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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

1.1.Proje Ekibi 

Ethernal Technology (Sonsuz Teknoloji) adlı takımımız 2021 yılının ocak ayında kurulmuştur. Ku-

ruluş amacımız teknolojiyi farklı alanlarda kullanarak yeni ürünlere entegre etmek ve bunları geliş-

tirmektir. Teknoloji kullanarak ürettiğimiz yeni fikirlerimizin ülkemiz adına yararlı olacağını, diğer 

alanlarda da başarı elde edebileceğini göstermek, amaçlarımız arasındadır. Takımımız bir üye ve bir 

danışmandan oluşmaktadır. Takıma üye olan ve kurucusu olan kişi 9. sınıf öğrenci Furkan KAN-

BAZ’dır. Danışman Zerrin DAĞLI ise kurucu ile aynı okulda Bilişim Teknolojileri öğretmenidir. 

Teknofest ile ilgili danışmanın yaptığı genel bilgilendirme sonrasında fikir şekillendirme aşaması 

birlikte yapılan toplantılar sonrasında son şeklini almıştır. Başvuru aşamaları her iki ekip üyesi ta-

rafından paralel yürütülmüştür. Yapılacak çalışmaların takviminin oluşturulması, sürecin planlan-

ması ve destek amaçlı eğitim ve öğretimin sağlanması görevleri danışman tarafından takım kaptanı 

ile eş zamanlı yürütülmekte olup buradan elde edilen veriler ışığında ürünün oluşturulması süreci 

takım kaptanı tarafından yürütülmektedir. Sürecin tıkandığı noktalarda gerekli çözümlerin üretilme-

sinde proje danışmanından yardım alınmaktadır. Takım olarak daha önce katılmış olduğumuz ya-

rışma veya kazandığımız ödül bulunmamaktadır. Teknofest’in sunduğu bu fırsat sayesinde, bu ya-

rışma ile temelleri atarak, deneyim kazanarak, ileride daha iyi projelere imza atmak için ilerleyece-

ğiz ve her projede kendi alanımızda en iyisi olmaya gayret göstereceğiz. 

1.2.Proje Özeti 

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizin kadim topraklarında ziyaret edilecek, görülecek 

ve gezilecek yerlerin çok ve çeşitli olması ve bunu teknoloji ile birleştirmemiz çok önemli bir geliş-

medir. İlk tasarlama aşamasında hedef kitle olarak fiziksel engelli bireylerin tarihi eserleri incele-

mesi amaçlı planladığımız proje, bütün dünyayı etkisi altına alan ve insanları yeni yerler görmekten 

mahrum bırakan salgın hastalık süreciyle daha geniş bir hedef kitleye hitap eder hale gelmiştir. Özel-

likle son yıllarda turizm gelirinde gözlenen ciddi düşüşe çözüm olması amacıyla1 ülkemizin dijital 

kültürel tanıtımına katkıda bulunmasını planladığımız ürünümüz, bunu sadece karekod okuma özel-

liği olan bir cihaz ile sağlayacaktır. Artırılmış gerçeklik destekli katalog (AR-Katalog) mantığıyla 

çalışan mobil uygulamamız, okunan karekod üzerine o koda ait turistik yerin üç boyutlu artırılmış 

gerçeklik görüntüsünü yansıtırken, belli bir seviyeye kadar kullanıcıya (inceleme amaçlı) etkileşim 

ve yer hakkında çoklu duyuya hitap eden (görüntü-ses) bilgi sağlar. Ülkemizin dünyaya tanıtımını 

çok güzel bir şekilde yapan Goturkiye.com sitesine de eklenebilecek olan bu teknoloji, ülkemizin 

bu alanda adının daha çok duyulmasında katkıda bulunacaktır. 

