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

Dünya hızla değişmekte ve bu değişimin etkisi hayatın her alanında fark edilmektedir. Gün 

geçtikçe hemen hemen her sektörde yeni iş modelleri geliştirilmekte ve sektörler bu iş 

modellerini değişime uyarlamaya çalışmaktadır. Tüm sektörleri etkileyen bu faktörler turizm 

sektörünü de etkilemektedir. Turizm dünyası, bu gelişmeler sonucunda dijitalleşmeye 

yönelmiş, kişiselleştirilmiş deneyim, veri odaklı yaklaşım, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve 

sanal gerçeklik gibi araçları kullanmaya başlamıştır. Dijital trendlere bağlı değişen seyahat etme 

biçimleri ile faydalanıcılar belirli bir destinasyona gitmeden deneyimleme fırsatı 

bulabilmektedir.  Zeugma’nın Gözü projesi ile Gaziantep iline seyahat etmek isteyen herkes 

hedef kitlemizi oluşturmakta ve başta hedef kitlemiz olmak üzere bölge tanıtımına katkı 

sağlayacağından Gaziantep Belediyeleri, Gaziantep vatandaşları ve turizme katacağı katma 

değer ile Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nihai faydalanıcılarımızdır. 

Zeugma’nın Gözü, projesiyle bölgede yaşayan farklı medeniyetlerin birikimleriyle yüzlerce 

yılda oluşan zengin kültüre sahip Gaziantep ilinin turizm ve kültür alanında teknoloji 

entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını ve sahip olunan değerlerinin farkındalığının 

arttırılmasını amaçlayarak farklı platformlarda çalışabilen dijital eğitici bir oyun/simülasyon 

geliştirilecektir. Bizim önerdiğimiz simülasyon çözümü kişilerin eğlence odaklı öğrenme 

üstüne bir yöntemdir. Bu yöntem ekip olarak çalıştığımız ve tasarladığımız bir simülasyondur. 

Simülasyon içinde bir tane ana karakterimiz bulunmaktadır. Karakterimiz oyuna giriş 

yaptığında oyun ekranında bir harita belirecektir. Haritanın üzerinde bulunan destinasyonlar 

aynı zamanda birer seviyeyi temsil etmektir. Karakterimiz önceden tanımlanan 

destinasyonlardan seçimini yaparak oyuna başlayacaktır. Oyun için müze, kale, Gaziantep eski 

evleri gibi tarihi ve kültür açısından zengin destinasyonlar seçilmiştir. Simülasyonda 

karakterimiz önceden belirlenen her seviyeye özgü görevleri yerine getirerek oyunda ilerleme 

sağlayacaktır. İçinde bulunacak olan tarihsel anlatı canlandırmaları önemli kişi ve olaylar 

hakkında görsel ve işitsel destekli anlatımlarla simülasyonu kullanan kişi hem eğlenecek hem 

de Gaziantep ili hakkında oldukça önemli, faydalı bilgiler alacak ve şehrin dokusu hakkında 

bilgi sahibi olacaktır. 



4 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan)

Projemizi geliştirirken, ürünün test edilmiş olan birbirinden bağımsız en küçük özelliklerine 

odaklanan Scrum metodolojisi benimsenmiştir. Böylelikle herhangi bir özelliğin geliştirme 

aşamasında ortaya çıkan problemler, diğer özellikleri etkilemeyecek ve geliştirme çalışmaları 

hız kesmeden devam edecektir. İlk sprintimiz karakter tasarımı kısmını içermektedir 

simülasyon içerisinde gerekebilecek bütün karakter ve materyalleri gerek "Mixamo" gerek 

