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

  Tarsus’tan Anamur’a kadar, antik kentleri, tarihi ve doğal değerleri, ören yerleri ile Mersin, bir
turizm kenti potansiyeline sahip olup ,2021 yıl sonu verilerine göre763 adet sit alanı ile Türkiye’de
en çok sit alanına sahip  iller arasında yer almaktadır (www.igd.com.tr ). Mersin deniz-kum-güneş
üçlemesinin dışına çıkarak, inanç, mağara, av, yayla, trekking, rafting, yamaç paraşütü, su sporları,
kayak,  dağcılık  gibi,  alternatif  turizm  çeşitlerini  sunabilecek  potansiyele  de  sahiptir.  Bölge
ikliminin  ılıman  olması  nedeniyle  hem  turizm  mevsimi  uzun  olmakta  hem  de  turistik  ürün
çeşitliliği artmaktadır. Turizmde ürün çeşitlendirilmesi rekabet gücü elde edebilmek için önemli
bir  faktördür  (Bahar  ve  Kozak,  2005:145).  Mersin  turizmde  ürün  çeşitlendirmesi  yapabilme
açısından diğer bölgelere göre rekabet gücü elde edebilecek durumdadır. Böylece yerli ve yabancı
turistlerin yılın her ayında dinlenme, eğlenme, gezi,  spor vb amaçlı  Mersin’e gelmesine imkân
sağlayacak potansiyele sahiptir (Bingöl,2004:133-134). Fakat Mersin Türkiye’de önemli bir turizm
destinasyonu olmasına rağmen, yüksek turizm hareketliliğine ve turist sayısına ulaşamamış, elde
edilen  turizm  gelirinin  Türkiye  ekonomisi  içerisinde  payı  düşük  kalmıştır  (Duman  ve  Öztürk
2005:9).  Mersin müze ve ören yerleri  ziyaretçi  sayısı  2006 yılında  285,126 iken 2010 yılında
426,178‘e yükselmiştir.  2011 yıl sonu itibariye göre 507,434 kişi müze ve ören yerleri  ziyaret
etmiştir  (www.mersinkulturturizm.gov.tr  05.03.2012).  Ulaşabildiğimiz  verilere  göre  2011  yılı
Türkiye turizm geliri  içerisinde Mersin turizm gelirinin payı %0.064 olarak hesaplanmıştır.  Bu
hesaplamalar  Mersin  turizminin  Türkiye  ekonomisinde  oldukça  düşük  gelir  etkisi  yarattığını
göstermektedir
  Güneş’in Şehri: Pompeiopolis (Soli) Mersin’in tarihi ve kültürel yönü ile turizm açısından yüksek
potansiyelli  saklı kalmış antik yerlerinden biridir  Neolitik, Helenistik ve Roma dönemlerinden
birçok medeniyetin  izlerini  taşıyan Soli  Pompeiopolis  Antik Kenti’nin  MÖ 700 yılında  Kıbrıs
üzerinden  Anadolu’ya  geçen  Rodos  korsanları  tarafından  kurulduğu  düşünülüyor.  UNESCO
Dünya  Kültürel  Mirası  Listesine  aday  gösterilen  3  bin  yıllık  antik  kent,  kurulduğu  yıllarda
bölgenin en önemli liman kentlerinden biriydi. MÖ 78 yılında Pompeius kumandasındaki Roma
İmparatorluğu ordusunun eline geçti. Bu dönemden sonra güneş anlamına gelen Soloi ismi Roma
Komutanı  Pompeius’un  ismi  ile  değiştirildi  ve kente  Pompeipolis  adı  verildi.527’de  meydana
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gelen deprem ile tamamen harap olan kent yıllar içerisinde yeniden inşa edilmeye çalışılsa da Arap
ve  Sasani  akınlarının  gölgesinde  kalarak  terk  edilmiş.  Bugün  ören  yerinin  Viranşehir  olarak
anılmasının sebebi, kentin harap halde terk edilmiş olmasıdır.
  Arkeolojik  açıdan Kilikya tarihinin önemli  hazinelerden biri  olan bu antik kentte  sürdürülen
çalışmalar sayesinde günümüzden 3 bin yıl öncesine yüzlerce muhteşem eser bulunmuştur.Sağlık
tanrısı  Asklepios  ve  tanrıçası  Hygeiea,  tanrıların  kralı  Zeus,  adalet  tanrıçası  Nemesis,  bereket
tanrıçası Demeter, şarap tanrısı Dionysos ve Helenistlik dönemin önemli doğa bilimcisi Aratos’un
heykeli  bunlar  arasıda  yer  alır.Bulunan  eserlerin  Mersin  Müzesi’nde  sergilendiği  Pompeipolis
kentinde liman, sütunlu cadde, tiyatro, Roma hamamı, kent duvarları, nekropol ve su kemeri gibi
yapılar  bulunuyordu.  Günümüzde  dağ  kapısından  deniz  kapısına  kadar  uzanan  korint  başlıklı
sütunlu yol antik kentin en ihtişamlı noktasıdır.

