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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Mobil artırılmış gerçeklik(AG) teknolojisi, kullanıcıların tanımadığı bölgelere ilişkin bilgi 

edinmeleri, yol bilgisi alması vb. bir çok açıdan sürükleyici deneyimler sunmak için benzeri 

görülmemiş olanaklar yaratmaktadır. Bu doğrultuda, kullanıcıların ulaşımda, ulaşım hatlarına 

ve istasyonlarına dair bilgilendirmeleri alabilmesi, bölge hakkında bilgi edinebilmesi, uzaklık 

ve yönlenme verilerini toplayabilmesi, en yakın ulaşım istasyonunu görüntüleyebilmesi ve 

gidilecek istasyona dair hızlı navigasyon yardımını alabilmesi açısından ulaşım kartları ile 

birlikte çalışabilecek bir mobil artırılmış gerçeklik uygulaması tasarlanmıştır. 

Ulaşımda dijital dönüşme katkı sunması planlarak tarafımızdan geliştirilen Ulaşım 

Kartlarında Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulaması – UKAR ‗ ın kullanıcıya hedef 

kapsamında sunulacak verilerin hızlıca aktarılabileceği ve tüketilebileceği bir yapı sunulması 

planlanmıştır. Unity3D ortamında geliştirilen uygulamanın hedefler doğrultusunda etkinliği 

araştımak için içerik yönetimi adına İzmir pilot bölge olarak seçilmiş, ilk etapta banliyö, 

metro ve deniz ulaşım hatlarına ait verilerin kullanıcı tarafına sunulması yolunda 

ilerlenilmiştir. UKAR‘ın yerli ve yabancı turistler öncelik olmak üzere aynı zamanda bölge 

sakinlerine fayda sağlaması hedeflenmiştir. İzmir bölgesinde kullanılan ―İzmirim Kart‖ ın 

doğrudan arka yüzünün okutulması aracılığıyla çalışan UKAR‘ ın kullanıcı deneyimi sonrası 

geri bildirimlerin alınması ve uygulamada revizyon yapılarak hizmete sunulması 

amaçlanmıştır. Kullanıcı verimliliğine dair sürdürülebilirlik planlamasında uygulamanın diğer 

il ve ulaşım kartlarına entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.  

Araştırmamız kapsamında ―Ulaşım Kartlarında Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulaması - 

UKAR Kullanılabilirliği Anketi‖ ile 24 kişiden deneyimlemeler sonrasında edinilen verilerin 

analizi sonucunda, kullanıcıların İzmirim Kartlar ile entegre çalışan uygulamanın 

bilgilendirme ve yönlendirmede etkin bir yapı sunduğu ve kullanım kolaylığına sahip olduğu 

belirtilmiştir. 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde özellikle yerli ve yabancı turistler gittikleri bölgede, ulaşım hat ve 

istasyonlarına dair minimum bilgi ile bireylere ve dijital sağlayıcıların sunduğu kaynaklara 

başvurarak yol haritalarını oluşturmaya çalışmaktadır. Bu noktada yaşanan vakit kaybı, yanlış 

yönlenme ihtimalleri gibi problem durumlar gözetildiğinde AG teknolojisinin sağladığı 

faydalardan yararlanılarak geliştirilecek mobil bir uygulama yardımıyla, kişilere bulundukları 

ildeki deniz, kara ulaşım hatlarının sunulması, hatları kullanabilecekleri istasyonlara dair 

bilgiler verilmesi, en yakın oldukları istasyona yönlendirme yapılabilmesi ve gidilmesi istenen 

istasyona dair navigasyon hizmetlerine bağlanarak doğru rehberliği sağlanması amaçlanmıştır. 

Mobil haritalar ve seyehat rehberleri gidilen bölgelere ilişkin bilgi edinme, yeri tanımlama 

vb. özelliklerinden dolayı insanlar arasından popüler bir hale gelmiştir(Gavalas ve Kenteris, 

2011). Bilinmeyen bölgeye yönelik farklı dillerde aktarım yapısı sunma, bilgi aktarımını 

eğlenceli hale getirme, eğitici bir altyapıda bölge tanıtımı sağlama vb. birçok fırsat 

sunmaktadır(Yovcheva, Buhalis ve Gatzidis, 2013). Bu yolla insanların bir kamera yardımıyla 

ortamı görüntülemesi ve çevreyle ilgili bilgileri edinebiliyor olması akıllı şehirler için bu 

teknolojiyi yararlı bir hale getirmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar incelendiğinde 
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örnek olarak İspanya‘da Jaume I Üniversitesi‘ne dair(Şekil 1)bir yönlendirici ve bilgilendirici 

altyapıda AG‘nin doğrudan belirli konumlara sanal yönlendirici ve etkileşimli objeler 

koyulması amaçlanmıştır(Şekil 2 ve 3). Yapılan farklı bir diğer çalışmada Yunanistan Corfu 

Adası merkezine dair bir AG tur rehberi prototipi hazırlanmıştır(Kourouthanassis vd., 2015). 

Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş olarak 2 yapıda geliştirilen bu uygulamada seyehat 

rehberlerinin temel işlevselliğine dair bilgi görüntüleme, seçilen konuma yönlendirme, sosyal 

medya özellikleri vb. birçok davranış AG ortamına entegre edilmiştir. 

 
Şekil 1. Jaume I Üniversitesi AG Uygulaması 

 
Şekil 2. Corfu Adası 

Rehberi 

 
Şekil 3. Corfu Adası 

Rehberi 

Amacımız doğrultusunda örneklerden farklı olarak özellikle şehir içi ulaşımda 

yönlendirme, toplu taşıma noktalarının ve bölge uzaklıklarının tanınırlığı, yapay zekaya bağlı 

en kısa ulaşım yolu seçilebilirliği gibi farklı birçok uygulama eksikliklerine tarafımızdan 

çözüm arayışı yoluna gidilmiştir. 

3. Çözüm  

Aktarılan soruna paralel olarak UKAR adı verdiğimiz projenin geliştirilmesi ve proje 

kapsamında sorunlara aşağıdaki detay ve içerikler yardımıyla çözüm arayışına gidilmesi 

hedeflenmiştir; 

Kullanıcı uygulamayı mobil cihazda açtıktan sonra, gerçek zamanlı yansıtılan kamera 

görüntüsüne, kameranın İzmirim Kart arka yüzleri ile etkileşimi sonrasında sanal arayüz 

giydirmeleri sağlanmaktadır(Şekil 4). Arayüzden, İzmir bölgesine ait İzban, metro ve deniz 

ulaşım istasyonlarına dair doğrudan harita üzerinden görüntüleme sağlayacaktır. Buna ek 

olarak kullanıcıya ilk yansıma anında en yakın olduğu istasyon gps verileri üzerinden 

hesaplanarak aktarılmaktadır(Şekil 5). Bu noktada kullanıcı eğer dilerse en yakın istasyona 

―Nasıl Giderim‖ butonuna basarak navigasyon hizmetine bağlanabilmekte ve yazılım altyapısı 

aracılığıyla navigasyon hizmetine yolladığımız veriler doğrultusunda ek bir efor harcamadan 

UKAR‘ ın çizeceği yolu izleyebilmektedir.  

 
Şekil 4.Karta okutulma anı 

 
Şekil 5.Kart/Kamera etkileşimi 
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 Ek olarak kullanıcı en yakın istasyon yerine farklı istasyonlara basararak etkileşim 

yaratbilmekte, bu istasyonlara dair uzaklı ve bölge genel bilgilerini edinebilmektedir.  

Yine bu noktada kullanıcı nasıl giderim butonu yardımıyla basarak etkileşime geçtiği 

istasyonlara da navigasyon yardımıyla UKAR‘ın çizdiği yolu izleyerek ulaşabilmektedir. 

Yabancı turistlerin de sağlıklı şekilde bu edinimleri gerçekleştirebilmesi üzere UKAR 

uygulamasında ingilizce seçeneği aktif edilmiştir.  

Şekil 6.Nasıl Giderim Butonu 
 

Şekil 7.Nasıl Giderim/Navigasyon Hizmeti 

Bu özellikleri kapsayan UKAR projesi kapsamında yerli-yabancı turistler ve bölge 

sakinlerine hedeflenen içeriklerin deneyimletilmesi sonucu geri bildirim alınması ve projede 

iyileştirmelerin yapılması da soruna yönelik çözümümüzde sürdürülebilirlik hedefimizdir.  