"Blender 3D" kullanılarak bu süreçte hazırlanıp kullanıma hazır hale getirilecektir. İkinci sprint 

ise destinasyon tasarımlarını içermektedir. Kendi içerisinde kısımlara ayrılan bu sprint 

simülasyonun içerdiği bütün dış ve iç mekân tasarımları "Blender 3D" kullanılarak 

tasarlanmasını kapsamaktadır. Üçüncü ana sprintimiz ise seviye tasarımı işlemi oluşturulan 

bütün tasarımlar "Unity 3D" içerisine eklendikten sonra gerekli dış mekân ve iç mekân 

tasarımlarını belirlediğimiz senaryolara göre hazırlayarak temel seviye tasarımını bitirmeyi 

hedefliyoruz. Dördüncü sprint ise kodlama bir diğer adıyla “scripting” işlemi simülasyonun 

senaryosuna uygun olarak gereken kodların hazırlanıp doğru “Component” üzerine eklenmesi 

ile ilerleyen süreçtir. Her “Script” ayrı ayrı test edilecektir. Beşinci sprint ise müzik ve 

animasyonlar simülasyonun giriş ekran sinematiği simülasyon içerisinde olacak tarih 

sinematik/anlatımların hazırlanıp yerleştirileceği ve simülasyonun neredeyse her seviyesinde 

yer alacak müziklerin hazırlanıp yerleştirilmesi ile tamamlanacak süreçtir. Altıncı sprint ise 

menü ekranı, ara geçiş ekranı, duraklama ekranı gibi simülasyon içerisinde yer alacak 

ekranların hazırlanması ve entegre edilme sürecidir. Yedinci sprint ise simülasyonun test 

aşaması ilk etapta proje ekibi performans testi, hata testleri, oynanış testleri yapacak daha sonra 
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elindeki verileri artırmak adına simülasyonu proje ekibi dışındaki kullanıcılara test ettirip geri 

dönüşler üzerinde çalışacaktır. 

Simülasyon içinde bir tane ana karakterimiz bulunmaktadır. Bu ana karakteri tasarlarken 

“Mixamo” ve “Blender 3D” yazılımlarını kullandık. “Mixamo” bize 3D karakterimizi yaratma, 

yarattığımız karakter ile ilgili bir bilgisayar oyunu, simülasyon oluşturmak için web tabanlı bir 

hizmet sağlayan animasyon ve model platformudur. 

“Blender 3D” ise bize 3D modelleme ve canlandırma kolaylıkları sağlayan ücretsiz ve açık 

kaynaklı bir platformdur. Bu uygulama ile hem karakteri canlandırma hem de iç ve dış mekan 

tasarımında kolaylıklar sağlar. Aynı zamanda “Eevee Render” ve “Cycles Render” modlarını 

her ikisini de içinde barındırıyor. Eevee Render; aynı sahne ve donanımı kullanan Cycles 

Render’dan 12 kat daha hızlı olabiliyor ve bu bize hızlı bir oluşturma ve görüntüleme için uzun 

süre beklememize gerek kalmamasını sağlıyor. Eevee, ışın izleme oluşturmayı (Ray Trucing) 

kullanırken malzeme görüntü alanı modu olarak işlev görüyor ve oluşturmadan önce son 

çıktının gerçek zamanlı doğru temsillerini veriyor. Bu bize son ürünleri daha iyi ön izlememizi 

sağlıyor ve aynı zamanda tasarımlarımızı geliştirmemizi kolaylaştırıyor. Biz de bu yüzden 

karakterimizi Eevee Render kullanarak oluşturduk. (Görsel 1) 

 

Görsel 1. Karakter 

Cycles Render; ışın izleme oluşturucu olduğundan, işlemlerin tamamlanması daha uzun sürüyor 

fakat iç ve dış mekân tasarımında daha fazla doğruluk ve gerçekliğe sahip olmamızı sağlıyor. 

Beton veya tuğla, taş duvar gibi farklı malzemeler kullanan birçok nesnenin bulunduğu 
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karmaşık sahneler, daha ayrıntı gerektiren dokular, çoklu ışık kaynakları ve karmaşık arka 

planlar, Cycles’in sağladığı doğruluk ve gerçeklikten daha fazla yararlanılabilir. 

