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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: Takım Şeması 

 

Projemizde Tarihi Yarımada üzerine kurulan eski İstanbul’un 7 tepesini Artırılmış Gerçeklik 

(AR) ve Yapay Zeka kullanarak tanıtmayı amaçlıyoruz. AR ile kaybolmuş parçaları ya da çeşitli 

nedenlerden dolayı şu an farklı gözüken tarihi yerleri ziyaretçilere canlandırarak oyunlaştırılmış 

bir şekilde sunmayı planlıyoruz. Böylece kullanıcılar İstanbul’un tarihi yerlerini eğlenerek 

gezmenin yanında tarihi bilgilerini de öğrenmiş olacaklar.  

Geliştireceğimiz uygulama ile yedi tepeli şehir olarak bilinen eski İstanbul’un tarihini ve 

kültürünü kullanıcılara yenilikçi bir yöntemle sunmuş olacağız. Geliştirmelere devam ettiğimiz 

sitemizin prototipi için buraya domain için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Projemizde önemli konulardan birisi de başlangıç bütçesi hesabının yapılmasıdır. Yaptığımız 

hesaplamalarda Türk Lirası ve Dolar üzerinden senelik maaliyetimiz hesaplanmıştır. Bu 

maaliyetlere şirketleşme gibi durumlar dahil değildir.  

Şekil 2: Bütçe Planlaması 

https://projetest.azurewebsites.net/
yeditepe.me


 

 

  

2.      Algoritma ve Tasarım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3:Yedi uygulamasına genel bakış 

Tasarladığımız sistem web sitesi üzerine bağlı birçok uygulamadan oluşmaktadır. Kullanıcılar 

sisteme giriş yaptığında tarihi yerleri görebileceği onlar hakkında bilgi edinebileceği ve bu 

yerlerle ilgili fotoğraf paylaşabilecekleri bir ortama ulaşabileceklerdir. Sistemimiz 3 ana 

başlıktan oluşmaktadır ve her başlık için farklı algoritmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

başlıkları aşağıda görebilirsiniz. 

2.1. Web Sitesi Ve Mobil Uygulama  Tasarımı 

 

 

 

Şekil 4:Web sayfası örnek gösterimleri 

 

 



 

 

Web sitesi kullanıcıların tüm uygulamaları tek bir sayfada görüntüleyebilecekleri şekilde 

tasarlanmıştır. Web sitesi tasarlanırken Html, Css, C# ve .NET Core dillerinden 

yararlanılmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5:Web sayfası UML şeması 

Projenin bu aşamasındaki web prototipi için gerekli varlıklar belirlenerek aralarındaki ilişki 

algoritması tasarımı yukarıda gösterilmiştir. Entity Framework ile tasarlanan varlıklar Code 

first yöntemi ile SQL veritabanına yüklenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Varlıklar ve 

Web arayüzü arasındaki ilişkiyi sağlamak için Repository tasarım deseninden faydalanılmıştır. 

Web veritabanı için Azure Portal üzerinden SQL sunucusu kiralanmıştır. Domain ve hosting 

hizmetleri Namecheap şirketinden alınmıştır. Web algoritmasındaki ilişkiler: 

 

Bi-directional: Üye <- Profil Resmi,  Mekan<- Mekan Yorum, Medya <- Medya Yorum 

Uni-directional: Üye -> Medya, Üye -> Medya Yorum, Üye-> Mekan Yorum, Mekan -> Medya 

 

Kullanıcıların AR uygulamaları kullanarak çekildikleri fotoğrafları paylaşabilecekleri, 

paylaşılan fotoğrafları beğenebilecekleri ve kullanıcı isimlerini görebilecekleri bir uygulama 

hedeflenmektedir. En çok beğeni alan fotoğraf sahibine özel AR efektlerini kullanma hakkı 

verilmesi, fotoğrafının AR modelinin kısa süreliğine harita üzerine sabitlenmesi ve müze karta 

özel bir indirim sağlanması hedeflenmektedir. Bu uygulamanın amacı kullanıcıların diğer 

kullanıcılar ile etkileşim kurması ve tarihi mekanların fotoğraflanarak tanınırlığının 

artırılmasıdır. Sosyal medya uygulaması hazırlanırken SQL veritabanı sisteminden, .NET ve 

Html dillerinden yararlanılmıştır. Sistem web sitesi ile uyumlu çalışmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. AR Uygulamaları ve Harita Tasarımı 

 

 

AR uygulamalarının kullanım amaçları 

arasında yıkılmış, hasar görmüş eserlerin eski 

hallerinin görüntülenmesi, dönemsel kıyafet ve 

mimarinin gösterilebilmesi yer almaktadır. 

