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1. Proje Tanımı
1.1 Proje Özeti

Gezgin, asıl olarak turistik ve tarihi yerlerle ilgili sağlıklı bilgi aktarımı fikrinden
doğmuştur. Daha sonra eğlenceli ve akılda kalıcı, aynı zamanda çağımız teknolojilerine ayak
uydurma ve yenilikçilik gibi hedeflerle geliştirilerek artırılmış teknoloji kullanılarak mobil bir
uygulama yapılmasına karar verilmiştir.

Başlangıç olarak uygulamada İstanbul’daki belirli yerler seçilerek tasarlanmıştır fakat
uzun vadede geliştirilerek hem İstanbul'da hem de ülkemizin diğer şehirlerinde bulunan
öncelikli olarak gölgede kalmış turistik ve tarihi yerlerin eklenilmesi planlanılmaktadır. Sesli
asistan yardımı ile ülkemizin halk arasında anlatılan söylenceleriyle aynı zamanda artırılmış
gerçeklik ve 3D modellemelerle kullanıcıların kolaylıkla bilgiye erişimi ayrıca bu bilgiyi
eğlenceli hale getirmek uygulamanın asıl hedeflerindendir. Artırılmış gerçeklik kullanılarak
modellenmiş olan turistik ve tarihi binaların, kendisini anlatırken bilgi aktarımı
animasyonlarla daha eğlenceli hale getirilmiştir. Tüm bunlara ek olarak aktarılan bilgilerle
soru-cevap testleri yapılacaktır. Yapılan mini testler ile hem bilginin akılda kalıcılığı hem de
testlerden biriktirilen puanlarla toplanılacak ödül sistemi sayesinde kullanılırlığı ve
kullanımda sürekliliği arttırılması sağlanacaktır. Yapılacak olan uygulamada tasarım geniş bir
kesime hitap edebilmesi için kolay ve anlaşılabilir bir arayüz tasarlanmasına dikkat edilmiştir.
Uygulamanın ortaya çıkarılmasında Unreal Engine motoru kullanılacaktır.

1.2 Proje Ekibi
Ekibimiz mobil arayüz, AR teknolojisi, API Tasarımı ve bulut sunucusu olmak üzere üç

konu üzerine çalışmaktadır. Takım kaptanı, görev dağılımı ve organizasyondan sorumludur ve
daha önce Teknofest’te de yarışan bir uygulamanın API tasarımı ve bulut sunucusu üzerinde
çalışmıştır. Proje genelinde mobil arayüzden sorumlu ekip üyeleri React-Native üzerinde
çalışmışlardır. Aynı zamanda proje modellemelerinden de sorumlu ekiptir. Bulut
sunucusundan sorumlu olan ekip üyelerimizin uzmanlık alanı Ubuntudur. Yapılacak olan
uygulama için Ubuntu üzerinden sunuculuk hizmeti sağlanmaktadır. AR Teknolojilerinden
sorumlu ekip üyelerimizin uzmanlık alanı ise Unreal Engine’dir. Ayrıca ekipte bir değişiklik
gerçekleşmiştir. Ekipten bir kişi ayrılırken Unreal Engine üzerine bilgili bir kişi ekibe
katılmıştır.

2. Algoritma ve Tasarım
Uygulamaya öncelikli olarak kullanıcının kayıt olması ya da eğer daha önceden

kaydolduysa giriş yapması gerekmektedir. Kullanıcı uygulamaya başarıyla giriş yaptıktan
sonra varsa daha önceden okuduğu/tarattığı kartlar veya magnetler görülebilecektir. Yandan
açılan bir menü sayesinde diğer ekranlara geçilebilinecektir. Uygulamanın kamera, testler,
hesap ve anasayfa olmak üzere dört sayfadan oluşması planlanmaktadır. Kamera sayfasında
kartlar/magnetler taratılacak ve taratılan öğeye göre artırılmış gerçeklik ile desteklenmiş
bilgiler, animasyonlar gösterilecektir.

Kartların tasarımında kullanılacak görsellerin bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Bu
özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

● Düşük çözünürlüklü görsellerin kullanılmaması gerekir.
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● Yoğun sıkıştırmalı görüntülerden kaçınmak gerekir.
● Çok fazla geometrik özellik veya çok az detay içeren görsellerin kullanılmaması

gerekir.
● Algılamada problem olacağından yineleme içeren görsellerin kullanılmaması gerekir.

Şekil 1: 2 farklı görselin kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi.