2. Algoritma ve Tasarım

Artırılmış gerçeklik destekli tarihi yerler kataloğu, mobil cihaza okutulan karekod üzerinde ilgili 

tarihi eserin üç boyutlu modelini görselleştirirken arka planda mekanla ilgili bilgilerin sesli olarak 

aktarılması sağlanacaktır. Katalog üzerinde yer alan karekod içinde ilgili tarihi esere ait benzersiz 

bir kimlik numarası yer alacak ve uygulama ile bu karekod okutulduğunda alınan kimlik numarasına 

ait sanal nesne ekrana getirilerek karekod üzerine 4 yerleştirilecektir. Aynı anda çalışmaya başlayan 

tetikleyici, eserin ses kaydının arkada çalınmasını sağlayacaktır. 
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Şekil 1: Program akış şeması 

3. Sistem Mimarisi

Sistemin oluşturulması için gerekli olan mimari oyun motoru, AR eklentisi ve çeşitli çevrimiçi araç-

lardan oluşurken; donanım için yalnızca mobil cihaz kamerası kullanlmaktadır. 

Yazılım bileşenleri: 

• Unity 3D

• Vuforia Engine

• Çevrimiçi araçlar

• Vuforia Geliştirici Sitesi - https://developer.vuforia.com/

• Karekod Üretici - https://app.qr-code-generator.com/

• Üç Boyutlu Modeller - https://sketchfab.com/

Donanım bileşenleri: 

• Mobil cihaz kamerası

Basılı/dijital benzersiz nesnelerin (karekod) üzerinde sanal görüntülerin ve sesli akışların oluşturul-

ması fikrine dayanan artırılmış gerçeklik temelli bu çalışma Unity 3D oyun motoru kullanılarak inşa 

edilmiştir. Unity, Unity Technologies tarafından geliştirilen bir çapraz platform oyun motorudur ve 

3D & 2D oyunların yanı sıra etkileşimli simülasyonlar ve çeşitli deneyimler oluşturmak için kulla-

nılabilir2.  

Unity 3D oyun motoru eklentisi olan Vuforia Engine; herhangi bir uygulamanın, görüntüleri ve nes-

neleri tanımasına ve gerçek dünyadaki boşluklarla etkileşime girmesine olanak tanıyan gelişmiş gör-

sel işleme özelliği ile Artırılmış Gerçeklik uygulamaları oluşturmak için kullanışlı olan bir yazılım 

geliştirme kitidir (Software Development Kit - SDK)3. https://developer.vuforia.com/ adresine kul-

lanıcı girişi yapılarak alınan lisans anahtarı ile ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Bu sitede geliş-

tiriciler, hedef (target) olarak kullanılacak görselleri sistem veri tabanına kaydedebilmekte ve Unity 

3D içine aktarılacak paketler olarak indirebilmektedir. Bu paketler Unity 3D içine aktarıldıktan 

sonra imaj hedefler ilgili veri tabanı işaret edilerek ortama yerleştirilir. İmajların yansıtacağı objeler 

de Unity proje sistemine aktarıldıktan sonra imajlarla eşleştirilir. Yine Unity 3D ortamına eklenen 

“AR Camera” nesnesi ayarlanarak yansıma gerçekleştiğinde nesnelerin düzgün görüneceği şekilde 

ayarlanır.  

https://developer.vuforia.com/
https://app.qr-code-generator.com/
https://sketchfab.com/
https://developer.vuforia.com/
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Uygulama kamerası benzersiz hedef görseli (karekod) tespit ettiğinde, önceden oluşturularak Unity 

3D projesine eklenmiş olan ve yansıtılacak yerle ilgili bilgi aktaran sesli akışlar çalışır, hedef imaj 

kadrajdan çıktığında çalışmayı durdurur. 

 

Şekil 2: Sistem mimarisi 

Vuforia Developer sistemine yüklenen karekodlar, ücretsiz karekod oluşturmaya olanak tanıyan 

https://app.qr-code-generator.com/ sitesinde oluşturulmuştur.  

Sistem ara yüzü Çıkış ve Dil (Türkçe/İngilizce) seçeneklerini içeren basit bir tasarım olarak oluştu-

rulmuştur. Prototip oluşturma aşamasında yazılı ve sesli içerikler, yabancı turistlere hitaben İngi-

lizce, yerli turistlere hitaben Türkçe olarak hazırlanmış ve ilgili dil düğmelerine bağlanmıştır.  