Fotoğraf:1.Sütunlu caddeden bir görüntü

  Projemizle  Soli  Antik  Kenti’nin  varlığını  ön plana  çıkarabilmeyi,  kentin  önceki  hali  ile  3D
tasarımı içerisinde serbest gezilebilen sanal bir gezinti  oluşturarak ve havadan (drone) çekilmiş
bugünkü  görüntüleriyle  destekleyerek  antik  çağ  ve  günümüz  birlikteliğini  bir  web  sitesinde
yayınlayarak  bu antik kenti ulusal ya da uluslararası düzeyde geniş bir kitleye tanıtmayı,Mersin’in
turizm çeşitlenmesine katkıda bulunmayı  amaçlıyoruz. 

  Bu  çalışmada  projenin  3  boyutlu  tasarımı  yapılacak,  yapılan  tasarımlar  Unity3D  ortamına
aktarılacak ve serbest gezilen bir tarihi  ortam oluşturulacaktır.  Projede 3 boyutlu oyun yazılım
mimarisi  kullanılacaktır.  Unity3D  uygulamasında,  oyunun  yazılımı  eklenecek  ,  web  ve  pc
ortamında yayınlanacaktır. (export etme).   Projede ayrıca bir web sitesi kurularak, web sitemizde
Soli Pompoiopolis Antik Kentinin konumu,bilgileri ve görselleri de bulunacaktır. 

Web sayfamız  www.solipompeiopolis.com adresinden ziyaret edilebilecektir.
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Fotoğraf:2.Sütunların 3D çizim örneği

Fotoğraf:3.Limanın önceki halinin çizimi/C. Brandon  Fotoğraf:4.Limanın bugünkü görüntüsü

Fotoğraf:5.Web Sayfamızın tasarımı
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan)

Fotoğraf:6. 3D Sütun                                                 Fotoğraf:7. 3D  Deniz Feneri

 

Fotoğraf:8. 3D Pazar Tezgahı                                    Fotoğraf:9. 3D  Elma Kasası
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                                           Fotoğraf:10. 3D Sandal

  3D  ile  çizilen  bu  mimari  eserler  ve  eşyalar  serbest  gezilebilen  sanal  bir  şehir  turu  için
kullanılacaktır.
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-Fotoğraf:11. 3D Ortam Tasarımı

Fotoğraf:12. 3D Ortam Tasarımı 2
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Fotoğraf:13. 3D Sütunlu Cadde Tasarımı

Fotoğraf:14. Gezinme Kodları
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Fotoğraf:15. Gezinme Kodları

3. Sistem Mimarisi (15 Puan)

   Projede Antik Kentin 3 boyutlu tasarımları 3Ds Max uygulaması ile tasarlanacaktır. Tasarlanan
mimari yapılar ve eşyalar .fbx uzantılı kaydedilecektir. 
Projenin  ana  sahnesini  Unity3D  uygulamasından  tasarlayacağız.  Unity3D  seçmemizin  birkaç
sebebi var: 
  Unity3D dahili  olarak  grafik  motoru  ve fizik  motoru barındırmaktadır.  Grafik motoru proje
içerisindeki  3D grafiklerin işlenmesi için gerekli  bileşendir.  Fizik motoru ise 3D ortamın fizik
hesaplamalarını  yapmak  için  gerekli  bileşendir.  Grafik  ve  fizik  motoru  Unity3D dahili  olarak
bulunduğu için çalışmayı daha kolay gerçekleştirebileceğiz. 
  Unity3D ayrıca harici  kod editörleri  ile  tümleşik olarak çalışabilmektedir.  Projenin kodlarını
yazacağımız visual studio community uygulaması ile entegre çalışabilmektedir. 
Visual  Studio  Community  ile   projenin  kodlarını  yazacağız.  Projede  C#  programlama  dilini
kullanacağız. 
   Projenin web sayasının yazılımı için HTML,CSS , javascript dillerini kullanacağız. 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan)