Şekil 2.a: Kullanılması Planlanan Kartlar/Magnetler

Şekil 2.b: Taratma İşlemi Örneği
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Bu bilgiler, animasyonlar bittikten sonra kullanıcı test sayfasına geçilebilmektedir. Test
sayfasında kartların/magnetlerin testleri olacaktır ve taratılmış olanlar testlere erişebilecektir.
Teste giren kullanıcı çözdükten sonra ana sayfaya veya hesap sayfasına geçiş yapabilecektir.
Hesap sayfasında kullanıcın biriktirdiği puanlar, hesabına tanımlı hediye kuponları biriktirilen
puanlarla sahip olabileceği kuponlar olacaktır. Tüm bu işlemlerin akış diyagramı aşağıdaki
Şekil 3’te verilmiştir.
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3. Sistem Mimarisi
Sistem, Unreal Engine oyun motoru üzerinde geliştirilecektir. Unreal Engine; Epic Games

tarafından 1998 yılında geliştirilmiş, günümüzde en yaygın kullanılan oyun motorlarından
biridir. Başlarda FPS oyunları geliştirmeye odaklı kullanılsa da günümüzde mühendislik,
mimarlık, sinema, blokzincir gibi günümüzün ve geleceğin temellerini oluşturan disiplinler
için de kullanım alanı sunmaktadır.

Ekibimizce yapılan araştırmalarda Unreal Engine oyun motorunun, kullanılabilecek diğer
teknolojilere karşı daha çok yönlü olması, farklı alanlarda kullanılması, geleceğe yönelik
olması ve bunlarla birlikte kullanımı açısından daha zor olmasına karşılık çıkacak uygulama
için çok daha kaliteli ve verimli sonuçlar elde edilebilir olması gibi nedenlerden dolayı
kullanılmasına karar verildi.

Uygulamanın iskeleti Unreal Engine üzerine kurulacaktır. Üç farklı temel *leveldan
oluşacaktır. Level ise kodların, blueprintlerin, objelerin ve diğer içeriklerin bulunduğu ve
beraber çalıştığı sayfalara verilen addır. Üç farklı temel levellar; diğer sayfalara erişim
sağlayan butonların bulunduğu level, artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılan level ve de
soruların bulunduğu leveldir. Şekil 4’te Unreal Engin üzerinden hem çalışma ortamı hem
uygulamaya ait bir tasarım görülmektedir.

Şekil 4: Unreal ENgine Çalışma Ortamı

Artırılmış gerçeklik teknolojisi için ARCore ve ARKit yazılım geliştirme kitleri
kullanılacaktır. ARCore, android cihazlar için; ARKit ise iOS cihazlar için kullanılan yazılım
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geliştirme kitleridir. Unreal Engine oyun motorunun bu yazılım geliştirme kitleriyle uyumlu
olarak çalışmaktadır. Ekibimiz öncelikli olarak android cihaz üzerinde bir prototip geliştirme
aşamasında olduğundan ARCore kullanılacaktır.

Artırılmış gerçekliğin öncelikle mobil cihazlarda kullanması sağlanmalıdır. ARCore buna
olanak sağlayan araçlar içermektedir. Bu araçlar dikey, yatay, alan ve yüzeylerin tanınmasını;
hareket eden nesnelerin izlenip takip edilmesini sağlar. Bu sayede cihazlarımız hareket ettiğini
anlar ve buna göre tepki verir. Bu sayede kartı okuttuktan sonra hareket ettirildiğinde sorun
yaşanmaz. Örneğin Şekil 5’te Hareket eden defter üzerine labirent tepki verir.

Şekil 5: ARCore ile Hareket Eden Nesne İzlenimi
ARCore gibi teknolojilerde Light Estimation denilen teknoloji objelerin ışıklandırmasını,

gölgelendirmesini fiziksel dünyadaki konumlarına göre düzenleyerek gerçekliğini arttırır.
ARCore uygulama programlama arayüzü sayesinde oluşturulacak realistik objeler fiziksel
dünyada gözükmesi gerektiği gibi gözükecektir.

Şekil 6: Unreal Engine’de Light Estimation
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Uygulamanın sunucu işlemleri için ise DigitalOcean.com üzerinden bir bulut sunucu
kiralanacaktır.Bu sunucuda IaaS (hizmet olarak altyapı) hizmeti kullanılacaktır. IaaS
hizmetinin bir çok avantajı vardır. IaaS olarak bilinen bu sunucu modelinde kullanıcıların
altyapıyı kiralamasına, yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırmasına ve kendi altyapısını
sürdürmesine olanak tanır. IaaS sunucu modeli kullanmamızın başlıca avantajları arasında,

