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1.Proje Özeti  

     Kültürel Miras Sanal Asistanı  Turizm ve Müzecilik Alanında Ar teknolojisi ile birlikte ai 

asistanı ile gezi rotası oluşturarak yerli ve yabancı turistlerin ülkemiz hakkında bilgi sahibi 

olmasını amaçlamaktayım. Aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin daha kaliteli ve 

eğlenceli bir deneyim sağlamasını hedeflemekteyim. Projemiz kullanıcı kaydına dayalı bir 

sistem üzerinden çalışmaktadır. Kullanıcı sisteme üye olduktan sonra hangi şehire gitmek 

isterse listeden önce onu seçerek gezi rotası planlamasını başlatır. Ardından gezi türünü 

seçmek için ikinci ekrana yönlendirilir. 2. ekranda karşısına 3 seçenek çıkar bunlar ; 1-

Kültürel rota, 2-Gastronomi rotası, 3-Eğlence ve Aktivite rotası. Bu seçenekler sunularak 

system üzerinden rota oluşturma aşamasını geçilir. Bu sayade kullanıcı seyahat planı 

yaparken gittiği şehri daha efektif ve daha fazla deneyimleme fırsatına sahip olur. 

2.Organizasyon Şeması 

     Proje ekibimiz 1 kişiden oluşmaktadır ve bu kişi her aşamada aktif olarak görev 

almaktadır. 

3.Proje Fikrinin Açıklanması  

3.1 Çözüm Ürettiği Sorun / İhtiyaç 

     Projemiz ile medeniyetlerin beşiği olan hem kültürel anlamda hem de gastronomi 

alanında dünyada eşi benzeri bulunmayan mirasımızın, yerli ve yabancı turistlere daha fazla 

ulaşması için bir mobil uygulama geliştirerek, insanların hem seyahat planlarını 

oluşturmasını kolaylaştırmak hem de daha fazla deneyim edinmelerini ssağlamaktayz. 

      Projenin çıkış fikri bir şehre gittiğimiz zaman o şehirde yapılabilecekler hakkındaki 

verilerin dağınık olması ve sistematik olmaması üzerine planladığımız gezilerde aktif olarak 

bir plan oluşturmamamızdan geliyor. Bulunulan şehrin yöresine ait yemeklerin, hediyelik 

eşyaların, şehrin nesi meşhur gibi bilgilere ulaşmakta zorluk çekilmektedir. Bizde bu 

bilgilere ulaşmayı nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünerek bir mobil uygulama geliştirdik. 

Şuan prototip aşamasındayız. Bütçemiz yettiği sürece kendimizin oluşturduğu veri tabanı ile 

bir deneme aşamasına geçmek için gerekli aksiyonları almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 

projenin içerisine müzelerimizi ve ören yerlerimizi anlatan bir yapay zeka asistan 

oluşturarak kişiye özgü (Yaşına, diline göre) karakterler oluşturarak ören yerleri gezi turu 

hakkında bilgi veren Google Tts[1] (Text to Spech) ile seslendirme ücreti vermeden sesler 

ile bölge tanıtımını yaparak daha aktif bir turizm rehber asistanı oluşturmayı da 

hedeflemekteyiz.  

     Bu projemiz de Google Flutter teknolojisini kullanarak platformlar arası ios ve android 

üzerinde çalışacak şekilde Google maps verilerini, Kültür bakanlığından alınan Müze ve 

Ören yerleri isimlerini ve içerik hakkındaki bilgileri ise Vikipedi:GLAM/Türkiye Müzeleri 

projesi kapsamındaki api servisi ile sağlayacağız. Bu sayede sürekli güncellenen verilerimiz 

ile turistler de güncel veriler ile turizm rotasını oluşturmuş olacaklar. 