  Soli Antik Kenti’nde yapılan kazılarda bulunan sikkelerden ve kalıntılardan kıyıda bir Deniz
Feneri olduğu ve limandan kente 200 sütunlu bir yol ile girildiği düşünülmektedir. Kentin antik
çağdaki görünümü 3 boyutlu tasarım uygulamaları kullanarak 3D çizimle canlandırılacak Unity3D
ortamına aktarılıp kıyıdan kente serbest gezilebilen sanal bir gezinti oluşturulacaktır. 
  Günümüzdeki görünümü de limandan sütunlu caddeye doğru giden drone çekimi ile görüntülenip
ve bir  video hazırlanacaktır.  Hazırlanan bu web sitesinde,  web tasarım(HTML,CSS,Javascript)
yöntemi ile  bunlar birlikte yayınlanacaktır.Hazırladığımız bu görüntüler internet sayesinde çok
geniş bir kitleye ulaşabilir  olacaktır.Ayrıca konum bilgileri  ile bu bölgeye gelen ziyaretçiler  de
hazırladığımız sanal gezinti ile gezdiği alanı eşleştirerek Antik Kenti zihninde canlandırabilecek ve
Soli’nin antik çağda nasıl bir yer olduğunu algılayabilecektir.
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                      Fotoğraf :16.Web sitemizin video bölümü

           
  

Fotoğraf:17.Web sitemizin konum bölümü

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan)

  Soli  Antik Kenti’nin günümüzdeki  halinin  çekimleri   bazı web sitelerinde izlenebilmektedir.
Fakat 3D sanal serbest gezintiyi  bugünkü kalıntıların bulunduğu alanda ya da internet sitelerinde
bu  iki  görüntüyü  birleştirerek  görmek  mümkün  değildir.Bu  projede  antik  çağ  ve  günümüz
birlikteliği sağlanacağı için çalışma özgün olacaktır.Ayrıca 3D çizimler ve günümüzdeki halinin
drone çekimi  ile  hazırlanan  video da tamamen  kendi  çalışmamızdır.Web  sitemizi  açan  herkes
Soli’nin eski halini 3D sanal gezinti ile günümüzdeki halini videomuzda izleyebilecektir.Ayrıca
konum bilgilerini kullanarak Antik Kenti ziyaret eden herkes gezdiği alanı cep telefonu yada diğer
cihazlardan yararlanarak 3D görüntüsü ile zihninde canlandırabilecektir. 

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

  Mersin  ili,  daha  çok  deniz-kum-güneş  üçlemesi  ile  yerli  ve  yabancı  turistlerin  ilgisini
çekmektedir.Oysa tarihi ve kültürel değerleri çok yüksek yerleri de bünyesinde barındırmaktadır.
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Bunlardan biri  olan   Soli  Popeiopolis  Antik  Kenti M.Ö yıllarda  Doğu Akdeniz’  in  en önemli
zeytinyağı ticaretinin yapıldığı liman kenti iken gerek saldırılar  gerekse depremle yıkıldığı için
daha sonrasında terk edilmiştir

 Soli  Atik  Kenti  Mersin  kent  merkezinde,  Mezitli  ilçesinin  Viranşehir  Mahallesinde  yer
almaktadır.  Mersin merkez birçok kişi  tarafından ziyaret  edilirken,merkezde yer alan bu Antik
Kent yüksek binalar arasında saklı kalmıştır .Sadece gelen ziyaretçiler değil yöre halkı tarafından
bile pek bilinmemektedir.

