Müzelerde ziyaretçilere sunulan ve müze puanları 

kazanmasını sağlayan sorular veya yazılım tarafından belirlenen görevler günlük olarak 

değişecek, dolayısıyla ziyaretçiyi sıklıkla müzeyi ziyaret etmesi için teşvik edecektir. Müze 

puanlar ayrıca uygulama içerisinden kredi kartı ile paket halinde satın alınabilecektir. Tüm 

bunların yanında ziyaretçi, isterse reklam izleyerek de müze puan kazanabilecektir. 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

 

ARGA Projesi’ni hayata geçirirken izlenecek yol haritası ve algoritma tasarımı aşağıda 

verilmiştir; 

 

1. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin Unity üzerinden kullanılabilmesi için Vuforia Engine 

eklentisinin Unity’e import edilmesi 

2. Ziyaretçinin ilgi alanlarını belirlemek adına sorulacak soruların ve yapay zekanın 

algoritmasının hazırlanması. 

3. Lidar sensörler ile müze içinde 3D tarama yapılması, taranan modellerin ve müzenin 

3D haritasının çıkarılıp bilgisayar ortamına aktarılması 

4. Üzerinde işlem uygulanacak eserler hakkında uzman tarihçiler ve akademisyenlerden 

danışmanlık alınması 

5. Modellenecek eserlerin ve sanal rehberin modellerinin ve animasyonlarının 

hazırlanması 

6. Sanal rehberin eser anlatım metinlerinin ve sesinin hazırlanması 

7. Farklı ülkelerdeki müzelerde bulunan eserlerin 3D modellenerek sanal sergi haline 

getirilmesi 

8. Sanal rehber, sanal sergi ve yapılan 3D modellerin ARGA’ya dahil edilmesi. 

9. Ziyaretçilere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sanal rehberin yapay zeka ile 

birleştirilmesi 

10. Uygulama arayüz tasarımlarının yapılması. 

11. Uygulamayla ilgili farklı cihazlardaki performansını görmek amacıyla optimizasyon 

testlerinin yapılması. 

12. Kullanıcıya sunulması. 
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Şekil 2.1. ARGA iş akış şeması (Algoritma işleyişi) 
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Şekil 2.2. ARGA uygulama içi görüntüsü 

 

 
Şekil 2.3. ARGA sanal rehber görüntüsü 

 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

 

ARGA için Unity oyun motorunu ve bir Unity eklentisi olan Vuforia Engine’i kullanacağız. 

Uygulamayı C# dilinde yazacağız ve artırılmış gerçeklik için Vuforia Engine’den 

faydalanacağız. Vuforia Engine artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirildiği bir yazılım 

platformudur.[2] Projemiz Android ve IOS platformlardan rahatlıkla indirilebilecek ve 

kullanılabilecektir. Öncelikle müzelerde, bu teknolojiyi uygulayacağımız eserleri seçeceğiz. 

Seçtiğimiz eserleri tersine mühendislik yoluyla bilgisayar ortamına aktaracağız. Bilgisayara 

aktarılan eserleri uygulamamıza tanıtacak ve telefonda canlanmasını istediğimiz modellerin 

yapımına başlayacağız. Modellemeleri ve animasyonları “low poly” olarak Blender ve 3ds Max 
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ile yapacağız. Modelleme işlemi bittikten sonra uygulamamız artık eserleri tanıyacak ve telefon 

kamerası açılıp eserlere tutulduğunda modellediğimiz objeler telefon ekranında canlanacaktır. 

Müze içi navigasyon ile yön bulma ve rehberlik etme sistemini ise iPad Pro yardımıyla 

yapacağız. iPad Pro içerisinde bulunan LİDAR Sensörü sayesinde iç mekan tarama imkanı 

sunuyor. Biz de müze içerisini taramak ve tersine mühendislik ile 3D modelini bilgisayar 

ortamına aktarmak için iPad Pro ile Vuforia Engine’in Area Target özelliğini kullanmamızı 

sağlayan “Area Target Creator” mobil uygulamasını indirerek yaptığımız taramayı 3D model 

olarak bilgisayar ortamına aktarabilecek ve bu taramaya göre müze içi yön bulma ve sanal 

rehberi yerleştirebileceğiz.  