 

Görsel 2 Zeugma Mozaik Müzesi 

 

Görsel 3 Klasik Gaziantep Evi 

Destinasyonlarımızı, Görsel 2 ve Görsel 3 yapısından da anlaşılacağı gibi Cycles Render 

kullanarak oluşturduk. 
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan)  

Nesne yönelimli tasarımımızı yaparken destinasyon sınıfımızı soyut hale getirdik. Çünkü her 

destinasyona ait seviyeler bulunmaktadır. Karakterimiz ilerlemek istediği destinasyonda 

görevleri yerine getirdiyse ilerleyebilirMi adlı metoda sahip olacaktır. Bu metod soyut bir 

metod olacak, çünkü her bir destinasyonda görevler farklı olacaktır. Destinasyondan türeyen 

sınıflar, bu metodu override etmek yani gerçeklemek durumundadırlar. Ayrıca bütün 

destinasyonlarda görevler ile ilerleyebildiğinde seviye geçileceğinden seviyeler tipinden bir 

liste bulunur. Oyun karakteri ve her bir destinasyonda oyun sahneleri için de birer sınıf 

oluşturulacaktır. 

 

 

 

Projemizde kullandığımız modelleme türü ise Ağ tabanlı modelleme, yüzey modelleme veya 

kutu modelleme olarak da adlandırılan en yaygın yaklaşım. Bu yöntem, nesnelerin ayrı 

yüzeylerden, hatta bazen her seferinde bir tepe noktasından oluşturduğu çokgenden çokgene 

şeklinde çalışır. 

1. ve 2. Sprint tamamlandıktan sonra yaratılan karakter ve oluşturulan iç ve dış mekanlar “Unity 

3D” içerisinde takım olarak karar verdiğimiz senaryolar eşliğinde eklenecektir. “Unity 3D” 

öncelikli olarak bilgisayar, konsollar ve mobil cihazlar için video oyunları ve simülasyonları 

geliştirmek için kullanılan bir oyun motorudur. “Unity 3D” birçok farklı dil yapısını 

desteklemektedir. Biz projemizde C# ile Unity için Script yazacağız. Script; sistem yönetimi 

için tipik yönetim işlemlerini yapmak için yazılan komut ya da komut dosyalarıdır. Script, 

Unity’de oluşturduğumuz objelerimize kendi componentleri oluşturmamızı sağlıyor. 

Oluşturduğumuz objelerin harektlerinin kontrolünü, componentlerin özelliklerini zamanla 

değiştirmemizi ve kullanıcı girişli eylemlere cevap vermemizi sağlıyor. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan)  

Zeugma’nın Gözü adını verdiğimiz dijital eğitsel kültür oyunu/simülasyonunun uygulanış 

biçimini Gaziantep ilimizin sembolü aynı zamanda Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan 

Zeugma Mozaik Müzesi üzerinden örnek bir senaryo ile açıklanacaktır. Karakter oyunu 

başlattığı anda karşısına giriş sinematiği ardından menü gelecektir, menü oyuna başla, 

seçenekler ve oyunu kapat seçeneklerini içerecektir. Menüden oyuna başla seçeneği kayıtlı 

oyuna başla ve yeni oyuna başla olarak ikiye ayrılır bu senaryoda yeni oyuna başla seçeneği 

seçilecektir. Yeni oyuna başla seçtiği takdirde önünde bir harita belirecektir haritanın üzerinde 

bulunun destinasyonlar aynı zamanda birer seviyeyi temsil etmektir. Gaziantep’i gelen bir 

kişinin kesin görmesi gereken yerlerden birisi olan Zeugma Mozaik Müzesi ilk aşama olacaktır. 

Oyun Sahnesi kullanıcıya otobüsle seyahat ettiği görüntüsü sağlamak için Zeugma Mozaik 

Müzesinin önünde yer alan otobüs durağında başlayacaktır müze etrafında gidilebilecek yerler 

oyun performansı açısından kısıtlı olacaktır fakat etrafında yapılar gerçeğine uygun şekilde 

oyun sahnesinde yer alacaktır. Karakter müzeye geldiği an Zeugma Mozaik Müzesinin binasını 

gerçeğine uygun olarak görecektir karakterin ilk aşamaya özgü olarak Zeugma Müzesinde 

bulunan gişeden müze kartı edinmesi gerekmektedir. Burada gişe görevlisi ve güvenlik 

görevlisi iki yan karakter olacaktır. Bir sonraki aşama ise karakterin müzenin içine girmesidir. 