Projede kullanılacak üç boyutlu modellerin oluşturulması aşamasında, yarışma için hazırlanan pro-

totipte hazır modeller kullanılmıştır. Bu hazır modeller https://sketchfab.com/feed adresinden indi-

rilmiştir. Ürünün sergilenmesine kadar üç boyutlu modellerin oluşturulması için halen devam eden 

temel eğitimler tamamlanarak model rezervi genişletilecektir. Gelecekte çalışmanın ticari ürüne dö-

nüştürülmesi durumunda bu modellerin hazırlanması için profesyonel eğitimler alınarak gerçeğe en 

yakın üç boyutlu modeller oluşturulacaktır.  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

Prototip tasarımı, artırılmış gerçeklik görüntüleme teknolojilerinden İşarete Dayalı AR (Marker-ba-

sed Augmented Reality) teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. İşarete dayalı AR görüntüleme teknolo-

jisi; genellikle basit kalıplara dayanan, kolay tanınabilir ve okuma için düşük işlem gücü gerektiren 

QR/2D kod gibi belirli türdeki görsel işaretçilerin, bir kamera tarafından algılandığında işlem yapan 

görüntü tanıma tekniğine dayanır. Çalışma prensibi, kamera tarafından tanınan benzersiz işaret gör-

seli üzerine sanal nesnenin yerleştirilmesi olarak özetlenebilir. Prototip olarak oluşturulan uygulama 

mimarisinin işleyişi (Bkz. Şekil 2) kameranın okuduğu karekod verilerine göre işlem yaparak üç 

boyutlu nesneyi ve ses akışlarını ortama getirmek şeklinde ilerlediği ve tüm işlemleri kendi içinde 

gerçekleştirdiği için çevrimiçi olmaya dahi gerek kalmadan kolaylıkla kullanılabilmektedir (Bkz. 

Şekil 3). 

Unity 3D 

Vuforia Engine SDK 

3B Nesneler 

Karekod oluşturma 
(https://app.qr-code-generator.com/) 

Hedef görsel (image target) veritabanı 

(https://developer.vuforia.com) 

Sesli akışlar 

Kullanıcı 

kamerası 

Oku 

Yükle 

https://sketchfab.com/feed
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Oluşturulan uygulama Android işletim sistemli cihaza kurulup çalıştırıldıktan sonra kullanıcının ka-

merasına erişme izni isteyecektir. Kamera erişimine izin veren kullanıcı yalnızca bu donanımı kul-

lanarak işlemleri gerçekleştirdiği için çok geniş bir hedef kitle tarafından kullanılan bir ürün olacak-

tır. 

GoTurkiye.com internet sitesine kolaylıkla entegre edilebilir niteliktedir. Site içerisinde yerlerle il-

gili bilgilerin yer aldığı sayfalara ilgili karekod görsellerinin yerleştirilmesi yeterli olacaktır. 

 

Şekil 4: Uygulama tasarım ekranı (Unity 3D) 

Şekil 3: Uygulama ekran görüntüsü 
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Ortaya çıkarılan ürün kolaylıkla teknolojik ticari ürüne dönüştürülerek arz edilebilir, talebin karşı-

lanması da günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan kameralı akıllı cihazlar aracılığıyla 

kolaylıkla sağlanabilir.  

5. Yenilikçilik/Özgünlük 

Kültür ve turizm tanıtımını hedefleyen çeşitli dijital araçlar bulunmaktadır. Buna en bilinen örnek, 

mekân içinde gezme ya da sabit bir noktadan belirli bir çevreyi görme üzerine temellendirilmiş sanal 

müze/gezintilerdir. Ancak bu sistemler genellikle kapalı mekanlar içinde gezmeye olanak sağla-

makta, açık mekanlarda hareket olanağı olmadan yalnızca etraftaki görüntü 360 derece döndürüle-

bilmektedir. Tanıtım amaçlı kullanılan dijital araçlara bir diğer örnek, belirli yerlere özel olarak 

oluşturulmuş artırılmış gerçeklik uygulamalarıdır. Buna örnek olarak Hazerfen Ahmet Çelebi’nin 

