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

1.1. Proje Özeti 

Tarihi yapıların çoğu, doğanın aşındırıcı ya da yıkıcı etkileri nedeni ile yapıldıkları dönemden çok 

farklı görünmektedir. Günümüz teknolojisi ile ülkemizi ziyaret edenlerin tarihi daha gerçekçi 

yaşamaları mümkün kılınabilir. Gelişen teknolojinin turizm alanında daha çok kullanılmasının 

mümkün olabileceği fikrinden yol çıkan Geleceğin Yansımaları takımı olarak, son yılların 

etkileşimli teknolojilerinden biri olan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality – VR) teknolojisi ile 

ülkemizin kültürel tanıtımını, tarihi de yaşatarak göstermeyi, bu sayede ülkemizin dijital kültürel 

tanıtımına katkı sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda tasarlayacağımız ürün, kültürel tarihimizin 

tanıtıldığı ören yerleri ve müze gibi mekanlarda dört boyutlu (uzay ve zaman boyutunu dahil ederek) 

olarak ziyaretçilerin tarih deneyimini gerçeğe daha yakın olarak yaşamalarını sağlayacaktır. Ziyaret 

ettiği yerdeki sanal gerçeklik gözlüğü aracılığı ile oluşturduğumuz programı deneyimleyen 

kullanıcı, kendisini mekânın yapıldığı döneme ait görüntülerden oluşan bir ortamın içinde 

bulacaktır. Ortama yerleştireceğimiz dönem özelliklerini yansıtan sanal karakterlerle de iletişime 

geçebilecek olan kullanıcı mekânın tarihi ile ilgili önemli bilgileri bu sanal karakterlerle 

gerçekleştireceği etkileşim aracılığıyla elde edecektir. Ürünümüzü tarihi mekanlarımızı ziyaret eden 

insanlar tarafından küçükten büyüğe fark etmeksizin her yaştan kişi kullanabilecektir.  

1.2. Proje Ekibi 

Takımımız üç 12. sınıf, iki 10. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşmaktadır. 2019 

yılında kurulan takımımız teknolojiyi tüketen bireyler olmaktan çıkarak üretmenin tadını çıkarmak 

amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana TÜBİTAK ve çeşitli yerel organizasyonlar için 

dijital ürünler hazırlamışlardır. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Fikir Otobüsü 

Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Projeler Yarışmasında ikincilik elde etmiştir. 

Takımda iş bölümü yapılan çalışmaya göre değişmekle birlikte genellikle şu şekildedir: 

Mehmet Alperen ULU (12. sınıf-Takım kaptanı): Dijital tasarım ve organizasyon işlerinden 

sorumludur. Analitik düşünme becerisi ve çözüm odaklı bakış açısını merkeze aldığı için tüm takım 

elemanlarının da onayıyla takım kaptanı olarak seçilmiştir. 

Arda SEZAİ (10. sınıf): Programlama gerektiren işler öncelikle Arda'nın elinden geçer. Algoritmik 

düşünme becerisini iyi kullanıyor olması nedeniyle bu görev için hem istekli hem de yetenekli bir 

takım elemanıdır. 

Furkan Emre KILIÇ (12. sınıf): Uzmanlık alanı ortam tasarımı ve nesneler arası ilişkinin 

programlanması olan takım elemanımız liseye başladığından beri, özellikle Unity üzerinde pek çok 

oyun çalışması yapmıştır. Sistem parçalarını bir araya getirme konusunda uzmandır. 

Özlem SEVEN (12. sınıf): Özellikle uzay üzerine araştırma yapmayı çok seven takım elemanımız 

çalışmaların araştırma ya da hesaplama gerektiren bölümünden sorumludur. Üstün iletişim becerileri 

nedeniyle sunum gibi görevlerden de bu arkadaşımız sorumludur. 

Salim ŞEKER (10. Sınıf): Donanımların kontrolünde uzmandır. Ortaokuldan bu yana Arduino 

üzerinde çalışmalar yapmış ve pek çok ürün ortaya koymuştur. Elektriğin dilinden en iyi anlayan 

takım elemanıdır. 
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Tasarlanan araç ülkemizdeki tarihi yerlerde sanal gerçeklik (VR) gözlüğü aracılığı ile o yerin 

yapıldığı döneme ait üç boyutlu modellemesini gösterecektir. Ayrıca ortama eklenen ve dönem 

özelliklerini yansıtan ve kullanıcıya bilgi aktaracak olan sanal karakterlere yer verilerek uygulama 

etkileşimli hale getirilecektir. Oyun kolu ile sistemi kontrol eden kullanıcı kendini o tarihi mekânın 

eski dönemlerinin içindeymiş gibi hissedecek, hatta tarihi bir nebze de olsa yaşayabilir.  