Çözüm sürecinde geliştirilen UKAR uygulamasına dair kullanım ve detaylı anlatım 

videosu yandaki linkte mevcuttur ; https://drive.google.com/file/d/1_U1hk-

KGXvzdlwBDaextggBC1R8foiB2/view?usp=sharing 

4. Yöntem 

Araştırma kapsamında geliştirilen AG tabanlı UKAR uygulaması  İzmir ilinde yaşayan 24 

kişi deneyimlemelerine sunulmuş ve sonrasında ―Ulaşım Kartlarında Mobil Artırılmış 

Gerçeklik Uygulaması - UKAR Kullanılabilirliği Anketi(Link 1)‖ uygulanarak nicel verilerin 

elde edilmesi sağlanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan rastgele 24 kişiye, uygulama 

çerçevesinde AG tabanlı UKAR denetildikten sonra 5 likert tipinde  ―kesinlikle 

katılmıyorum‖ (1), ―katılmıyorum (2)‖, ―kararsızım (3)‖, ―katılıyorum (4)‖ ve ―kesinlikle 

katılıyorum (5)‖ şeklinde derecelendirilen 14 sorudan ve yaşa yönelik 1 sorudan oluşan 

toplam 15 soruluk uzman geribildirimi ile düzenlenerek hazırlanmış yarı yapılandırılmış anket 

ile uygulama kullanılabilirliğine dair verilerin analiz edilmek üzere elde edilmesi sağlanmıştır. 

Araştırma projemizde kullanıcı, geliştirilen UKAR aplikasyon kurulumunun öncesinde 

yapılmış olduğu mobil bir cihaz yardımıyla kullanacaktır.  

Link 1; https://drive.google.com/file/d/1DZ88wDl5oCCHfdevZiuBaB-IhSG3bSty/view?usp=sharing 

Uygulamanın kamera ile iletişime geçerek arayüzü kullanıcıya yansıtması adına Vuforia 

kütüphanesine İzmirim Kart arka görseli okutulmuş ve oluşturulan veritabanı derlenerek 

Unity3D oyun tasarım editörüne aktarılmıştır. Unity3D ve vuforia kütüphanesiyle birlikte 

geliştirilen uygulamada etkileşimler, 3B ve 2B görseller, arayüz, uzaklık bilgisi görüntüleme, 

dil geçişi, sesli en yakın istasyonu bulma, navigasyon hizmeti ile iletişime geçipotomatik yolu 

çizme vb. etkileşimler Unity3D editöründe Visual Studio 2020 programında yazılan C# 

yazılım dili ile yaratılan yazılım dosyaları ile sağlanmıştır. Genel çerçevede uygulama 

içeriğine ilişkin geliştirmeler şu başlıklarda toplanabilir; 

 

https://drive.google.com/file/d/1_U1hk-KGXvzdlwBDaextggBC1R8foiB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_U1hk-KGXvzdlwBDaextggBC1R8foiB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZ88wDl5oCCHfdevZiuBaB-IhSG3bSty/view?usp=sharing
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Unity3D 

 Uygulama Ortamının Tasarlanması 

 Görsel içeriklerde kamera ve obje etkileşiminin yaratılması 

 Navigasyon Kütüphanesi entegresi sağlanması 

 Gps ve hedef arası hesaplar için kütüphane GPS entegresi 

 Verilerin yazılı olarak ekranda  sunulabilmesi 

 Mobil yazılımın geliştirilerek yüklenebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi 

 
Şekil 8.Unity3D Geliştirme 

 
Şekil 9.Unity3D ortamı 2B-3Barayüz 

görselleri 

Visual Studio 2020 

 C# yazılım dili kullanılarak 3B objelerin tetiklenebilirliğinin sağlanması 

 C# yazılım dili kullanılarak etkileşime geçen öğelere ait verilerin çekilerek arayüze 

aktarılması 

 C# yazılım dili kullanılarak aplikasyonda elle dokunma ve bölgeye dair bilgi edinme 

etkileşimlerinin sağlanması 

 GPS ve hedef arasında uzaklık hesaplamalarının yapılması 

 ―Nasıl giderim‖ butonu ve google haritalar ile yol gösterme altyapısı için etkileşimli çalışma 

ortamının sağlanması 

 Dil seçenekleri ile veriler arası dil geçişinin sağlanması 

 
Şekil 10.Yazılım dosyaları-Visual Studio Ortamı 

 

Şekil 11.Yazılım dosyaları-Visual Studio Ortamı 

Vuforia 

 Unity3d Ortamında etkileşime geçecek 2 boyutlu görsellerin veritabanının 

oluşturulması(İzmirim Kart arka yüzünün veritabanına aktarılması)  

 Görsellere ait veritabanının Unity3d ortamına çıktı olarak aktarılması(Oluşturulan 

veritabanının derlenerek editöre aktarımı) 

Geliştirilen uygulamanın pilot bölge İzmir‘de ikamet eden 24 kişi ile denenmesi 

ardından anket içeriğinde 14 likert madde ile elde edilen veriler IBM SPSS Statistic 18 

programında analiz edilerek sunulmaktadır. 