Galata'dan atlayıp Üsküdar'a inişini simüle eden oyun verilebilir5. Ancak bu ürünlerin kullanılabil-

mesi ancak o mekânda bulunulduğunda mümkün olmaktadır. Proje için geliştirdiğimiz ürün, hem 

dijital/basılı/çevrimiçi ortamlarda kullanılabileceğinden hem de mekânın dışarıdan incelenebilme-

sine olanak sağladığından bu ürünlerden farklıdır. 

İşarete dayalı AR teknolojisi çeşitli ürünlerin katalog haline getirilmesinde kullanılmış olmasına 

karşın, turistik yapıları tanıtma amaçlı olarak ülkemizde ya da dünyada henüz kullanılmamıştır. Bu 

nedenle proje çalışmasının hem yenilikçi hem de özgün olduğu söylenebilir. 

Bu projede, bu işe gönlünü ve emeğini vermiş olan ve ülkesinin ileriye daha emin adımlarla yürü-

mesine katkı sunmak isteyen ekip Türk gençlerinden oluşmaktadır.  

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Günümüzde turizm sektörünün başlıca sorunu, özellikle dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını 

nedeniyle azalan ekonomidir. 2020 yılı için ülkemizin turizm gelirlini gösteren TÜİK verileri; I. 

çeyrekte %11.4, pandemi sonrası III. çeyrekte %71.2 ve IV. çeyrekte %50.4 gibi çok yüksek oran-

larda düşüş göstermektedir1. Ancak salgın koşullarının değiştirdiği istatistikler yalnızca turizm gelir 

verileri değildir. Pandemi ile mobil cihaz ve kare kod kullanımındaki artış turizm gelirinin azalması 

sorununun çözümüne katkı sağlayacak fırsatı sunmaktadır. 2021 yılı itibarıyla dünyadaki mobil ci-

haz kullanıcı sayısı 5.22 milyara6 ulaşırken, karekod kullanımı 2018 yılına göre %94 artmıştır7. 2020 

yılında 6.16 milyar dolarla ifade edilen mobil artırılmış gerçeklik teknolojisi pazarının 2024 yılı 

itibarıyla küresel ölçekte 24 milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir8. 

Başlangıçta, fiziksel engelli bireylerin doğal veya tarihi mekanları görmesinden mahrum kalmaması 

fikriyle yola çıktığımız bu proje, dünyayı etkisi altına alan salgın süreciyle tüm bireylere hitap eder 

hale gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Stratejik Plan’da geleceğe yönelik 

amaçlar arasında belirtilen “Amaç 2: Bilgi Toplumuna Dönüşümün Desteklenmesi” olarak belirle-

nen amacın “H2.4: Kültürel miras ögelerinin dijital ortama aktarılması” hedefine katkı sağlayabile-

cek bir projedir9. Ürün kullanımının mobil cihaz kamerası ve kare kod gibi kolayca erişilebilen bi-

leşenlere dayanıyor olması sayesinde, ülkemizin kadim güzelliklerini tüm dünyaya tanıtan 

https://www.goturkiye.com/ sitesine, yalnızca ilgili turistik yer sayfasına kare kodlar eklenmesiyle, 

kolaylıkla entegre edilerek hem bu hedefin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak hem de ülkemizin 

yenilikçi kültürel tanıtımını çok daha geniş kitlelere ulaştırabilecektir. 

https://www.goturkiye.com/
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Prototipin Teknolojik Hazırlık Seviyesinin takvime göre belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafın-

dan oluşturulan “Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Setine” başvurulmuştur10. Proje fikri 

