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

 

XIX proje ekibinde, bir kaptan, bir üye ve bir danışman yer almaktadır. Kaptan ve üye, iletişim 

tasarımı yönetimi bölümü öğrencisi olmakla birlikte 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme 

konusunda çalışmaktadır. Kaptan Bandırma Vapuru’nun üç boyutlu modelinin oluşturulması ile ve 

sanal gerçeklik ortamında sunulacak video içeriklerini ve üye modelin VR ortamına aktarılması ve  

proje içinde yer alan görsel ve işitsel bilgilendirmelere yönelik içeriklerini hazırlamakla görevlidir. 

Danışman hoca tüm proje boyunca raporlama, modelleme gibi konularda danışmanlık yapacaktır.  

  

Samsun 2018-2023 Kültür ve Turizm Eylem Planı hazırlıklarında yapılan çalıştaylarda birincisinde 

turizm, ikincisinde kültür ön plana çıkmıştır. Turizm çalıştayında tanıtım ve pazarlama, turizm 

bilinci oluşturma ve istihdama katkısı ve kültür çalıştayında da kültürel varlıkların korunup 

sürdürülerek turizme kazandırılması gündemleri oluşmuştur (Keleş ve Bahadır, 2018). Samsun’un 

tanıtımına ve ulaştırılmasına katkı sağlayacak bu proje bu iki gündemin maddelerini de destekler 

nitelikte olup, çağın teknolojisiyle arttırılmış gerçeklik ile Bandırma Vapuru’nun görüntülenmesi 

Samsun’un tanıtılmasını sağlamayı hedeflemektedir.  

 

 
ŞEKİL 1. XIX Takım üyeleri 

 

Projede, 3 boyutlu çizim programları kullanılarak Bandırma Vapuru’na ait model oluşturulması ve 

ardından Sanal Gerçeklik ortamına aktarılması aşamaları yer almaktadır. Diğer yandan video kurgu 

teknikleri ile, o döneme ait fotoğraflarla, Samsun’a ayak basışa ilişkin olayların seslendirmesi 

sunulacaktır. Bu yöntem kişisel deneyime yer vermesi açısından, görsel ve işitsel öğelere birlikte 

yer vermesi açısından etkili bir yöntem olacağına karar verilmiştir. 

 

Proje kapsamında oluşturulacak işitsel bilgilendirme içeriğinde Atatürk’ün Samsun’a ayak basışına 

ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. “. Mustafa Kemal Paşa ve karargâhıyla 16 Mayıs 1919’da 

bandırma Vapuru ile yola çıktı. Bandırma Vapuru, Kızkulesi açıklarında İngilizler Deniz 

Kuvvetlerince durdurulmuşsa da sonra yola devam etmesine izin verilmişti…… Mustafa Kemal 

Paşa ve karargâhı 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a varabildi. Sabahleyin kurmay Binbaşı Mahmut 

Ekrem Bey, sandalla gemiye yanaştı. Ekrem, güvertede bulunan Mustafa Kemal Paşa’nın yanına 

giderek askerce bir selam verdi. “Hoş geldiniz paşam” dedi.” (Url-1) metni bilgilendirmede yer 

alacak metne ait örnek bir kısımdır. 

 

 

•3d modelleme- işitsel ve görsel içerik oluşturma- VR hazırlıkKAPTAN

•3d modelleme- işitsel ve görsel içerik oluşturma- VR hazırlıkÜYE

•3d modelleme ve görselleştirmeDANIŞMAN
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ŞEKİL 2. TEMSİLİ SANAL GERÇEKLİK ÇIKTISI (FOTOĞRAFLARDAN TEMSİLİ 

YAPILMIŞTIR) 

 

 

Aynı şekilde board lar üzerinde o döneme ilişkin ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Bandırma Vapuru 

ve Kurtuluş Yolu’na ait fotoğrafların yer aldığı görseller bu metinle birlikte dönmektedir.  

 

 
 

ŞEKİL3 : YER ALACAK GÖRSEL ÖRNEĞİ (URL-1) 
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ŞEKİL 4: YER ALACAK GÖRSEL ÖRNEĞİ (URL-2) 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

 

Projenin 3d çalışması için kullanıma açık erişimi olan Blender programından faydalanılmaktadır.  