Kullanıcıların web sitesinden ulaşabilecekleri 

AR uygulamaları tasarlanırken Fusion 360, 3ds 

Max ve Adobe Dimension programı ile 

modellemeler gerçekleştirilip a-frame, r.js gibi 

programlar kullanılarak modellenen 

tasarımların web sitesi ile uyumlu hale gelmesi 

sağlanmıştır. AR uygulamaların kontrolü hem 

görüntü tabanlı hem de konum tabanlı olacak 

şekilde dizayn edilmiştir. Kullanıcı istenilen 

konumda değilse artırılmış gerçeklik 

uygulamalarından faydalanamayacaktır. 
 

 

Şekil 6: Simge ile AR uygulaması çalıştırılması 

 

AR uygulamasını çalıştıracağımız ortam üzerinden kullanıcılar giriş yaptığında sistem 

çalışmaya başlayacak. Belirlenen simge uygulamanın çalıştırılacağı konuma şekilde 

yerleştirilecek ve kullanıcı web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bağlanarak kamerasına 

simgeyi okutur ve üç boyutlu model, AR algoritmaları sayesinde ekrana gösterilir. 

Şekil 7: SIFT algoritması ile anahtar nokta çıkartılması ve FLANN kütüphanesi ile anahtar nokta eşleştirilmesi. 

 

SIFT algoritması Gauss farkı ile anahtar noktaların tespit edilmesini kullanılır. Gauss farkı, 

görüntüye farklı Gauss filtrelerinin uygulanmasıyla elde edilir. SIFT bu gauss farkını vektörel 

olarak tanımlar. FLANN kütüphanesi ise açık kaynak bir kütüphanedir. En hızlı yakın komşu 

arama algoritmalarını barındırır. Bu sayede hızlı bir şekilde anahtar nokta çıkarma ve eşleştirme 

imkanı sunar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8: Tarihi yerlerin haritada gösterimi 

 

Yedi sisteminde kullanıcılara özelleştirilmiş bir harita sunulmaktadır. Haritanın amaçları 

arasında kullanıcının konumunu göstermek ve gezilmesi önerilen  üç boyutlu görsellerle 

desteklenmiş yerlerin tarifi yer almaktadır. Harita tasarımı yapılırken google haritalar 

uygulamasından faydalanılmıştır. Harita üzerinde temsili simgeler kullanılarak harita 

özelleştirilmiş ve tarihi mekanların konumlarının kullanıcıların görsel hafızasında yer etmesi 

amaçlanmıştır. 

 

2.3 Yapay Zeka ile Nesne Tespiti 

 

Turizm bölgelerindeki anıt, heykel ve yapılar hem mimari hem de tarihi açıdan oldukça büyük 

bir öneme sahiptir. Geçmişe ışık tutan bu kalıntılar özellikle de İstanbul gibi çeşitli 

medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirler için daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, 

İstanbul’da farklı kültürlere ait çok sayıda bulunan bu eserlerin ön plana çıkarılması ve turizme 

katkı sunması açısından bir takım teknolojik çözümler geliştirilmiştir. 

Geliştirilen çözümlerin başında gelen yapay zeka ile nesne tespit teknolojisinin amacı ikonik 

eserlerin kamera vasıtasıyla tespit edilmesidir. Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi turizm için 

ikonik olan eserlerin de nesne tespiti yapılması mümkündür. Bir sonraki başlıkta yapay zeka ile 

nesne tespiti için kullanılan YOLOv3 algoritmasından bahsedilmiştir.  