 

 



6 

 

Betimsel İstatistik 

  Puan Sapma 

Toplam Ortalama 59,92 ,909 

Medyan 60,50   

Standart Sapma 4,452   

Minimum 52   

Maksimum 68   

Aralık 16   

Çarpıklık -,217 ,472 

Basıklık -,997 ,918 
 

Alınan veriler doğrultusunda yapılan genel 

madde analizi üzerinden betimsel istatistik 

verileri görüntülenmektedir. 14 maddeden 

oluşan ankete yapılan cevaplamalar 

doğrultusunda 70 tavan puan üzerinden 

katılımcıların 59,92 lik bir katılım puanı 

sergiledikleri görünmektedir. Yapılan 

analizlerin -0,217 -1.5 ve +1.5 aralığında 

çarpıklık katsayısı üzerinden normal dağıldığı 

görülmektedir. 

 

Anketten elde edilen veriler doğrultusunda madde bazında dağılımlardan bazıları 

aşağııdaki gibi grafikleştirilerek sunulmuştur. 

  

  
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirdiğimiz uygulama, şehir içi bilgilendirme sisteminden farklı olarak bölge ulaşım 

hat ve istasyonlarına doğrudan ulaşılabilirlik sağlamaktadır. Şehir içi ulaşım araç ve istasyon 

yönlendirmesi yapan herhangi uygulamaya rastlanmamıştır. Unity3D ve Vuforia 

kütüphanesiyle birlikte geliştirilen uygulamada etkileşimler, 3B ve 2B görseller, arayüz, 

uzaklık bilgisi görüntüleme, dil geçişi, sesli en yakın istasyonu bulma, navigasyon hizmeti ile 

iletişime geçip otomatik yolu çizme vb. etkileşimler Unity3D editöründe Visual Studio 2020 

programında yazılan C# yazılım dili ile yaratılan yazılım dosyaları ile sağlanmıştır. 

 
Bölge 

bilgilendirme 

Ulaşım hattı 

yönlendirme 

Ulaşımda 

verimli yola 

yönlendirme 

yapısı 

Seçilen bölgeye 

yönelik 

navigasyon 

hizmeti 

Dil seçeneği 
Diğer il/ilçe bölgelere hızlı 

entegrasyon 

UKAR       

İspanya‘da Jaume I 

Üniversitesi içi 

yönlendirme 

      

Yunanistan Corfu 

Adası şehir içi 

bilgilendirme sistemi 

      

Benzeri diğer 

uygulamalar 
      

Tablo 1.Uygulama İçerik Detayı 
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6. Uygulanabilirlik 

 

Pilot Bölge Çalışmaları 

 

Pilot Bölgeye entegrasyon 

 

Yeni bölgelerde pilot çalışma 

Bölgede gönüllük esası 

ile doğrudan 

uygulanabilme. Veri 

toplama inceleme 

imkanı. 

Bölge belediyesi ile 

ortak çalışma 

kapsamında ilerleme 

imkanı. 

Ulaştırma 

Bakanlığı ile 

ortak 

çalışılabilirlik 

imkanı. 

Bölge belediyesi 

ile ortak 

çalışılabilirlik 

imkanı. 

Seçilen bölge 

sakinlerine 

doğrudan 

uygulama ve veri 

toplama imkanı. 

Seçilen bölge 

belediyesi ile 

ortak 

çalışılabilirlik 

imkanı. 

Tablo 2.Uygulanabilirlik Planı 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Toplam Bütçe : 4224 TL %100 

Yazılım Geliştirme Bilgisayarı 4000 TL %55,17 

Yazılım Prototip Deneme/Mobil Cihaz 3000 TL %41,37 

Araştırma Uygulama Ulaşım vb. diğer 

maliyetler 

250 TL (1 kişi) %3,4 

Geliştirme Ortamları  
Unity3D Vuforia  

Visual Studio 

2020 

Ücretsiz 

Yapılmış benzeri çalışma maliyetleri Bilgisayar/mobil destekli ortam 
Görsel/Geliştirme Bilgisayarı 2000-15000 TL 

Mobil Cihaz 2000-6000 TL 

Tablo 3.Tahmini Proje Maliyeti ve Benzeri Çalışma Maliyetleri 

İşin Tanımı Eylül/Ekim Kasım/Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 
Mayıs - 

... 