 

  3.1.2 Yerlilik ve Özgünlük Tarafı  

     Projemizde Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka kullanarak iki teknolojinin birleşimi 

sonucu bir gezi rotası oluşturmayı hedeflemekteyiz. İlk defa gastronomi rotası oluşturarak 

kültürel yemeklerimiz hakkında kalori, içerik ve tarihi hakkında bilgiler vererek kültür 

ticaretini, aynı zamanda 'Bu şehirde hediyelik ne alınır?’ sekmesi ile bölgemizdeki eğitim 

kurumlarının ve kadın üreticilerin ürettiği hediyelik eşyaların online satış mağazası olarak 

listelenmesini ve bu sayede daha fazla müşteri potansiyeli oluşturarak kadın 

girişimcilerimizi desteklemiş olmaktayız. 
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   Yapay zeka ve derin öğrenme verilerinin tamamını kendimi eğiterek oluşturacağım için 

yerli ve milli kısmımız,veri tabanlarının ve verilerin oluşturması kısmında yer alacak UI/UX 

tasarımlarımız ile büyük oranda yerli ve millidir. 

3.2 Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

     Hedef kitlemiz yerli ve yabancı turistlerdir. Ülkemiz üzerinde bir gezi düzenlemeyi 

düşünen herkes bizim sistemimize dahildir. 

4. Kullanılacak Yöntem  

     Yazılım teknolojisi olarak Flutter kullanılacaktır[1]. Nedeni ise tüm platformlarda çalışır 

halde programlanabilir olmasıdır. Veri tabanı bağlantılarımız ve güvenliğimiz için Ms Sql 

Server[2] üzerinden sql sorguları ile verilerimizi oluşturup sorgulama yaparak uygun gezi 

rotalarını oluşturabiliriz. Flutter hem güncel bir programlama dilidir hem de Google 

teknolojilerini aktif olarak kullanabilmemizi sağlamaktadır. Ve sürekli güncelliğini koruyan 

bir alt yapıya sahiptir. 

4.1 Kullanılması Planlanan Algoritmalar  

      Mobil uygulamamız kullanıcı girişi ile kullanılan bir uygulamadır. Bu sebepten uygulama 

başlangıcındaki akışımız Şekil 1’de yer alan uygulamaya giriş akışı ile başlar . Bu akışta 

uygulamayı ilk defa açan kullanıcı login ekranında sisteme kayıtlıysa login olur, kayıtlı değil 

ise uygulamaya kaydolma akışına geçer. 

 

 

Şekil 1 

Uygulamaya kayıt ekranına gelen kullanıcı zorunlu alanları doldurduktan sonra bunlar mail 

telefon gibi adresler ile doğrulama işlemi yapılır. Eğer kullanıcı yanlış ve eksik veri girerse 

kullanıcıya hata mesajı gönderilir. Eğer veriler doğru girildiyse doğrulama kodu gönderilir. 

Doğrulama kodu kontrol edilerek sisteme giriş yapılır. Eğer doğrulama kodu doğru değil ise 
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sisteme geri gönderilir. İşlemlerin Akış Şeması şekil 2 deki gibidir.

 

Şekil 2 

Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra hangi şehre gitmek isterse listeden önce onu seçerek 

gezi rotası planlamasını başlatır. Ardından gezi türünü seçmek için ikinci ekrana yönlendirilir. 

2. ekranda karşısına 3 seçenek çıkar bunlar ; 1-Kültürel rota, 2-Gastronomi rotası, 3-Eğlence 

ve Aktivite rotası. Seçimden sonra kriterlerin oluşturulması için ekrana yönlendirilir. Akış 

diyagramı Şekil 3’te yer almaktadır. 

 

Şekil 3 

1- Kültürel rota seçilince: Gideceği şehir ve bölgede ki yaşamış olan uygarlıklar ve 

dönemler hakkında bir liste sunulur. Bu listenin içerisinden hangi dönem eserlerini 

veya uygarlık hakkında bilgi sahibi olmak isterse seçilir. Ardından onun hakkında bir 

rota oluşturmak üzere 3. ekrana yönlendirilir. 

2- Gastronomi rotası seçilince: Gideceği şehir ve bölgedeki yemek türleri hakkında bir 

liste sunulur. Tercih ettiği yemek çeşitleri ve alerjisi olduğu ürünleri seçerek 3. ekrana 

yönlendirilir. 