Şekil 9 : Nesne Tespiti Örneği   

 

 



 

 

 

2.3.1.Nesne Tespiti Yazılımı: YOLOv3 

Nesne tespiti, içerisinde barındırdığı son teknolojiler nedeniyle yapay görme ve görüntü işleme 

alanındaki en zorlu görevlerden biri olarak kabul edilir. Birçok farklı nesne tespiti algoritması 

olsa da bu çalışmada YOLOv3 (You Only Look Once) mimarisi ele alınmıştır. YOLOv3, 

görüntüler ve gerçek zamanlı olarak videolar üzerinde belirlenen nesnelerin kimliklerini ifade 

eden nesne tespit algoritmasıdır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi fotoğraflar üzerindeki 

çıktılarımız gerçek hayata adapte edilebilecek şekilde kullanılabilir düzeydedir. İleriki 

aşamalarda gerçek zamanlı olarak video üzerinden de nesne tespitinin yapılması 

amaçlanmaktadır. 

Turizm alanında kullanılacak nesne tespiti teknolojisinin kararlı ve yüksek doğrulukta çalışması 

istenmiştir. Bu nedenle, açık kaynaklı olarak sunulan geliştirmeler içermesi ve popülerliği 

nedeniyle YOLOv3 tercih edilmiştir. Çalışmada kullandığımız YOLOv3, C programlama dilini 

temel alan Darknet üzerinden geliştirilmiş bir modeli kullanmakla birlikte algoritmalar Python 

programlama dili ile çalıştırılmıştır. 

YOLOv3’te de olduğu gibi nesne tespit algoritmalarının en önemli noktası kullandıkları derin 

öğrenme mimarileridir. Mimarilerdeki katman yapıları ele alındığında YOLOv3 için 

geliştirilmiş birçok farklı mimari bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan Darknet-53 derin 

öğrenme mimarisi aşağıda görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 : YOLOv3 Model Mimarisi 

Derin öğrenme modelleri için bir diğer önemli konu da model eğitim algoritmaların çalıştığı 

ortamdır. Sürecin daha efektif halde işlemesi için derin öğrenme modeli Google’ın sunmuş 

olduğu Python ile yazılım yapılabilen ücretsiz bir servis olan Colaboratory üzerinden 

eğitilmiştir. Colaboratory, 16GB GPU Ram bulunan Tesla T4 donanımı ile işlem yapmaktadır. 

Modelimizin eğitimi yaklaşık 3 saat sürmekle birlikte Google Colaboratory üzerinden 

gerçekleştirilmiştir.   

Model eğitimi sonrasında karşılaşılabilecek sorunlardan biri de modelin test görüntüleri 

üzerinde kararlı bir nesne tespiti ortaya koyamamasıdır. Bu sorunu önlemek için veri seti eğitim 

ve validasyon olarak ayrı bir şekilde ele alınmalıdır. Derin öğrenme mimarimiz validasyon 

verileri üzerinden kendini eğiterek daha anlamlı sonuçlar ortaya koymuştur. Farklı test 

görüntüleri üzerindeki hatalar minimum seviyeye getirilmiştir. 



 

 

Son olarak derin öğrenme modelinin sonuçlarından bahsedecek olursak buradaki en önemli 

etken algoritmaların doğruluk oranlarıdır. Doğruluk oranlarının ifade edildiğini indekslerden 

bir tanesi de kayıp fonksiyonları üzerinden hesaplanan kayıp oranlarıdır. YOLOv3 için ifade 

edilen Ortalama Kayıp (Average Loss) değeri %7.5674 ile yeterince iyi bir seviyededir. Bu 

oran dikkate alındığında, şu anki hedefimiz olan görüntü üzerinden ikonik eserlerin nesne 

tespiti çalışmasının gerçek hayata uyarlanabilir seviyede olduğu düşünülmektedir. 

 

3. Sistem Mimarisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11:Yedi web ve uygulama mimarisi 

Web mimarisi oluştururken katmanlı mimari ve tasarım desenleri uygulanmıştır. Bu sayede 

başlangıç aşamasında karmaşık olmayan web sistemi ileri aşamalarda geliştirmeler ile 

büyüdükçe, eklemeler problem yaşanmadan yapılabilecektir. Ayrıca kaynak kodların ve genel 

tasarımın okunabilirliğini büyük ölçüde artırmaktadır. Web tasarımı .Net Core çerçevesinde C# 

yazılım dili ile nesne yönelimli olarak programlanmıştır. Katman tasarımında özellikle bir   

Nesne İlişki Modeli olan Entity Framework Core kullanılarak tüm veri tabanı tabloları ve 

sütunları C# nesnelerine eşlenmiş, böylece veri yönetim kısmı da nesneye yönelik tasarımına 

dahil edilmiştir. Bu sayede tasarımlar bir kez yazılıp gerektiği kadar kullanılabilir hale gelmiştir 

ve veri işlevselliği artırılmıştır. 