Blender ortamında tasarlanacak karakterler ve nesneler Unity 3D ortamında birleştirilerek C# dili 

ile programlanacaktır. Mekânın tarihiyle ilgili yansıtılmak istenen bilgiler önceden ses kayıtları 

olarak oluşturulacak ve karakterlerle etkileşime geçildiğinde tetiklenerek çalışmaya başlayacaktır. 

Araç içinde yer verilmek istenen her bir olay için farklı bir sanal karakter tasarlanarak ortama 

yerleştirilecektir. 

 

Şekil 1: Program akış şeması 

Tasarım için Mersin ilinde yer alan ve dünyaca bilinen Kız Kalesi tema olarak belirlenmiştir. Kız 

kalesinin hikayesi birkaç sanal karaktere paylaştırılarak olay akışı oluşturulmuştur. Sistemi kulanan 

kişi Kız Kalesi’nin yapıldığı dönemdeki şeklini görürken, oyun kolu ile bu karakterler üzerine 

geldiğinde hikayenin bir bölümünü dinler. 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Sistemi oluşturmak için temelde ihtiyaç duyulan yazılımlar bir üç boyutlu modelleme programı, bir 

ortam tasarlama ve programlama aracıdır. Piyasada bu amaca yönelik pek çok araç bulunmakla 

birlikte takım olarak Blender ve Unity 3D araçlarının kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni takım 

elemanlarından bu görevlerin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerin başlangıç düzeyinde de olsa 

bu programlara hâkim olmasıdır. Modellerin gerçeğe yakın görsellerinin elde etmek için kaplama 

desenleri oluşturma çalışmaları Photoshop ile yürütülmektedir. Ürünün kullanılabilmesi için gerekli 

donanımlar sanal gerçeklik gözlüğü ve oyun koludur. 
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HistoVRy ülkemizdeki tarihi yerlerde sanal gerçeklik gözlüğü aracılığı ile o yerin yapıldığı döneme 

ait üç boyutlu modellemesini gösterecektir. Prototip aşamasında turistik eserin bulunduğu yerin 

doğal çevre görüntüsü modelleme ile yapılmaktadır. Ancak çevre görüntüsünü 360 derece kamera 

ile kaydederek eserleri nesne olarak buraya yerleştirmek daha gerçekçi bir deneyim sağlayabilir. 

Ortama eklenen ve dönem özelliklerini yansıtan ve kullanıcıya bilgi aktaracak olan sanal karakterler 

uygulama içi etkileşimi sağlamakta ve mekânın yapıldığı dönem özellikleri ile ilgili bilgi 

vermektedir. Oyun kolu ile sistemi kontrol eden kullanıcı kendini o tarihi mekânın eski dönemlerinin 

içindeymiş gibi hissedecek, hatta tarihi bir nebze de olsa yaşayabilecektir.  

Bu aracı ortaya çıkarmak için temelde ihtiyaç duyulanlar bir üç boyutlu modelleme programı, bir 

ortam tasarlama ve programlama aracıdır. Piyasada bu amaca yönelik pek çok araç bulunmakla 

birlikte bu çalışmada Blender ve Unity 3D araçlarının kullanılmıştır. Bunun başlıca nedeni takım 

elemanlarından bu görevlerin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerin başlangıç düzeyinde de olsa 

bu programlara hâkim olmasıdır. 

Blender ortamında tasarlanacak karakterler ve nesneler Unity 3D ortamında birleştirilerek C# dili 

ile programlanmaktadır. Mekânın tarihiyle ilgili yansıtılmak istenen bilgiler önceden ses kayıtları 

olarak oluşturulacak ve karakterlerle etkileşime geçildiğinde tetiklenerek çalışmaya başlayacaktır. 