     Fotoğraf:18. Soli Antik Kenti-Mezitli/Mersin

  Soli’de  ilk  kazı  çalışmaları  1980’li  yıllarda  başlamıştır.Kazılara  kadar  yok  sayılan,  yapılan
kazılarla  koruma  bilinci  oluşan  fakat  hala  yeterince  önemi  ortaya  konulamayan  bu  atik  kent
projemizle ön plana çıkarılarak Mersin’in turizm çeşitlemesine ve düzenlenen tur programlarının
da içerinde yer alarak   turizm gelirine katkı sağlayacaktır.
   Ayrıca Antik yerlerinin ziyaretinde, bugünkü hali ile geçmişi hayal ederek kentle ilişkili zihinsel
canlandırma yapmak oldukça zordur.Projemizde Soli’nin geçmişe yönelik 3D çizimi ile serbest
gezilebilen sanal tur geçmişle bugünü birleştirerek gezintiyi daha anlamlı kılacaktır.

PROJE TAKVİMİ

AY-YIL İŞLEM

ŞUBAT 2022 Antik kentin fotoğraf ve video çekimleri

NİSAN 2022 Antik kentin fotoğraf ve video çekimleri,3D  tasarımın hazırlanması

MAYIS 2022 3D tasarımların birleştirilmesi, www..solipompeiopolis.com adresinin alınması

HAZİRAN 2022 Web sitesinin  hazırlanması

TEMMUZ 2022 Tanıtım videosunun tamamlanması

AĞUSTOS 2022 3D tasarım ve tanıtım videosunun web sitesine aktarılması ve yayınlanması
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7. SWOT Analizi (5 Puan)

Güçlü  Yönleri:3D  sanal  serbest  gezinti  yapılabilmesi  ve  geçmişle  bugünü
birleştirebilmesi,Mersin’in tanıtımına katkı sağlaması, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesine
adaylığında oylamaya olumlu katkı sağlayacak olması

Zayıf  Yönleri:3D çizimin o günkü haliyle  geçmişi  %100 doğru olarak yansıtamaması,Limanın
sular altında kalması ile bugünkü halinin eski  belirginliğini kaybetmiş olması geçmişi anlamada
zorluklar yaşanmasına sebep olabilir. 

Fırsatları:  Dijital  ortamda  herkesin  kolaylıkla  web  sitesine  ulaşabilmesi,  zamandan  tasarruf
sağlaması

Riskleri:İnternet bağlantısının olmaması

 Geçmişi  daha  iyi  canlandırabilmek  için  3D  çizimler  ile  ilgili  görsel  çeşitlilik  arttırılmaya
çalışılacaktır.

8. Kaynakça (5 puan)

Mersin  Turizminin  Türkiye  Ekonomisindeki  Yeri  Ve  Önemi  Yrd.  Doç.  Dr.  Cansel  OSKAY
Mersin Üniversitesi İİBF canseloskay@mersin.edu.tr 

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı2, 2012, Sayfa 185-202
BAHAR,  Ozan  ve  KOZAK  Metin;(2005),  Küreselleşme  Sürecinde  Uluslararası  Turizm  ve
Rekabet Edebilirlik, Detay Yayıncılık, 1.b., Ankara
BİNGÖL, Zekeriya;(2004), “Akdeniz Bölgesinin Kültür ve İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından
Değerlendirilmesi” Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,İstanbul, ss.125-137
DUMAN,  Teoman;  ÖZTÜRK,  Ahmet  Bülent;  (2005),  “Yerli  Turistlerin  Mersin  Kızkalesi
Destinasyonu ve Tekrar Ziyaret Niyetleri ile İlgili Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi, Bahar, Cilt:16, Sayı:1,ss.9-23
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Verileri, www.mersinkulturturizm.gov.tr (26.12.2011)
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; İçel Müzesi ve Ören Yerleri 2001

           https://youtu.be/eI4BhCg79VE  Saklı Kent Soli Pompeiopolis / Bir Antik Kent Belgeseli 
(Mersin)

LLoyd:Türkiye'nin Tarihi (Çeviren: Ender Verinlioğlu) Tubitak yayınları, sf 212
https://tr.wikipedia.org/wiki/Soli,_Mersin
https://www.evrensel.net/haber/329334/soli-pompeiopoliste-binlerce-yillik-heykeller-bulundu
Impression of the 2nd century AD harbour C. Brandon.
https://www.romanports.org/en/articles/ports-in-focus/390-pompeiopolis-roman-port-in-
tuerkey.html
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44974/illere-gore-sit-alanlari-istatistigi.html
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