Web mimarisinde; presentation katmanı için Web arayüzü View-Controllers yapısı ile 

oluşturulmuş, veritabanı işlemleri ve varlıkların tutulması için data access katmanı tasarlanmış, 

Business katmanında ise data access katmanındaki varlıkların erişimi için repository arayüzüne 

sahip repository tasarımı yapılmıştır. Dependency injectionlar eklenmiştir.  

 



 

 

Şekil 12: Web Mimarisi 

Web sitesi üzerinde bulunan uygulamalar birbiri ile koordineli bir şekilde çalışabilmektedir. 

Yedi sistemi üzerindeki uygulamalardan faydalanmak için kullanıcıların internete 

bağlanabilen,konum paylaşabilme ve kamera özelliğine sahip akıllı cihazlara ihtiyaçları vardır.  

4.    Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Şekil 13: Ayasofyanın Üç boyutlu modeli 

Modeller oluştururken Fusion 360, Adobe Dimension ve 3ds Max uygulamaları kullanılmıştır. 

3 boyutlu yapılan çalışmaların bazıları hayata geçirilmiştir. Detaylar için Adobe Dimension’da 

özel çalışmalar yapılmıştır Ayasofya ve Milyon Taşı bunlardan bazılarıdır. Başarıyla 

çalışmaktadır. Kullanıcı telefonundan AR yardımıyla eserleri görüntülenebilmektedir. 

Şekil 14: Nesne tespiti örnek gösterimleri 



 

 

Ek olarak, derin öğrenme modeli için veri setlerinin oluşturulması da oldukça önemlidir. Model 

eğitim sürecinde doğruluğu ve uyumluluğu doğrudan etkileyen veriler dikkatle incelenmiştir. 

Bu çalışmada ele alınan Milyon Taşı ve Medusa Heykeli ile ilgili veriler internet üzerinden 

rastgele seçilen yaklaşık 250 görüntüden oluşmaktadır. Seçilen görüntülerin her biri ayrı olarak 

etiketlenmiş ve nesnelerin bulunduğu koordinatlar belirlenmiştir. Böylelikle model girdisi 

olarak gereken görüntülerin etiket ve koordinat bilgileri hazırlanmıştır.  

Web sitesi içinse .NET, Sharp, JavaScript kullanılmıştır. Taslak şeklinde oluşturulmuştur. Aynı 

zamanda web sitesi mobil uygulamaya çevrilebilecek şekilde oluşturulmuştur. Responsive 

tasarım kullanım verimini arttırmıştır. Lokasyon çalışmaları için Google Maps aracılığıyla 

tarihi bölgeyi içeren çalışmalar yapılmıştır. Ana temamız olan yedi tepe haritada 

vurgulanmıştır. Bu sayede tarihi yarım adadaki turist önemli yerleri rahatlıkla bulunabilecektir. 

 

 
  Şekil 15: Harita güzergah gösterimi  

 

Yarışmanın bu aşaması için çalışmada yapay zeka ile İstanbul’un Milyon Taşı ve Medusa 

Heykeli gibi önemli eserlerinin nesne tespiti yapılmıştır. İlerleyen süreç içerisinde nesne tespit 

örneklerinin sayısının arttırılması beklenmektedir. Bununla birlikte geliştirdiğimiz 

algoritmaların hem mobil uygulamaya hem de web sitesine entegre edilmesi planlanmaktadır. 

Tespit edilen nesne ile ilgili genel bilgilendirme ve dikkat çekici özellikler uygulama veya site 

üzerinden kullanıcıya yansıtılır. Ek olarak, nesnenin bulunduğu bölge üzerinde oyunlaştırma 

yapılabilir veya kullanıcıya kampanyalar sunulabilir. Örneğin kullanıcıdan gezilen tarihi 

yerlerde fotoğraf çekmesi ve istenilen nesne veya yapıyı en az fotoğraf ile bulması istenir. Oyun 

sonunda kullanıcıya ödül olarak AR efektleri hediye edilir. Nesne tespiti için örnek olarak 

seçilen Milyon Taşı ve Medusa Heykeli ile ilgili çalışmanın algoritma çıktıları aşağıdaki 

görsellerde belirtilmiştir.   