Araç içinde yer verilmek istenen her bir olay için farklı bir sanal karakter tasarlanarak ortama 

yerleştirilecektir.  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Tasarım tamamlandıktan sonra hem PC için hem de Android cihazlar için iki sürüm olarak 

derlenecektir. Turistik yerin kontrolünden sorumlu kuruluş tarafından mekâna entegre edilecektir. 

Bu aşamada kuruluş, sanal gerçeklik gözlüğünü bir bilgisayara bağlayarak kullanacaksa PC derleme 

versiyonunu, sanal gerçeklik görüntüsü sağlayan iskelet üzerine mobil cihaz yerleştirme yöntemi ile 

kullanacaksa Android sürümünü yükleyerek kullanabilir. Sisteme entegre edilen oyun kolu ile 

simülasyon görüntüsü içindeki etkileşim kontrol edilerek etkileşim sağlanır.  

Prototip tasarımı Sandalcı’nın bahsettiği “simülasyon yazılımları; basit, kolay anlaşılabilir/kontrol 

edilebilir olmalı” ilkelerine dayanarak hazırlanmıştır1.  

Sanal gerçeklik gözlüğü simülasyon ortamlarının gösteriminde en çok kullanılan araçtır.  

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile tasarlayacağımız aracımızın öncelikli hedefi yerli ve yabancı 

ziyaretçilerimiz olmakla birlikte, eklenecek farklı dil destekleri ile diğer milletlerden ziyaretçileri de 

hedeflemesi sağlanabilir. Her yaştan kesim bu ürünü rahatça kullanabilir. 

Yaygınlaştırma çalışmaları için proje ile ilgili bir web sitesi oluşturulacaktır. Ayrıca çalışmanın 

ilerleyişi ile ilgili okul web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşımlar yapılacaktır. 

Oluşturulan prototip birkaç küçük dokunuşla web üzerinden 360 derece özellikli olarak 

görüntülenebilir olacağından (sanal gerçeklik gözlüğü olmadan), GoTurkiye.com gibi ülkemiz 

güzelliklerini tanıtan ortamlarda da kullanılabilecektir. Ancak bizim öncelikli amacımız 

ziyaretçilerin aracı yerinde kullanması ve ülkemiz turizmine katkıda bulunmasını sağlamak 

olduğundan, bu şekilde bir yaygınlaştırma çalışması önceliklerimiz arasında bulunmamaktadır. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 
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Dijital tanıtıma yönelik sanal müze ya da 360 derece gezintiye olanak sağlayan araçlar bulunmakla 

birlikte, öncelikli amaçları tarihi eserlerin yapıldıkları dönemdeki görüntüsünü sağlamak değildir. 

Bu araçlarla eserlerin bugününü kullanıcıya göstermektir. Bizim amacımız; kullanıcıyı, ziyaret ettiği 

mekânın geçmiş yıllardaki özelliklerini yansıtan ve etkileşimli sanal karakterler aracılığıyla döneme 

özgü önemli bilgileri edinmesini sağlayan bir araç ortaya çıkararak tarihte bir yolculuğa çıkarmaktır. 

Bu tarih yolculuğu boyunca gerçeğe en yakın deneyim olan simülasyon tekniği kullanılıyor olması 

projeye özgünlük katan noktalardan biridir.  

Bu proje Türkiye’nin Mersin ilindeki Yusuf Kalkavan Devlet Okulunda, Türk öğrenciler tarafından 

ilk kez hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda bu proje sadece Türkiye’deki tarihi eserlerde 

kullanılacaktır. Ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin ülkelerine döndüklerinde bu teknolojiden 

bahsetmesi de ülkemizin tanıtımına yaygın etki aracılığı ile katkı sağlayacaktır. 

 

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

Teknolojinin gelişimiyle birlikte gün geçtikçe Sanal Gerçeklik teknolojisi günlük hayatımızda daha 

çok yer bulmaktadır. Bunula birlikte çeşitli nedenlerle son yıllarda ülkemize gelerek tarihi mekanları 

ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı azalmıştır2. İşin ziyaretçi sayısı boyutunun yanında, binlerce yıl 

önce inşa edilmiş yapılar ise zamanla doğanın yıkıcı ve aşındırıcı etkilerine maruz kaldıklarından 

eski görkemlerini kaybetmişlerdir. Tarihi mekanlardaki yapılar harabe olduğu için yapıldıkları 

dönemdeki görüntülerinden uzaktırlar. Bu çalışma, Türkiye’deki tarihi alanlarda Sanal Gerçeklik 

teknolojisini kullanarak geçen yıllardan daha çok ziyaretçi çekmeyi, tarihi kısmen de olsa yaşatmayı 

ve insanları etkileşim yoluyla daha çok bilgilendirerek ülkemizin dijital kültürel tanıtımına katkıda 

bulunmayı amaçlamıştır.  