 

KULLANILAN YÖNTEMLER: 

 

Web Servis: 

ARGA her kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir sanal cüzdan ve hesap içeriği sunacağından 

uygulamaya giriş için kullanıcı girişi gerekli olacaktır. Uygulamanın daha efektif 

kullanılabilmesi ve fayda sağlayabilmesi için kullanıcı girişi, gezilen müzeler, müzelerin aylık 

ve yıllık ziyaretçi sayıları, yerli ve yabancı turistlerin sayıları gibi bilgilerin tutulması 

gerekmektedir. ARGA’ da bu bilgileri tutmak için Google Firebase sistemleri kullanılacaktır. 

Google Firebase; web ve mobil uygulamalarının server tarafıyla geliştiricinin uğraşmasına 

gerek kalmadan kullanıcı giriş yetkilendirmeli ve verilerini gerçek zamanlı ve senkron bir 

şekilde tutulmasını sağlayan bir platformdur. Bu sebeple kullanım açısından kolaylık ve 

muadillerine göre daha verimli çalışmasından dolayı Google Firebase sistemleri tercih 

edilmiştir. 

 

Müze İçi Yön Bulma ve Lidar Sensörler: 

Uygulama içindeki anketin cevaplarına göre ziyaretçinin ilgi alanı belirlenecek ve yapay zeka 

ziyaretçiyi müzenin içerisindeki uygun eserlere navigasyon yardımıyla yönlendirecektir. Bu 

işlem için Lidar Sensörler hayati öneme sahiptir. Çünkü müzenin içinin etraflıca taranması ve 

bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir. Piyasada iç mekan tarama işlemi için birçok 

cihaz bulunmaktadır. Fakat çok maliyetli cihazlar olduğundan ARGA‘da bu işlem için fiyat-

performans kalitesine bakılarak en uygun maliyetli ve maliyetine göre gayet verimli olan iPad 

Pro kullanılacaktır. App Store’da bulunan Area Target Creator uygulaması indirilecek ve 

tarama işlemi bu uygulama üzerinden yapılacaktır. Taranan iç mekan modeli Unity Paket’i 

haline getirilip Unity içerisine import edilecektir. 

 

Oyunlaştırma: 

Oyun tasarımlarının, mekaniklerinin ve felsefesinin oyun dışı alanlarda kullanılmasına 

“oyunlaştırma” denmektedir. ARGA için de oyunlaştırma kurgusu oluşturulurken Yu-kai Chou 

tarafından geliştirilen Octalysis tasarımından faydalanılmıştır. Bu tasarımda insan 

davranışlarını etkileyen unsurlar ele alınmıştır. Yu-kai’ye göre, oyunlaştırmanın 8 temel 

duygusu vardır. Buna göre, Başarı, kişinin ilerleme ve yetenek geliştirme dürtülerini ortaya 

çıkartmaktadır. Sahiplenme unsuru, kişinin bazı şeylere kendisinin sahip olduğu düşüncesine 

kapılmasıdır. Kayıp ve kaçınma, herhangi bir olumsuz durumdan kaçınma güdüsüdür. Kıtlık ve 

sabırsızlık, kişinin kendisinin sahip olmadığı şeyleri istemesidir. Chou’nun anlam yükleme 
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unsurunda, kişi kendisinin harekete geçmesi gerektiğine ve bunun için seçilmiş olduğuna 

inanmaktadır. Güçlenme, kişinin yeteneklerini kullanarak yaratıcı fikirler ortaya çıkarma 

isteğini göstermektedir. Sosyal etki, arkadaşlık ve kabul görme duygularını geliştirir. Belirsizlik 

ve merak ise, daha sonra ne olacağını merak etme ve öğrenme arzusudur. [4-5] 

Bu duygular ARGA için Octalysis modeli üzerinde kişiselleştirilerek aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir.  

 

 
Şekil 3.1. ARGA için kişiselleştirilmiş Octalysis Modeli 

 

Sanal Rehber:  

Müzelerde ziyaretçilerin maksimum verim alabilmesi, müze içerisinde gezdiği eserlerin tarihini 

anlayabilmesi ve tekrar ziyaret etmek istemesi çok önemlidir. Ayrıca görme ve işitme engelli 

ziyaretçiler için bu durum çok daha zordur. Her bir ziyaretçinin özel birer rehbere ihtiyacı 

vardır. Fakat bu durum imkansızdır. Bu sebeple ortaya çıkan Sanal Rehber ziyaretçi müze 

içerisinde gezerken ona rehberlik edecek ve eserlerin tarihini ziyaretçiye anlatacaktır. Özellikle 

engelli ziyaretçiler için tasarlanmıştır. Görme engelli ziyaretçiler için üzerinde bulunan yazıyı 

“Text to speech” yöntemi ile sesli bir şekilde ziyaretçiye anlatacaktır. Sanal rehbere ait ses 

kayıtları, Kastamonu Üniversitesi Radyo ve Televizyon öğrencileri tarafından profesyonel bir 

şekilde yapılacaktır. İşitme engelli ziyaretçiler için ise sanal rehberin üzerinde çıkan konuşma 

bulutu yardımcı olacaktır. 