5.      Yenilikçilik/Özgünlük  

Çalışmalarımızın temel dayanağı bir turistin neler talep edebileceği üzerine kurgulanmıştır. 

Ekibimiz yaptığı gezilerde gördüğü eksikler ve yaptığı pazar araştırmalarıyla güncel konu 

başlıklarını belirlemiştir.  

  



 

 

Turizm ile ilgili projelerde genel olarak 3 boyut kullanımı varken AR ve yapay zeka kullanımı 

nadirdir. Projemiz AR ve yapay zekayı kullanarak 3 boyutlu nesneleri deneyimleme hissi 

vermektedir. Aynı zamanda bu deneyimi oyunlaştırarak eğlenceyi de projemize eklemektedir.  

Turizm alanında olmasa da Google’ın ARCore projesi kullanacağımız yazılım mimarisine 

benzemektedir. Orada da 3 boyutlu hayvanlar AR yardımıyla görselleştirerek insanlara 

hayvanlar yanındaymış gibi deneyimleme fırsatı tanımaktadır. Bunların dışında 3 boyutlu 

figürlerle fotoğraf çekebilmektedir. Bizim uygulamamızda nesne tanımasının olması, oyun 

oynanabilmesi ve birçok bilgiye ulaşabilmesi projemizi bu tarz projelerden ayırmaktadır.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 16 :Google ARCore 

          

Aynı zamanda 7 projesi kendisine özgü haritasıyla turistler için bir rehber olmayı 

amaçlamaktadır. Haritamız sadece lokasyon göstermek öteye geçerek bir kılavuz niteliği 

görmeyi kendisine hedef olarak koymuştur. Bu haritayı aynı zamanda oyunda da kullanarak 

kullanım alanını arttırmak istiyoruz. 

  

Projemiz hem web sitesi hem de mobil uygulama olarak hizmet verecektir. Benzer çoğu proje 

mobil uygulama ile sınırlı kalmaktadır. 2 alanda da var olmamız bizi diğer projelerden ayıran 

bir diğer örnektir. 

  

Son olarak AR teknoloji yardımıyla bazı parçaları kaybolmuş tarihi eserler bir bütün şeklinde 

turistlere gösterilebilecektir. Bu alanda tek olmamız bizi diğer turizm projelerinden 

farklılaştırmaktadır.  

  

6.      Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Projemiz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihi mekanlara sahip olan İstanbul’un 

tarihini yaşatmayı amaçlarken ziyaretçilere günümüze uygun teknolojilerle desteklenmiş bir 

uygulama yapmayı amaçlıyor.  

 

Yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ve akıllı telefonlar hayatımızda bu kadar yer 

alırken onları hem tarihi öğrenmede hem de tarihi korumada kullanabiliriz. Biz bu amaçla 

İstanbul’un meşhur yedi tepesi üzerindeki önemli yerleri kapsayacak bir uygulama geliştirmeyi 

hedefliyoruz. Kullanıcılar burada tarihi mekanlarla ilgili bilgi alırken aynı zamanda 



 

 

kullandığımız teknolojiler sayesinde daha eğlenceli ve görsel açıdan zengin bir deneyim 

yaşayacaklar.  

 

Özellikle bazı parçaları kaybolmuş ya da çalınmış eserlerin eksik yerlerini de tamamlayarak 

kullanıcılara aslında eskiden nasıl olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Ayrıca kullanıcılar 

burada çektiği fotoğrafları paylaşabilecek ve diğer kullanıcıların da çektiği fotoğrafları 

görebilecek. Bunun yanı sıra kullanıcılar fotoğraflarını diğer uygulamalarda (Instagram, 

Twitter vs.) paylaşabilirken en çok beğenilen fotoğraf gibi bir anket oluşturularak fotoğraflarını 

uygulama içindeki harita üzerinde gösterebilme imkanına erişebilecekler. 

 

Projemizi hayata geçirirken ilk olarak bir site şeklinde tasarlamaya başladık. Daha sonra bunu 

bir mobil uygulama haline getirip içine oyun kurguları da ekleyerek kullanıcılara İstanbul’un 

tarihi mekanlarıyla ilgili bir sanal ortam sunmayı planlıyoruz. 

  

7.      SWOT Analizi  

Şekil 17: SWOT analizi 
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