Oluşturduğumuz aracı öncelikle müze ve antik kentler olmak üzere, Türkiye’deki ören yerlerine 

koyarak insanlığın faydalanmasını sağlamayı planlamaktayız. Aracın kullanılabilmesi için yalnızca 

bir sanal gerçeklik gözlüğü ve oyun kolu yeterli olacağı için, bu bütçeyi ayırabilecek her kuruluş 

tarafından kullanılabilir bir teknoloji olacaktır.  

TÜBİTAK tarafından oluşturulan “Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti4” rehberliğinde 

prototipin teknolojik hazırlık seviyeleri belirlenmiştir. 2021 Mart ayında ortaya atılan proje fikrini 

hayata geçirmek için gerekli araştırmalar yapılarak süreç başlatılmıştır. Şehrimizde ulaşılabilir bir 

mekân olan Kız Kalesi pilot turistik mekân olarak seçilmiş ve hikâye kurgusu bu doğrultuda 

hazırlanmıştır. Mart 2021 sonunda; yazılımın genel hatları tanımlanarak temel özellikleri ve genel 

algoritması oluşturulmuş, yazılım gereksinimleri ve sistemi oluşturacak ögelerin belirlenmesi, bu 

prensipleri destekleyen araçların tespiti ile Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1 (THS1) tamamlanmıştır. 

Nisan 2021’de PC ve Android için derlenecek yazılımın potansiyel uygulamalarının ve yazılımın 

temel özelliklerinin belirlenerek THS2 seviyesi tamamlanmıştır. Nisan-mayıs 2021’de geliştirilen 

algoritmalar temsili verilerle denenmiş ve işlevselliği doğrulanmış, bu sayede algoritmanın ana 

hatları netleştirilerek THS3 tamamlanmıştır. Nisan-mayıs 2021 aralığında hikaye akışına son şekli 

verilerek bir sonraki teknolojik hazırlık seviyesine geçmek için gerekli bilgiler oluşturulmuştur.  

Süreç işleyişi, 12. Sınıf takım elemanlarının haziran sonunda yapılacak olan üniversiteye giriş sınavı 

nedeniyle Mayıs-Haziran aylarında biraz yavaşlamış olmakla birlikte, okulların da kapanmasıyla 

takvimdeki açığın kapatılması öngörülmektedir. Temsili verilerin motor ortamına entegre edilerek 

test ve hata ayıklamanın yapılması aşamasında beklemede olan çalışmamıza 27 haziran sonrasında 
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hız verilecektir. Şimdilik THS4 çalışmaları devam etmektedir. Temmuz-Ağustos 2021 aralığında 

karakter fonksiyonlarının oluşturulması, karakter/nesne modellerinin görsel detaylandırması ve hata 

ayıklama çalışmaları devam ettirilerek, THS5 tamamlanacaktır. Eylül 2021’e kadar çalışmanın 

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

hedeflenmektedir. 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Üç boyutlu etkileşimde zaman faktörü 

Simülasyonla gerçeğe yakın deneyim 

Doğal çevrenin yapay görünmesi 

Fırsatlar Tehditler 

Büyümesi beklenen VR piyasası 

Teknolojik araç çeşitliliği 

VR hassasiyeti olan kullanıcılar 

Sanal gerçeklik başlıklarının sayısının 5 yıl içinde 9,2 milyondan 67,1 milyona ulaşmasının 

bekleniyor olması3 bu pazara dahil olmak için iyi bir fırsattır. Prototip tasarımında doğal çevre 

görüntüleri modellenerek oluşturulduğu için yapay bir görüntüye neden olmaktadır. Farklı 

teknolojilerin kullanımına yönelerek 360 derece kamera gibi araçlarla gerçek görüntü üzerine ortam 

nesnelerini eklemek daha gerçekçi bir deneyim sağlayabilir. 

8. Kaynakça (5 puan) 
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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 

olmalı kopyala – yapıştır ile doğrudan alınan cümlelere yer verilmemelidir.  

 

 