 

Sanal Cüzdan ve Uygulama İçi Alışveriş: 

Ziyaretçi ARGA’ da müze içerisinde gezerken aynı zamanda gizli hazineleri de 
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toplayabilmektir. Topladığı hazineler de müze puan olarak sanal cüzdan bakiyelerine 

eklenecektir. Her kullanıcının kişiselleştirilmiş sanal cüzdanı olacaktır ve müze puanlar bu 

cüzdanlarda birikecektir. Biriken müze puanlar ile uygulama içerisinde kilitli sanal sergi 

eserleri, VR müze gezileri, hediyelik eşyalar gibi hizmetleri satın alabilecektir. Günlük olarak 

müze içerisindeki hazineler yenilenecektir ve kullanıcı her gün gelip bu hazineleri müzeden 

toplayabilecektir. Ayrıca uygulama üzerinden reklam izleme yoluyla da müze puan 

kazanabilecektir. Tüm bunların yanında kullanıcı, isterse uygulama üzerinden kredi kartıyla 

müze puan satın alabilecektir. 

 

KULLANILAN YAZILIMLAR: 

 

3D Tarama Uygulamaları:  

iPad Pro ile müze içerisinde 3D tarama yapabilmek için “Vuforia Area Target Creator” 

uygulaması kullanılmıştır. 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım:  

Eserlerin ve rehberin 3D modellenmesi, texture oluşturulması ve modellerin animasyonlarını 

oluşturmak için çeşitli tasarım programları kullanılacaktır. Blender ve 3Dmax kullanılacak 

tasarım programlarından bazılarıdır.  

 

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik: 

Uygulamanın bütünü artırılmış gerçeklik ile alakalıdır. Müze içi yön bulma, eserlerin 

canlandırılması, sanal rehber, gizli hazineler vs. hepsi artırılmış gerçeklik ile kullanıcıya 

sunulacaktır. Bu işlem için Unity eklentisi olarak bilinen Vuforia Engine kullanılacaktır. 

Vuforia Engine’ in Area Target özelliği ile iç mekân taranacak olup Unity ortamına 

aktarılacaktır. Taranan bu ortamda aynı zamanda sanal gerçeklik ile de birebir müzeyi gezme 

imkanı sunacaktır. 

  

Oyun Motorları:  

Uygulama içi tasarım, oyunlaştırma kurgusunu oluşturma, modelleri müze içerisine entegre 

etme, müze içi yön bulma işlemini gerçekleştirme, sanal rehber gibi sistemleri yürüttüğümüz 

teknoloji. Bu uygulama için Unity 3D oyun motoru kullanılacaktır. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

 

ARGA ticarileşme potansiyeli yüksek ve dünya çapında bütün müzelere uygulanabilir bir 

projedir ve turizm alanında önemli bir yere sahip olan ülkemizi yurtdışında temsil ederek bir 

marka haline getirmeyi hedeflemektedir. ARGA’ da kullanılacak olan yapay zekâ algoritması, 

artırılmış gerçeklik teknolojisi, müze içi yön bulma sistemi, oyunlaştırma kurgusu gibi bir çok 

özellik aslında teknolojik bir altyapı geliştirmek için kullanılacaktır. Bu geliştirilen altyapı, 

sonrasında farklı alanlarda uygulamalar geliştirmek için kullanılacaktır. Bu yönüyle de büyük 

önem taşıyan bir projedir. 

Uygulamanın prototipi Kastamonu ili Kastamonu Arkeoloji Müzesi içerisinde 30 sanal sergi 

eseri, 5 artırılmış gerçeklik ile canlandırılmış eser, yaklaşık 20 esere eklenen yazılı ve sesli sanal 
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rehber anlatımı, müze içerisine gizlenmiş sanal hazineler ve müze içi yön bulma işlemleri ile 

beraber tamamlanmıştır. Prototip için alınan geri dönüşler oldukça olumlu olmakla beraber, 

ziyaretçilerin merakları da aynı oranda artmaktadır. Ziyaretçilerin rahatlıkla telefonlarına 

indirerek kullanabildikleri bir uygulama olduğundan dolayı 7 yaşından 70 yaşına kadar, telefon 

kullanabilen herkes bu uygulamayı indirerek kullanabilmektedir. 