İşitsel-görsel sunum hazırlanması için After Effects programından kullanılacaktır. VR gösterimi 

donanımı olarak Oculus, HTC vive ya da Pilo araçlarından yararlanılacaktır. 

 

Bandırma Vapuru’nun  ve çevresinin üç boyutlu modellemesi, mapping ve etrafında bilgilendirme 

amaçlı yer alacak board ların hazırlanması Blender programı üzerinden hazırlanacaktır. Takım 

üyelerinin Blender programına hâkim olması, Blender ile 3boyutlu modelleme, Mapping, 

Environment oluşturma işlemlerinin hepsinin yapılabilmesi ve programın ücretsiz olması gibi 

nedenlerden dolayı Blender programı tercih edilmiştir. 

Diğer yandan VR ortamının oluşturulması noktasında performans artırıcı motor aracı, program 

içinde modelleme aracıyla yapılmış üç boyutlu nesnelerin çalışmasına imkân sağlamaktadır. Bu 

aşamada da Unity oyun motoru kullanılarak sanal gerçeklik ortamı geliştirilerek, bilgisayarda 

oluşturulan bir dosya oluşturulmaktadır. Bu dosya açıldığında VR- Oculus gözlüğünde sanal 

gerçeklik ortamı içinde yer alarak Bandırma Vapuru görülmekte ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile 

ilgili görsel ve işitsel bilgilendirme yapılmaktadır.  

 

 
 

Elektronik tasarımda öncelik aşamaları içim bilgisayar programları kullanılacaktır. Yazılım hazır 

olduğunda projenin deneyimlenmesinde mevcut bir kameralı, kulaklık VR gözlüğü (Oculus, HTC 

vive ya da Pilo) kullanılacaktır. 

 

 

• Bandırma Vapuru ve çevresi 3d modelinin hazırlanması 3d model

• Vr ortamının yazılımının hazırlanması ve modellerin aktarılmasıVr ortam

• Görsel ve işitsel hikaye öğelerinin entegre edilmesiİşitsel-Görsel

• Vr gözlüğü takılarak aktive edilmesi ve ortamın başlamasıVr gözlüğü
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ŞEKİL5. VR’IN KURULUP BLENDER MODELLEMESİ VE UNITY ÜZERİNDEN 

GÖZLÜĞE AKTARILMASI 

 

 

 
 

ŞEKİL3. VR GÖZLÜĞÜ İLE SANAL GERÇEKLİĞİN GÖRÜLMESİ 

 

 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

 

Sistemin işlemesi noktasında 3 boyutlu modelleme için Blender programı kullanılacaktır. 

Projemizde kullanılacak sanal gerçeklik (VR) uygulanmasının hazırlanması için hem ücretsiz hem 

pek çok sanal gerçeklik ekipmanına destek vermesi hem de kullanımı kolay ve anlaşılır olması 

sebebiyle Unity3D kullanılmasına karar verilmiştir. Unity3D' de uygulama hazırlandıktan sonra 

program çalıştırılabilir bir ".exe" dosyası olarak export edilecektir. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve 

Kurtuluş yoluna ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı işitsel ve görsel içerik için After Effects programı 

kullanılarak Unity üzerinde entegre edilecektir.  Bu uygulamaların gerçekleşmesi için bir bilgisayar 

gerekmektedir. Unity de hazırlanan ortamın deneyimlenmesi için kulaklık bir VR gözlüğü (Occulus 

marka) gerekmektedir.  
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ŞEKİL6. KULLANILAN PROGRAM AKIŞI 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

 

Elektronik tasarımda öncelik aşamaları için bilgisayar programları kullanılacaktır. Yazılım hazır 

olduğunda kulaklık içerikli Vr gözlüğü ile sistem devreye girecektir. 