● Son derece ölçeklenebilir olması,
● Altyapının tam kontrolünü elimizde tutabilmemiz,
● Dinamik ve esnek olması,
● Küçük şirketler için zaman ve para tasarrufu sağlaması

gibi örnekler verilebilir. Bu avantajları sayesinde uygulamanın hayata geçirilebilirliğini
oldukça artırdığından uygulamanın bulut sunucu işlemlerinde IaaS modeli kullanılacaktır.
 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik
Türkiye, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ülkemizin her köşesi

bu medeniyetlerin bizlere bıraktığı tarihi yapıtlarla doludur. Dünya’nın dört bir yanından her
yıl milyonlarca turist ülkemize, bu tarihi yapıtları görmek için gelmektedir. Bu doğrultuda
uygulamamız, ülkemizin tarihi yapıtları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her kesime hitap
ettiği için hayata geçirilebilirlik açısından bir adım öndedir. Ki bu da yapılan çalışmaların,
gösterilen emeklerin karşılığını alabilmek için oldukça önemlidir. Uygulamaya akıllı
telefonlar aracılığıyla erişilebilmesi, herkesin anlayabileceği bir arayüze sahip olması oldukça
büyük bir avantaj olarak düşünülebilir. Şekil 4’te de Türkiye nüfusunun yaklaşık %92.2’sinin
akıllı telefon kullandığını görebiliriz. Ayrıca günümüzde mobil uygulama geliştirme için çok
farklı ve fazla sayıda açık kütüphane bulunması, aynı şekilde artırılmış gerçeklik için de
kullanımı kolaylaştıran kaynakların fazla ve kolay erişilebilir olması uygulamanın hayata
geçirilebilirliğini arttırmaktadır. Bununla birlikte uygulamanın, maddi açıdan da çok düşük
maliyetli olması hayata geçirilebilirliği için önemli bir fırsattır.

Şekil 7: Ülkelerin Cep Telefonu Kullanım Oranları
Çok uzun süren bir pandemi döneminden neredeyse çıkıldı. Bu dönemde hayatımızdaki

değişimlerden en önemlisi, yabancı insanlarla görüşme süremizi olabildiğince kısa tutmak ve
mümkünse biraz mesafe ile görüşmek oldu. Bu doğrultuda, uygulamanın tarihi yapıtlar
açısından bir dijital rehber niteliğinde olması, bir rehbere ihtiyaç duyulmaksızın yapıtları
gezme olanağı sunması, pandemide edindiğimiz bu yaklaşımın kültürel hayatımıza etkisini en
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aza indirmektedir. Ayrıca uzun zamandır uyguladığımız maske-mesafe-temizlik üçlüsünden
mesafe konusunda ekibimizce yapılan uygulama, kalabalık ortamlarda kolayca bulaşan
virüsün etkisini, bireysel gezintiler sayesinde en aza indireceğini düşünülmektedir. Ülkemizin
milyonlarca turiste ev sahipliği yapması, belki hala kalabalık ortamlara girmekten çekinen
turistlerimiz için uygulamamız çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

5. Yenilikçilik/Özgünlük

Ülkemiz tarih ve doğa turizmi açısından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Bu projeyle
bizim amacımız tarihi yapıtları doğru bilgilerle yabancı veya yerli ziyaretçiye ulaştırmaktır.
Tarihi yapıtlarla ilgili halk arasındaki söylenceleri de bu projeyle turistlere aktarmayı
amaçlanmaktadır. Söylenceler, dünyanın her yerinde tarihi yapıtlara ilgiyi artırır. Bu proje ile
tarihi yapıt hakkında verilen her türlü kanıtlanmış bilgi ve söylenceler ziyaretçilerin
beğenisini sağlayacaktır. Ayrıca turistler ülkelerine döndüğünde bu proje sayesinde öğrendiği
doğru ve ilgi çekici bilgilerle gönüllü turizm elçisi olabilir. Bu proje ile ülkemiz dünyaya en
güzel ve doğru biçimde tanıtılması amaç edinilmiştir.

Uygulamanın kullanışlı arayüzü, söylenceler, tarihi yapıtlar hakkında soruların olması ve
ödüllerin verilmesi gibi bazı özellikler doğrultusunda diğer projelerden ayrılmaktadır.

Artırılmış gerçeklik her ne kadar son dönemlerde geliştirilen bir teknoloji olsa da hızla
büyüyerek geleceğin yapı taşlarından biri olarak yerini garantilemesi ve ekibizmizce
geliştirilen uygulamanın artırılmış gerçeklik üzerine kurulu olması, uygulamanın yenilikçi
yönünü ortaya koymaktadır. Ayrıca var olan tanıtım sitelerinin okunurluğu az olması,
ekimizce hazırlanan uygulamada, uygulamaya erişimin oldukça kolay olması ve test, ödül
sistemiyle daha önceden yapılan tarihi ve turistik yerleri tanıtan projelerden bizi ayırırken
yenilikçi bir yön de ortaya koymaktadır.