 

 
Şekil 4.1. ARGA uygulaması Kastamonu Arkeoloji Müzesi ziyaretçi deneyimi 

 

Prototip üzerinde çalışmalar ve güncellemeler devam etmektedir. Uygulamanın ticarileşmeden 

önceki hedefi yaklaşık 10 müzede aktif olarak çalışır hale gelmesidir. Genel bir artırılmış 

gerçeklik uygulaması olduğundan dolayı farklı müzeler için düzenlenerek kullanımı 

sağlanabilir. Ülkemizin 81 ilinde en az bir müzenin uygulamaya eklenerek, özellikle yurt 

dışından ülkemize gelen turistlerin milli yazılıma sahip bir uygulamayı aktif kullanmasını 

sağlamak ve ülkemizin bu alanda tüm dünyaya örnek olması hedeflenmektedir. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

 

Dünyada artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı çok yaygın değildir. Özellikle turizm 

alanında incelediğimiz uygulamalar, genelde tek bir soruna yönelik ortaya çıkmıştır, bütün bir 

uygulama halini alamamışlardır. Projemizdeki bütün özellikleri bir aradan bulunduran bir 

uygulama yoktur. Uygulamamız içerisinden birkaç özelliği barındıran bazı uygulamalar şu 

şekildedir: 
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Sites in VR: Adından anlaşılacağı gibi bir VR uygulamasıdır. Müzelere, doğal turistik yerlere 

VR ile seyahat imkânı sunar. (2020, Turizm Teknolojileri Yarışması, GOART Takımı) 

Bizim yola çıktığımız sorunlardan biri olan müzelere ziyaretin azalması problemine bir katkı 

sunmamakla beraber müze içi gezileri de azaltmaktadır. Ayrıca uygulama AR 

desteklememektedir. ARGA içerisinde bulunan VR ile müzeleri gezme özelliğine benzer bir 

özelliğe sahiptir. 

 

Skin and Bones: Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi için geliştirilmiştir. Yalnızca App 

Store’ da olduğu için IOS İşletim Sistemi’ne sahip cihazlara indirilebilir. Android cihazlarda 

kullanılamamaktadır. Uygulamayı açıp müze içerisindeki canlı iskeletlerine tutulduğunda 

iskeletlerin sahibi olan hayvanlar 3D olarak canlanmaktadır. Yapay zekaya sahip değildir ve 

kişiselleştirilebilir bir uygulama değildir. ARGA içerisinde bulunan, tarih öncesi kişileri, 

eserleri, mumyaları vs. canlandırma hizmetine benzer bir hizmet sunmaktadır. ARGA’ nın 

sahip olduğu diğer özellikler bulunmamaktadır. 

 

Who Do You Think You Really Are?: Londra Doğa Tarihi Müzesi için geliştirilmiştir. 

ARGA’ ya yakın olarak içerisinde artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve oyunlaştırma kurgusu 

mevcuttur. Müze içerisinde aktif olarak kullanılabilmektedir. Fakat ARGA’ nın sahip olduğu 

diğer özellikler içerisinde bulunmamaktadır. 

 

Achille ve Penthésilée Heykeli AR Uygulaması: Cenevre Sanat ve Müze Tarihi Müzesi için 

geliştirilmiştir. Uygulama içerisinde sadece Achille ve Penthésilée Heykeli’nin 3D modeli 

bulunmaktadır. Ziyaretçi mobil cihazını müze içerisinde bulunan heykel ile ilgili bilgi yazısına 

tuttuğunda heykelin modeli çıkmaktadır. ARGA’ ya göre oldukça zayıf bir uygulama olarak 

kalmaktadır. ARGA, içerisinde birçok modellenmiş sanal eser barındırmaktadır. 

 

Zumoko: Müzelerde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini kullanmaktadır. 

Uygulama mantığı olarak benzerdir fakat yalnızca müzelerde bulunan tabloları ve tablolardaki 

karakterleri canlandırmaktadır. (2020, Turizm Teknolojileri Yarışması, GOART Takımı) 

 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi daha önce dünya genelinde bazı müzelerde artırılmış 

gerçeklik teknolojisi kullanılmıştır. Fakat hiçbir kullanımında yapay zekaya sahip sanal rehber 

eşliğinde gezdiğimiz, tarih öncesi kişilerin kamerada canlandığı ve görme ihtimalimizin 

olmadığı kişileri telefon ekranımızda canlanmış bir şekilde görebildiğimiz ve onunla fotoğraf 

çekinebildiğimiz, müze içerisinde etkileşimli ve oyunlaştırılmış bir şekilde gezebildiğimiz, 

işitme ve görme engelli bireyler için özel olarak hazırlanmış, müze içerisinde puan 

toplayabildiğimiz ve bu puanları kişiselleştirilmiş sanal cüzdanlarda biriktirip çeşitli hediyelik 

eşyalar, VR gezileri, sanal eserleri satın alma gibi çeşitli faaliyetler için kullanabildiğimiz bir 

örneği bulunmamaktadır. 