3- Eğlence ve Aktivite rotası seçilince: Gideceği şehir ve bölgede bulunan dernek ve 

kuruluşların düzenli olarak yaptığı aktiviteler listelenir örn doğa yürüyüşü, tırmanış, 

bisiklet turları vb istediği aktivite türünü seçtikten sonra 3.ekrana yönlendirilir. 
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  1.Kültürel Rota 

     Kültürel rota oluşturmak için müzelerin ören yerlerinin ve kültürel mirasımızın verilerine 

ihtiyacımız olacağından bu verileri oluşturmak için Vikipedi ve Ankara İngiliz Arkeoloji 

Enstitüsü ile birlikte üyeleri olduğum Müzeciler Derneği ve Dijital Kültürel Miras Ağı 

(DKM) ortak oluşturulan Vikipedi:GLAM/Türkiye Müzeleri seviyor projesinde oluşturulan 

verilerin kullanılması planlanmaktadır. Örnek bir veri sorgulamasının Wikidata üzerinden 

gösterimi Resim 1’deki gibidir. 

 

Resim 1 

Aynı zamanda Tur Rehberi Yorumları ve Tur hizmeti alanımız ile mutlaka görülmesi gereken 

kültürel yerleri ve açıklama yorumları eklenerek hem tur rehberlerini değerlendirmeyi hem de 

yeni noktaları keşfetmemizi sağlayarak yeni kültürel miraslar oluşturmayı hedeflemekteyiz. 

2.Gastornomi Rotası 

Gastronomi rotasında seçtiği zaman şehrin sokak lezzetlerini, yöresel yemekleri kategoriler 

halinde listelenecektir. Bu sayede daha kullanıcıda merak uyandırmayı ve daha fazla lezzet 

deneyimleyerek daha iyi bir kültürel deneyim kazanmasını umut ediyorum Ara yüzümüzün ön 

çalışmasını Resim 2’de görebilmekteyiz. 

 

Resim 2 
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Kullanıcı listelenen yemeklerin üstüne tıkladığı zaman ürün hakkında detaylı bilgiler edinerek 

kendisi için uygun olup olmadığını(her hangi bir alerjisi olup olmadığını), kaç kalori 

olduğunu, ortalama hazırlanma ve servis süresi hakkında bilgi sahibi olur, seçtiği yemeğin 

yorumlara göre nerede yeneceğini, nasıl yiyeceği hakkında bilgi sahibi olur bkz. Resim 3-4-5 

                         

                Resim 3                                            Resim 4                                               Resim 5                                           

3. Eğlence ve Aktivite rotası 

     Kullanıcı gerçek hayat aktive deneyimleri haricinde Ar yazılımlarımız ile meteverse 

evreninde telefonu üzerinden farklı aktivite deneyimlemelerini sağlamak için; Şimdilik hazır 

olarak bitirdiğimiz(Resim 6) kil üzerine şekil vererek bir nevi çömlekçilik yaparak kültürel 

eserlerin 3 boyutlu olarak tasarlayarak hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayıp hem de 

kültürel eser hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde eseri 

yerinde inceleme isteği doğurup müzelerimize yönlendirebiliriz. Ar fitlereler ile çocuklar için 

eğlenceli kask,maske vb filtreler oluşturabiliriz ve bunları fotoğraf çekip paylaşılmasını teşvik 

ederek sosyal medyada yayınlatarak daha fazla insanın kültürel miraslarımız ile ilgilenmesini 

sağlayabiliriz bkz Resim 7 

 

                          

                                                                          Resim 6                       Resim  
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4.Ar Yardımcı Asistan  

     Kullanıcının yaşına göre değişen anlatım tarzı sayesinde kullanıcı ile doğrudan ilişkili olan, 

kullanıcının ana diline göre sesli ve yazılı bilgi vermektedir. Kısaca nasıl kullanılacağına bir örnek 

vermemiz gerekirse çalışma mantığı alttaki Resim 8’de gösterildiği gibi kamerayı açıp qr kodu 

okuttuktan sonra müzeye ve ören yerine uygun marker ile GvzAsist ortaya çıkarak hem eserler 

hakkında sesli ve yazılı bilgi verip hem de eserlerin 3d modelleri ile detaylı olarak inceletip 

kullanıcıya daha fazla bilgi edinme şansı sunmaktadır. Ziyaretçinin kullandığı telefon diline göre 

otomatik olarak sesli ve yazılı çevirisi ile tüm dünya dillerine uygun sunum gerçekleştirebiliriz. 