2020 yılının sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Ocak ve şubat aylarında; prototipin genel hatları ta-

nımlanarak ürünün temel özellikleri ve genel algoritması oluşturulması, yazılım gereksinimleri ve 

sistemi oluşturacak temel prensiplerin belirlenmesi, bu prensipleri destekleyen araçların tespit edil-

mesi tamamlanarak Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1 (THS1) ile çalışmalar başlamıştır. Kameraya 

sahip Android işletim sistemli mobil cihazların çalıştıracağı prototipin potansiyel uygulamalarının 

ve yazılımın temel özelliklerinin belirlenmesi şubat ayı içinde gerçekleştirilerek THS2 seviyesi ta-

mamlanmıştır. Mart 2021’de geliştirilen algoritmalar temsili verilerle denenerek işlevselliği doğru-

lanmış ve algoritmanın ana hatları netleştirilerek THS3 tamamlanmıştır. Nisan-Mayıs 2021 aralı-

ğında yazılım bileşenleri Unity 3D ortamında birleştirilerek uyumlu şekilde çalışması sağlanmış ve 

çalışma ortamında gösterimi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş, bu sayede THS4’e ulaşılmıştır. 

Haziran 2021 itibarıyla ara yüzün tasarlanması, düğme fonksiyonlarının oluşturulması ve hata ayık-

lama çalışmaları devam etmekte olup, THS5 tamamlanmaya çalışılmaktadır. Eylül 2021’e kadar 

çalışmanın gerçek ortamlarla uyumlu hale getirilmesi ve dokümantasyonu tamamlanarak THS 6’ya 

ulaşılması planlanmaktadır.  

7. SWOT Analizi 

Oluşturulan prototipin güçlü/zayıf yönleri ve fırsat/tehditlerle ilgili Tablo 1’de görülen maddeler 

elde edilmiştir.  

Tablo 1: GZFT(SWOT) analizi tablosu 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Geniş hedef kitle 

Farklı kullanım alanları 

-Basılı 

-Dijital/Çevrimiçi 

Kolay kullanım 

 

Üç boyutlu model çeşitliliğinin kısıtlı olması 

Yalnızca Android cihazlar için geliştirilmiş ol-

ması 

2 dil seçeneği 

Fırsatlar Tehditler 

Artırılmış gerçeklik pazarında beklenen artış 

Mobil cihaz kullanıcı sayısının artması 

Ülkelerin dijital dönüşüm için yaptıkları 

 

Kullanılan üçüncü parti eklentiler 

Ürünle ilgili zayıf yönlerin güçlendirilmesine yönelik geliştirmeler yapılabilir. Artırılmış gerçeklik 

pazarının yükselen grafiği8 de dikkate alınarak diğer mobil platformlarda da çalışabilir bir ürüne 

dönüştürmek daha geniş bir kitleye hitap etmeye olanak sağlayacaktır. İyileştirme çalışmalarına ürü-

nün iOS uyumlu çalışacak versiyonunun tasarlanması ile başlanması kısa sürede daha geniş bir kit-

leye ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Yerli/yabancı tüm turistlere hizmet vermesi beklenen prototip 

uygulamaya farklı dil seçenekleri eklenerek geliştirilebilir. 
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Prototip oluşturulurken üç boyutlu modeller için hazır modellerden faydalanılmıştır. Projenin geliş-

tirilmesinde bu modeller de tasarımcı tarafından oluşturulabilir. Bunun için proje ekibi genişletilerek 

gerçekçi modellerin oluşturulması için bir görev dağılımı yapılabilir. Gerekli eğitimler sağlanarak 

profesyonel modellerin oluşturulması daha güçlü bir ürün ortaya çıkmasını sağlayabilir. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan 11 madde en fazla 15 (on beş) sayfada anlatılacaktır. 

 

- En fazla 2 (iki) sayfa görsel Ek olarak gönderilebilir. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 17 sayfa olacaktır. 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15, iki tarafa yaslı, sayfa kenar 

boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. Cilt payı bırakılması gerekmemektedir. 

- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

 

- Kaynaklardan alınan cümleler ve ifadeler proje rapor yazarının uyarlamalarına sahip ol-

malı kopyala – yapıştır ile doğrudan alınan cümlelere yer verilmemelidir.  

 