 

VR olarak bir modelin VR gözlüğü aracılığıyla gösterilmesine ilişkin çeşitli proje örnekleri ve bu 

çalışmaları inceleyen akademik yayınlar da bulunmaktadır. Sankar (2019) da incelediği araştırma 

içerisinde ortak bir mimari modelleme yazılımı (Revit, SketchUp, Rhino3D, ArchiCAD, Maya, 

AutoCAD, 3dsMax ve VectorWorks gibi) tarafından oluşturulan mimari modelden başlayarak ve 

modeli 4D içerik oluşturma seçeneğine geçirerek SANAL gerçeklik deneyimleri oluşturulacapını 

ifade etmektedir. VR deneyimleri için 4D içeriği öncelikle Unity 3D ve Unreal Engine 4 gibi oyun 

motorları kullanılarak geliştirilmektedir. Model oluşturma için kullanılan herhangi bir yazılımdaki 

mevcut her projenin dışa aktarılması, dokuları ve malzeme özelliklerini dönüştürmek için bir 

aracıdan geçirilmesi (çeviri sırasında tutulmasını sağlamak) ve ardından sahne oluşturma ve dağıtım 

için Unity / Unreal'e içe aktarılması gerekecektir. Diğer yandan Alternatif bir yöntem olarak, 

doğrudan entegrasyon programları 4D içerik üretimi için de kullanılabilir bir seçenek olarak 

belirtilmektedir (Sankar, 2019). 

 

Bu bağlamlar dahilinde proje, Blender programı aracılığıyla 3 boyutlu görselleştirme ardından, VR 

yazılımı yapılmasıyla kullanılır hale gelecektir ve oyun motorlarından Unity desteği ile VR ortamı 

oluşturulacaktır.  Diğer yandan After Effects ile hazırlana işitsel ve görsel bilgilendirme dahil 

edilecektir. VR’ın Blender programı içinde aktifleştirilmesi ile VR gözlüğü takılacak ve arkasında 

Bandırma vapuru görseli ve etrafında görsel ve işitsel sunumun yer aldığı kısımlar gelecek ve bakan 

kişi VR gözlüğü ile bu ortamda yer alacaktır.  

 

Blender programının kullanıma açık ücretsiz bir program olması, ekibin bu içerikleri oluşturabilme 

yeteneği ile projenin modelleme aşamasında uygulanabilir durumdadır. Yazılım mühendisliği 

desteğiyle Unity programını aktif kullanan kişilerce VR ortamı geliştirilecektir.  Dolayısıyla mevcut 

literatür, deneyim ve mevcut örnekler çerçevesinde proje uygulanabilir durumdadır.  
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ŞEKİL 7. VR AKIŞI 

 

 
 

ŞEKİL 8. BANDIRMA VAPURU BLENDER MODELLEME GÖRSELİ 

 

 
 

ŞEKİL 9. BANDIRMA VAPURU BLENDER MODELLEME GÖRSELİ 

Bilgisayar 
üzerinden 
sahne aç

VR gözlük 
tak

VR 
gözlüğünde 

görüntü 
oluşumu

Sanal ortam 
içinde yer al

İşitsel ve 
görsel 

bilgilendirme 
al
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5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

 

Samsun’un kültürel açıdan tanıtılması çağın teknolojisi kullanılarak tanıtım amaçlı ya da erişemeyen 

kesimin vapuru 3 boyutlu olarak görme deneyimi ile gerçekleşebilmektedir. Proje, Samsun İli Kültür 

ve Turizm tanıtımına yönelik olmasıyla Samsun turizminin arttırılması ve turizm faaliyetlerinde 

Türk öğrencilerin hazırladığı model ve VR kullanılacaktır.  

 

Turizm gelişimine bakıldığında, 2050 yılı için teknoloji, sağlıklı yaşam, kültürel ve doğal kanyaklara 

yönelik seyahat eğilimleri öngörülmektedir (Yeoman, 2012; Yeoman, 2009).   Diğer yandan 

İnternet, bilgi ve iletişim sistemlerinin gelişimi, ulaşımda nitelik gelişimi (konfor, hız vb.), sanal 

gerçeklik turizme bağlı teknolojik gelişmeler içerisinde yer almakla birlikte turizmin çeşitlenmesi 

noktasında geçmişle geleceğin bir arada bulunması, kültüre bağlı turizm ve sanal gerçeklik de yer 

almaktadır (Kozak ve diğ., 2013). Turizm sektöründe 3D deneyimi kişilerin seyahat kararlarına 

olumlu yönde etkilemeye devam edeceğine yönelik öngörülmektedir (Go  ve  Gretzel,  2016). Bu 

anlamda teknolojik ve turizm trendleri bağlamında şartlara uyum sağlamakta ve günün 

gerekliliklerini yerine getirdiği düşünülmektedir.  