Seslendirmeyi yapay zeka ile otomatik yapacağımız için herhangi bir seslendirme ücreti vermemize 

gerek kalmadan tüm sistemi sadece eser ve seksiyon verileri ile oluşturup tüm müzelerimiz için içerik 

oluşturma paneli ile  çok kısa bir süre içerisinde kullanıma hazır bir hale getirebiliriz. 

 

Resim 8 

 

 

 

     Qr kodu okuttuktan sonra marker üzerine telefonu tuttuğumuzda eser hakkında kullanıcının diline 

uygun çevrilmiş eser bilgisi hem yazılı hem de sesli olarak verilmektedir.(Sistem çalışır halde olduğu 

için modellerin direk son kullanıcının gördüğü hallerini göstermek istedim) 

                                             

                     Resim 9                                                                                                                           Resim 10 
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Asistanların kullanıcı yaş ve cinsiyetine göre model örneklerimiz şu şekillerdedir. 

                        

                     Resim 11                                                                                                                           Resim 12 

 

   

                     Resim 13                                                              Resim 14                                                            Resim 15 
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Anadolu Medeniyetleri müzesinde stajyer iken oluşturduğum broşür üzerine yaptığım çalışmada 

markerler üzerinde 3 boyutlu müze gezi rotası oluşturmuştum. 

                                          

            Resim 16          Resim 17 

Broşür üzerindeki eserlerin 3 boyutlu modelini telefonun ekranına tıklayarak yön değiştirme, büyütme 

ve küçütme gibi (gesture) işlemlerini yapabiliyoruz. 

       

Resim 18                                               Resim 19 
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Eseri detaylı incelemek isteyen kullanıcıya eserin üzerindeki kırık parçalara kadar detaylı bir inceleme 

olanağı sunuyoruz. 

                                                        

                                                Resim 20                             Resim 21 

Yeni broşür oluşturmamıza gerek duymadan daha önce oluşturulmuş broşürler ile marker gerekmeden 

resim üzerinden eserlerin 3 boyutlu modelini telefonun ekranına tıklayarak yön değiştirme, büyütme 

ve küçültme gibi (gesture) işlemlerini yapabiliyoruz. Aşağıda Agustus tapınağının broşürü üzerinde 

bulanan bilerek zor olsun diye seçilmiş siyah beyaz fotoğraf üzerinden ar ve yapay zeka kullanarak 

Agustus tapınağının 3 boyutlu modelini sadece telefona Qr kod okutarak kullanıcıya sunabiliyoruz. 

  

                                                                         Resim 22                                    Resim 23 
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Aynı zamanda kullanıcının seçtiği eserler ile metaverse evreninde gezdiği müzelerdeki eserleri 

toplayarak 3 boyutlu bir sanal müze oluşturmasını sağladık. Bu sayede daha fazla yer gezip 

koleksiyonunu artırabilir ve eserleri dönemine, malzeme türüne ve buluntu yerlerine göre sıralayıp 

kendi istediği gibi düzenleyebilir örnek alarak aşağıda kendimin oluşturduğu müzeyi görebilirsiniz. 

 

Resim 24 

 

 

 

Resim 25 
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Eserlere yaklaştığınızda sesli olarak size eserleri anlatmaya başlıyor. 

 

     Resim 26 

     Sadece Asistan ve Eserlerin modelleri haricinde markerlar üzerinde video oynatarak ören 

yerlerinde, elektrik olmayan yerlerde videoları oynatarak daha fazla bilgi ve daha iyi bir kültürel 

deneyim elde etmelerini hem de dünyamızı daha iyi bir şekilde sürdürülebilirlik sağlayabilmek için 

enerji tasarrufu sağlayarak müzelerimizdeki tv ler yerine qr kod ve bir marker ile hiçbir gider olmadan 

tanıtımlarımızı yapabiliriz. Ören yerlerinde yenilebilir enerji kaynakları kullanarak hem eserlerimizi 

koruyup internetin çekmediği bölgelerde sistemin çalışması için gerekli ufak modem cihazının 

çalışması için enerji üretebiliriz. 

                                         

                           Resim 27                                                                                                                                         Resim 28 
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Son geliştirmem ile videoları da marker gerektirmeden her yerde izleyebilmeyi, durdurup-başlatmayı 

sisteme dahil ettim. 