Görsel içeriklerin hazırlanması x x 
     

Görsel içerik ve Yazılım entegrasyonu 
 

x x x 
   

Uzmanlarla görüşülerek görüşler 

doğrultusunda iyileştirme yapılması 
  

x x 
   

Uygulamanın pilot bölgede 

deneyimletilmesi ve veri toplanması  
   

x x 
  

Uygulamanın iyileştirilme çalışmaları 

(Sürdürülebilirlik) 
    

x x x 

Tablo 4.Proje Zaman Planlaması 

Tablo 3 ve 4‘ te çalışmada tahmini maliyetlerimiz, araştırmamıza benzer yapılmış diğer 

çalışmalardaki maliyetleri ve projemizin zaman planlama tablosu görülmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
Hedef 

Grup 
Sorun Çözümü 

1.Yabancı 

Turistler 

Yabancı turistlerin ilgili bölgede ulaşım aracı ve 

istasyonlarına dair bilgi ve yönlendirme eksikliği 

UKAR uygulaması ile pilot bölgeye ait deniz ve 

kara/banliyö ulaşım hatlarına dair yabancı turistlere 

ingilizce yönlendirme ve rehberlik sağlama 

2.Yerli 

Turistler 

Yerli turistlerin ilgili bölgede ulaşım aracı ve 

istasyonlarına dair bilgi ve yönlendirme eksikliği 

UKAR uygulaması ile yerli turistlere pilot bölgeye 

ait deniz ve kara/banliyö ulaşım hatlarına dair yapay 

zekaya dair yönlendirmeler yapma(en yakın istasyon 

ve ulaşım aracına yönlendirme) 

3.Bölge 

sakinleri 

Pilot bölgeye ilişkin ikamet yeri dışında ilin farklı 

bölgelerindeki ulaşım aracı ve istasyonlarına dair 

bilgi ve yönlendirme eksikliği 

UKAR uygulaması ile bölge sakinlerine deniz ve 

kara/banliyö ulaşım hatlarına dair detaylı bilgi 

sunarak yaşam alanında sık kullanılmayan istasyon 

ve araçlara dair rehberlik sağlama 
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9. Riskler 

Planlanan Bütçe : 3000 TL /  Zaman 
Yazılım Geliştirme Bilgisayarı 4000 TL / Eylül %55,17 
Yazılım Prototip Deneme/Mobil Cihaz 3000 TL / Eylül %41,37 
Araştırma Uygulama Ulaşım vb. diğer maliyetler 250 TL / Ocak-Şubat %3,4 

Proje kapsamında oluşabilecek problemler aşağıdaki ana ve alt başlıklarda incelenebilir; 
Maliyet 

 Görsel ortam geliştirme bilgisayarında performans zayıflığı 

 Prototip uygulama deneyimine ait mobil cihazda performans/etkililik kaybı 

Zaman 

 Görsel içerik geliştirme sürecinde gecikme oluşması 

 Uygulama geliştirme sürecinde gecikme oluşması 

 Uygulama test ve deneme süreçlerinde gecikme oluşması 

Kalite / Performans 

 Ortam görüntü kalitesi 

 Geliştirilen ortamın kazanımlara özgü olarak uzman ve hedef kişi görüşlerince örtüşmemesi 

 Uygulama çalışılabilirliğinde kayıp/performans sorunları 

Proje 

Hedefleri / 

Etki 

Etki Aralığı 

Çok Düşük 0,05 Düşük 0,1 Orta 0,2 Yüksek 0,4 Çok Yüksek 0,8 

Maliyet 

Düşük bütçesel 

kaydırmalar 
olabilir 

Maliyet hedefi belirlenen 

bütçeyi %1-5 arası aşar 

Maliyet hedefi 

belirlenen bütçeyi 
%5-20 arası aşar 

Maliyet hedefi 

belirlenen bütçeyi 
%20-50 arası aşar 

Maliyet hedefi 

belirlenen bütçeyi 
%50‘den fazla aşar 

Zaman 

Plan üzerindeki 

etki ihmal edilerek 

küçük kaydırma 
yapılabilir 

15 günden daha az bir 
gecikmeye yönelik 

kaydırmalar yapılabilir 

1 aya kadar bir 

gecikmeye yönelik 

kaydırmalar 
yapılabilir 

2 aya kadar bir 
gecikmeye hedefleri 

doğrudan etkilemez 

2 aydan fazla gecikme 

hedefi etkileyebilir 

Kalite / 

Performans 

Uygulama Etkisi 

ihmal edilip 

müdehale dışı 
kalabilir 

Uygulamaya olan etkiye 

yönelik küçük düzeltmeler 

yapılabilir(Görsel içerik 
azaltma) 

Pilot çalışma 

verilerirne bağlı 

iyileştirmeye ek 
zaman tanınır 

İyileştirmelere bağlı 

veri toplamada ek 

revizyona süre 
ayrılır 

Toplanan veriler ve tüm 
iyileştirmelerden sonra 

proje hedefi değiştirilir  

Tablo 5. Olasılık/Etki Matrisi 
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