 

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

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla kurtuluş yolunu açmıştır. 

Bu anlamda kent büyük bir önem kazanmıştır. Atatürk’ün Samsun’a geldiği Bandırma vapuru 

replikası da kent içinde ziyaretçilere açıktır. Yapılan proje, arttırılmış gerçeklik ortamında Bandırma 

Vapuru’nun dışından dolaşma şansı tanımaktadır. Bu esnada da çevrede döneme ait, fotoğraf ve 

görsellerin akışına, o dönem gerçekleşen olayların seslendirmesi eşlik etmektedir. Bu proje ile farklı 

turizm fuarlarında Samsun tanıtımları yapma imkânı sağlarken, o döneme ilişkin bilgilerle kültürel 

tanıtım ve bilgilendirmeye katkı sağlamaktadır. İmkanlar dahilinde Samsun’a gelemeyen kişilere de 

VR ortamında bu deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir 

 

Samsun İli Kültür ve Turizm Eylem Planı’na göre Samsun’da turizme bakıldığında, yabancı turist 

sayısının azlığı, gelen turistlerin kalış sürelerinin kısalığı, otel doluluk oranlarının düşük olduğu 

(%35), Samsun’un tanıtımında ve pazarlamasında eksiklerle karşılaşıldığı gibi şeyler karışımıza 

çıkmaktadır (Keleş ve Bahadır, 2018). Projenin sanal ortamda geliştiriliyor olması, bilgisayar 

üzerinden gösterilebilmesi, farklı lokasyonlarda yer alan tanıtım ve faaliyetlere kolayca 

götürülebilmektedir. Bu sayede tanıtımın görsel bir deneyime ulaşması insanlarda görme merakı 

uyandırabilmektedir.  

 

Bu anlamda ortaya çıkarılan proje, Samsun’un kültürel değerleri noktasında bilgilendirme ve çağın 

getirdiği turizm teknolojisine ve Samsun tanıtım ihtiyaçları noktasında bir destek 

oluşturabilmektedir. Turizm amaçlı ulusal ve uluslararası anlamda tanıtım faaliyetlerinde 

kullanılabilmektedir.   

 

{Proje fikrinin Turizm Teknolojileri alanında hangi probleme çözüm ürettiği, hangi ihtiyacı 

karşıladığı belirtilir. Gerçek hayat ile ne kadar uyumlu olabileceği detaylı olarak anlatılır. Projenin 

hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi verilir. Hangi teknolojik hazırlık seviyesinden yola çıkıldığı 

ve proje sonucunda hangi teknolojik hazırlık seviyesine erişildiği takvime bağlı olarak ifade edilir.} 
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7. SWOT Analizi (5 Puan) 

S: Samsun’a yönelik tanıtım faaliyetlerinde farklı lokasyonlarda kolayca kullanılabilmesi, tarihi 

Bandırma Vapuru’nun görsel olarak yer alması, diğer yandan Bandırma Vapuru görmenin ve 

tanıtmamın sanal gerçeklik ortamı üzerinden deneyim olarak sunulması ve diğer yandan görsel ve 

işitsel olarak da Atatürk’ün Samsun’a çıkışına ilişkin bilgilendirme yapılması ve ticarilesme 

potansiyelinin yüksek olması yanında Samsun turizminin güçlendirilmesi için bundan sonraki 

çalışmalara on ayak olma  potansiyelidir. Ayrıca Samsun Üniversitesi öğrencilerinin yerel 

ihtiyaçların farkına vararak bu alanda çalışmalarını geliştirecek olmasıdır. 

W: Bandırma Vapuru’nun içine girme imkânı olmaması. 

O: Üç boyutlu bir deneyim olması ve Samsun’un turizm faaliyetleri geliştirme ihtiyacının olması 

çerçevesinde katkı sağlaması ve bu projeyle bu faaliyetin yurt içi ve yurtdışında herhangi bir 

lokasyonda gerçekleştirilebiliyor olması ve insanlara şehirleri ve kültürel varlıkları tanıma fırsatları 

sunması olarak belirtilebilir.  

T: teknik problemlerin var olabilmesi, websitesi üzerinden bir sanal tur olarak sunulmuş olmasıdır.  
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