          Resim 29             Resim 30                                                                                                                              

3. Ekranda ise kaç günlük bir seyahat seçeceği sorulur. Bu cevaptan sonra yapay zeka ve 

kullanıcı verileri işlenerek en optimal ve en iyi rota seçimleri yapılır ve kullanıcıya seçmesi 

için sunulur. Yapay zeka ve Ar teknolojisi[3] ile birlikte rota hakkında bilgilendirme yapmak 

üzere sisteme dahil edilir. Kullanıcı Ar yapay zeka ile kendi dilinde kendi yaşına ve profiline 

uygun bir şekilde gezi rotasına dahil edilir. Kullanıcı sunuma dahil edilir. 

 4.2 Yazılım Mimarisi 

     İki ana başlıkta ilerleniyor. Bunlardan ilki ön yüz (Frontend) tarafını Flutter teknolojisi 

kullanarak oluşturulacak. Arka yüz (Backend)tarafı ise Java[4] ve Sql teknolojilerini Derin 

öğrenme için ise Google Tenserflow teknolojisi kullanılacak. Flutter tercih etme nedenimiz 

cross-platform çalışma mantığına dayalı olduğu için farklı mobil işletim sistemleri ile birlikte 

çıktı almamızı kolaylaştırır. Aynı zamanda Flutter widget olarak oldukça zengin bir 

kütüphaneye sahiptir. Bu sayede tasarım çıktıları almamız kolay olacak. Veri tabanı olarak 

güvenlik ve daha hızlı dönüt sağlayabileceği için Ms Sql Server kullanılacak. Ms sql server ile 

birlikte Vikipedi api yapısını kullanarak Vikipedi:GLAM/Türkiye Müzeleri[5] altlığını 

kullanarak sürekli güncellenen verilere sahip olunacak. Verilerin kontrolünü son denetleyici 

olarak sistem yöneticisi onayladıktan sonra sisteme dahil edilip nihai kullanıcıya ulaştırılacak. 

Arayüz Tasarımları için Figma ve Sketch yazılımlarını kullandım.Modelleri oluşturmak için 

Blender ve Maya 3d kullanarak riglendi Animasyonları oluşturmak için ise Unreal Engine 

4.27 ile rigler animasyon ile son nihai hallerini aldılar. 

5. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

 

     Proje kapsamında yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu bölgedeki kültürel mirasımıza ait 

kültür varlıkları, gastronomi ve bölgedeki aktivitelere ulaşması kolaylaştırılacak ve bu sebeple 

bulunduğu bölge hakkında bilgi sahibi olacak. Daha fazla deneyim ve daha farklı bakış 

açılarını artırarak daha fazla şehir hakkında bilgi sahibi olup kültürel anlamda doyum 

yaşanması sağlanacak. Bir diğer yandan bu proje ile görme engelli ve fiziksel engelli 

vatandaşlarımızın kültürel miras deneyimlerine ulaşmasını da sağlamış olacağız. İşin ticaret 

kısmına bakarsak bu rota sistemi ile kültürel mirasların bilinirliği artacaktır. 
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6.SWOT Analizi 

 

Projemin güçlü ve yenilikçi yönlerini sıralayacak olursak; 

• Teknolojide mobil telefon kullanımının artması Pazar payımızı artırıyor. 

• Daha önce ülkemizde turizm rotalarını farklı bir bakış açısı ile (Kültürel, 

Gastronomi, Turizm) olarak ele alan tek uygulama olacak. 

• Pandemi döneminden sonra insanların yeni deneyimler edinmek istemesi ve bu 

deneyimleri en etkili bu proje ile oluşturabilir olması. 

Projenin zayıf yönleri ve riskleri ise: 

• Yazılım ve tasarım kısmının tek kişi tarafından yapılması projede yeterli 

özgünlüğü sağlayamayabilir. 

• Pazar payını oluşturabilmek için gerekli mevzuatın Kültür bakanlığı vb 

kurumların bürokratik uzun süreçlere sahip olması. 

 

 

 

7.Proje Plan Takvimi 

Proje planın Takvimi tablomuz  Resim 31’de ki tamamlanmış olan görevleri  ve planlanan tarihlerde 

yapılacak görevlere göre projenin ilerlemesi devam edecektir. 

 

 

Resim 31 
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