Araştırmacı ve Maceraperest karakterimizin görevi burada bulunan rastgele olarak oyun 

motorunun atayacağı mozaik eserlerinin fotoğrafını çekip, eserlerin hikayesini dinlemektir. 

Mozaik isimleri rastgele olacağı için her eserin ismi ve hikayesi eklenecektir. Ek olarak hikayesi 

bilinen bazı eserlerde sinematik belirecektir. Karakter eserlere zoom yapabilecektir. Müzede 

görevi başarı ile tamamlarsa müzenin çıkışına gitmesini söyleyen uyarı belirecektir. Karakter 

müzeden çıkış sağladığında tekrar Zeugma müzesinin binasını (dış mekân) kapsayan sahne 

yüklenecektir. Otobüs durağına geldiği anda oyun kayıt edilecek ve yeniden destinasyonları 

içeren harita 2.seviye olarak seçtiğimiz Gaziantep Kalesi gidilebilir durumda olacak şekilde 

açılacaktır. Bunun yanı sıra karakterimiz şehrimizin en eski yapılarından olan Gaziantep 

Kalesini ziyaret ettiğinde yapılan savaşlar ve kahramanlar ile ilgili kısa tarihi anlatım şeklinde 

canlandırmalar olacaktır. Simülasyon genel olarak bu şekilde işleyecektir her seviye özgü 

görevler ile ilerleme sağlayacaktır. İçinde bulunacak olan tarihsel anlatı canlandırmaları önemli 

kişi ve olaylar hakkında görsel ve işitsel destekli anlatımlarla simülasyonu kullanan kişi hem 

eğlenecek hem de Gaziantep ili hakkında oldukça önemli, faydalı bilgiler alacak ve şehrin 

dokusu hakkında bilgi sahibi olacaktır. Son olarak oluşturulan simülasyonu birçok konuda test 

ediyoruz. Bu testler bize kullanıcını simülasyona giriş yaptığında istediğimiz performansı 

sağlıyor mu, Menü ekranı ile geçiş ekranları arasında bir hata alıyor muyuz gibi birçok konuda 

uygulamamızı test etmemizi ve hata payını sıfıra indirerek ürünü çıkarmamızı sağlamaktadır. 

Bunlar tamamlandıktan sonra projemizin ana iskeleti oturmuş oluyor. Daha sonra ufak ve 

eğlenceli dokunuşlar olarak düşündüğümüz müzik ve simülasyonun giriş ekranındaki 

animasyonları tamamlıyoruz. Bu animasyonları oluştururken, bireylerin daha çok ilgisini 

çekme ve odak noktalarını kaybetmemeleri üzerine bir oluşum düşünüldü. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Ülkemizde her geçen yıl turizm sektörünün değeri artmaktadır. Türkiye’deki sanal gerçeklik 

teknolojisine sahip 3 boyutlu müze gezileri turistlere müzeye gitmeden müzeyi gezme imkânı 

sağlamaktadır, ancak literatür taramalarında Türkiye’de sadece müzelerin değil şehirlerin de 

sanal tur ile gezildiği uygulama bulunmamaktadır. Projemizle sadece müze destinasyonları 

değil, Gaziantep şehrinin tarihi ve yerel dokusunun da sanal olarak gezilmesi sağlanacaktır. 

Aynı zamanda hedef kitlemiz şehri gezerken oyun ile modellenen karakterimizle bazı görevleri 

yerine getirirken şehir hakkında tarihi ve kültürel birçok bilgiye ulaşma imkanına sahip 

olacaktır. Projemizde Anadolu’da en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gaziantep şehri ele 

alınmaktadır. Gaziantep’in sahip olduğu kültür miraslarından biri olan Zeugma Antik Kentini 

bütün dünyaya tanıtarak turizm alanında gelirinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır.  

Zeugma’nın Gözü projesinde, turizmin teknolojiyle desteklenerek ileri seviyeye taşınması 

amaçlanmaktadır. Gaziantep’in tarihi ve kültürel yerlerini, müzelerini teknolojik bir yöntemle 

tanıtmak amacıyla bir simülasyon oyun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu simülasyon oyun, 

herkesin bildiği 3D müzelere benzer fakat daha kapsamlı bir simülasyon oyunudur. 3D 

müzelerden farklı olarak, simülasyonda bir karakter ve bu karakterin bazı görevleri olacaktır. 