Bizim projemiz bütün bu özellikleri içerisinde barındırarak eşsiz bir deneyim sunuyor ve yeni 

yapılacak projelere de örnek teşkil ediyor. 
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 AR VR 
Sanal 

Cüzdan 

Yapay 

Zeka 

Sanal 

Rehber 

3D 

Modelleme 

Dil  

Desteği 

Engelli 

Birey 

Desteği 

Oyunlaştırma 

ARGA + + + + + + + + + 

Sites in VR - + - - - - - - - 

Skin and Bones + - - - - + - - - 

Who Do You 

Think You 

Really Are? 

+ - - + - + - - + 

Achille ve 

Penthésilée 

Heykeli AR 

Uygulaması 

+ - - - - + - - - 

Zumoko + + - - - - + - - 

Şekil 5.1. ARGA rakip analiz tablosu 

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

Günümüz dünyasında özellikle gençler açısından müzeler, ziyaretçi sayısının artırılması ve 

sürdürülebilirlik sorunuyla karşı karşıyadırlar. Müzelerin ziyaretçi sayılarındaki düşüş finansal 

ve daha çok sosyal ve eğitsel etki açısından olumsuz bir sonuç olarak görülmektedir.[1] Bu 

birçok faktör tarafından olabilir ancak en önemli faktör müzelerin kendilerini eğlence 

endüstrisinin ürünleriyle rekabet halinde bulmasıdır. Bu rekabete devam edemeyen birçok 

müze kapanmak zorunda kalmış veya kapanmanın eşiğine gelmiştir. Tüm bunların yanında 

engelli vatandaşlar için de müzeleri ziyaret etmek zor ve zahmetli bir iş olmaktadır. Ayrıca 

müzelerde gelen ziyaretçiler için yeterli sayıda rehber de bulunmamaktadır. 

 

 

Bu amaçla önemli bir turistik çekim ögesi olarak kabul edilen müzelerin, varlıklarını 

sürdürebilmeleri açısından çağın gereklerine ve gelişen teknolojiye uygun olarak ziyaretçileri 

ile etkileşim ve iletişim içinde olmaları gerekmektedir. Artırılmış gerçeklik teknolojisini 

kullanarak müzeler çağa uygun hale getirilebilir ve günümüzde erişme imkânımız olmayan 

eserleri, tarihe iz bırakan kişileri, eski dönemde kullanılan aletleri canlandırarak müzeleri çağa 

uygun hale getirmek hedeflenmektedir. 

 

ARGA ticarileşme potansiyeli çok yüksek bir projedir. Şu anda projemiz THS5 seviyesindedir. 

[5] Prototip çalışmaları ise Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Arkeoloji Müzesi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Zamanla Türkiye’de yaygınlaşması ve 81 ile uygulanması için uygulama 

üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Sürekli gelecek olan güncellemelerle müze sayısı 

arttırılacaktır. Kastamonu Arkeoloji Müzesi için şu anda her birinden 10’ar tane olmak üzere 

Asya, Yunan ve Mısır medeniyetlerine ait eserler bulunmaktadır ve yeni güncellemelerle sayılar 

artacaktır. Bu eserler uygulamanın sanal sergi bölümü için yurtdışındaki müzelerden alınmış 

birebir 3D modellerdir. Seçilen bu eserlerden 5’er tanesine erişim Müze Puan karşılığında 

gerçekleşecektir. Gerekli güncellemeler ve çalışmaların sonunda ARGA THS9 seviyesi ile 

ticarileşecektir. 

Ayrıca uygulama içerisinde tutulan veriler (gezilen müzeler, müzelerin aylık ve yıllık ziyaretçi 

sayıları, yerli ve yabancı turistlerin sayıları, vb.) ülke turizmi için büyük önem taşımakla 
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beraber ülke turizmine ve ekonomisine fayda sağlayacaktır. 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

 

Şekil 7.1 ARGA SWOT Analizi 
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