Uygulamanın geliştirilme sürecinde de bazı yerlerde Unreal Engine içerisinde kullanılan
blueprint teknolojisi kullanıldı. Blueprint, oyun geliştiricilerine varlıkların içerisine fonksiyon
yerleştirme imkanı verir. Unreal Editor içerisinde kod yazılmadan daha görsel olarak varlıklar
oluşturulur. Bu oluşturulan varlıklar yeni bir sınıf tipi, yeni karakter tipi veya fonksiyon içeren
yapılar olabilir.

Şekil 8: Ana sayfadaki butonların Blueprint’i

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi
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Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilerdir.
Turizmde amaç insanların kendi ülkelerinde ve diğer ülkelerdeki güzellikleri, geçmişte
yaşamış olan insanların bırakmış oldukları kültürel mirasları tanımasıdır. Bir başka deyişle
turizm; gidilen ülkelerdeki insan profilleri ve yaşam tarzları hakkında fikir sahibi olunmasına
ve  insanların kişisel gelişimine katkı sağlayan canlı bir yapıdır.      

Türkiye, bu alanlarda dünyanın en önemli ülkelerinden biridir ama bu turizm potansiyeli
yeteri kadar kullanılamamaktadır. Kültür turizminde en büyük problemlerden biri doğru
bilgiye, doğru kaynaklara ulaşamamaktır. Bu noktada turist rehberleri karşımıza çıkmaktadır
ne yazık ki bazı noktalarda rehberlik hizmeti yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda rehberlik
hizmeti geleneksel olarak kalmış, dijitalleşmemiş sayılı alanlardan biridir. Projemizdeki ilk
amaç bilgiyi her an ulaşılabilir hale getirmektir fakat geleneksel rehberlik hizmetinde bu söz
konusu değildir ve bazı durumlarda yeterli bilgi aktarımı olmamaktadır. Projede tarihi
kaynaklardan edinilen bilgiler sesli bir asistan yardımıyla turistlerin hizmetine sunulacak ve
ödüllü testlerle bilgiler kalıcı hale gelecektir. Bu doğrultuda ulusal alanda insanlık için doğru
olan bilgileri belirleme ve bilgileri doğru biçimde aktarmak hedeflenmektedir. Bu sayede
ülkemizin tarihi eserlerinin değeri daha iyi bilinecek böylece ülkemizi daha iyi tanıtmamıza
yardımcı olacaktır.

Ülkemiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her birey akıllı bir telefon yardımıyla
uygulamamızı rahatlıkla kullanabilir. Uygulama, bir rehbere ihtiyaç duyulmaksızın hem
yurttaşlarımızın yolda yürürken gördüğü bir tarihi eseri hem de turistlerin gezmek amacıyla
geldiği ülkemizi daha iyi tanımasına yardımcı olacaktır.

Karşılaşılan bir başka sorun da tarihi eserlerin yeteri kadar insana ulaşmaması ve merak
uyandırmamasıdır. Uygulamamız bu soruna çözüm olarak tarihi eserin yapılış amacı, hangi
fikir ve duygularla yapıldığı hakkında bilgiler vererek tarihi eserlerin önemini fark ettirmeyi
ve ilgi çekiciliğini arttırmayı amaçlamaktadır, bunu da halk hikayeleri ve söylencelerle
desteklemektedir.

Başka bir amaç da kendi dönemlerinde insanların uğrak noktası olan ancak günümüze
kadar sağlam bir şekilde gelemeyen arkeolojik varlıkları ve kültürel miras alanlarını artırılmış
gerçeklik teknolojisi ile turizme kazandırmaktır. Bu sayede kültür turizmine olan farkındalığın
artırılması ve bu alanlara hak ettikleri değerlerin geri kazandırılarak turizm sektörünün
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Şekil 9:  Teknoloji Hazırlık Seviyesi tablosu

Geliştirmekte olduğumuz Gezgin adlı projemiz şu anda THS 3 seviyesindedir. Projemizde
kullanacağımız teknolojiler için gerekli araştırmalar yapıldı. Uygulamanın temel işlevleri
belirlendi ve modeli oluşturuldu, AR için gerekli çalışmalar, kullanılacak teknolojileri
araştırıp belirleyerek yapıldı. Şu anda prototip geliştirme aşamasına gelinmiş bulunulmaktadır.
Mayıs ayının sonuna kadar prototipin geliştirilmesi, Temmuz ayında ise sistemin
tamamlanarak pazara sunulması hedeflenmektedir. Prototipi hem laboratuvar ortamında hem
saha ortamındaki kullanıcı deneyimleri göz önünde bulundurarak devamlı olarak
iyileştirmelere gidilecektir.

7. SWOT Analizi
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