Karakter bu görevleri tamamladıkça Gaziantep ile ilgili yeni bilgiler edinmiş olacaktır. Böylece, 

bir oyun aracılığıyla turizm sektörüne katkı sağlanmış olacaktır. Bu anlamda benzeri/aynı 

projeyle başka bir yarışma başvuru yapılmamıştır. 

 

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

İnsanlar her zaman bir yerlerden bir yerleri gitmeyi istemişler dünyayı keşfetmek istemişlerdir. 

Bununla ilgili birçok felsefi sorular çıkmış ve yıllarca popüler kalmıştır. Fakat günümüzde 

dünya her ne kadar global hale gelmiş olsa da pek çok insan seyahat ihtiyacını karşılayamıyor 

bırakın farklı bir şehiri gezmeyi kendi şehrinin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgisi yok. 

Bunlara bir çözüm bulmak için yola çıktık. 

 

Bu projeyi ele alırken ilk amacımız seyahat durumu olmayan bireylere oturdukları yerden 

keşfetme öğrenme imkânı sağlamak idi. Bunun yanı sıra şehre yeni taşınmış ya da gelmeyi 

düşünen insanların bu şehir hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçladık. Seyahat kısmının yanı 

sıra süper kahramanlarını bir film yapım şirketinin oluşturmadığı kendi içimizde binlerce olan 

süper kahramanlarımızı öğrenmek onlar hakkında bilgi sahibi olmak ve kendi kültürümüzü 

öğretmeyi amaçladık. Oyun sektörü gibi yıllardır popüler ve popüler olmaya devam edecek bir 

sektöre hitap etmesi hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de katma değer katkısı açıdan 

oldukça olumlu getiriler sağlamasını hedefliyoruz. Bir yandan eğlenceli, akıcı meraklandıran 

yapısı bir yandan tarihi ve kültürel doku içeren içinde tarihi olaylar ile hologramlar, 

canlandırmalar içeren oldukça etkileyici bir yapıya sahip olmasını hedefliyoruz. 
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7. SWOT Analizi (5 Puan)  

 

8. Kaynakça (5 puan) 

[1] Aydıner, A , Esen, M , Özlü, E . (2020). Türkiye’de Çevik Yazılım Geliştirme Süreçlerinde 

Scrum Yöntemini Uygulayan İşletmelerin Başarı Faktörleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13 

(4) , 463-477 . DOI: 10.17671/gazibtd.598346 

[2] https://helpx.adobe.com/tr/creative-cloud/faq/mixamo-faq.html 

[3] https://tr.wikipedia.org/wiki/Blender_(yaz%C4%B1l%C4%B1m) 

[4]https://www.3dmadmax.com/3d_design/blender-nedir-ozellikleri-nelerdir-ve-size-uygun-

mu/ 

[5]https://www.tasarimanimasyon.com/eevee-ve-cycles-render-modlarinin-farklari-nelerdir/ 

[6] https://tr.wikipedia.org/wiki/Unity_(oyun_motoru) 

https://helpx.adobe.com/tr/creative-cloud/faq/mixamo-faq.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Blender_(yaz%C4%B1l%C4%B1m)
https://www.3dmadmax.com/3d_design/blender-nedir-ozellikleri-nelerdir-ve-size-uygun-mu/
https://www.3dmadmax.com/3d_design/blender-nedir-ozellikleri-nelerdir-ve-size-uygun-mu/
https://www.tasarimanimasyon.com/eevee-ve-cycles-render-modlarinin-farklari-nelerdir/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Unity_(oyun_motoru)
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[7]https://medium.com/@nerimanmervensal/c-ile-unity-i%C3%A7in-script-yazmak-

13f2f663cdbff 

[8] https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835864 

 

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.  

 

 

https://medium.com/@nerimanmervensal/c-ile-unity-i%C3%A7in-script-yazmak-13f2f663cdbff
https://medium.com/@nerimanmervensal/c-ile-unity-i%C3%A7in-script-yazmak-13f2f663cdbff

