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

 

Goart, çıkış noktasını Einstein’ın “İzafiyet Teorisi”nden alan artırılmış gerçeklik teknolojisi ile gelişt

irilen kullanıcılara uygulamada bulunan tarihi/turistik mekanlarda açtığı fantastik zaman kapısıyla geç

mişten bugüne yolculuk yaptıran, geçmiş zamanla içinde bulunulan zamanı aynı anda yaşamasını sağla

yan, kendi içinde yapay zekalı karakterleri ve yaşam döngüsü olan fantastik bir gezegeni modelleye

n oyunlaştırılmış bir mobil sanal rehber uygulamasıdır.Gerçek dünyaya ait lokasyonların geçmiş hal

leriyle modellendiği uygulama lokasyon bazlı çalışmakta olup kullanıcının mobil cihazını yapıya doğr

u tutması ile açılan zaman kapısından geçip sanal rehber eşliğinde gezebilmesi için geliştirilmektedir.   

Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan proje sayesinde, kullanıcılar mobil cihazlarına yükleyecekleri 

programla, tarihi ve turistik yerleri dijital ortamda modellenmiş haliyle görüp, dönem kıyafetleri giymiş 

3 boyutlu karakterlerle tanışma imkanına kavuşuyor. 

 

 GoArt uygulamasında bulunan sanal rehber Evliya Çelebi tarihte yaşanan ilginç ve önemli olayları 

kullanıcılara anlatırken, özel modellenmiş animasyon karakterleriyle, savaş sahnelerinden önemli 

törenlere dek tarih yeniden canlandırılıyor. Kullanıcıları, tarihi karakterlerle fotoğraf çekmekten oyun 

tadında bonus toplamaya kadar çok çeşitli sürprizler de bekliyor. Stephen Hawking’in “Geçmişe 

yolculuk mümkün değil, ama geleceğe yolculuk mümkün” sözlerinin tersine, bunun mümkün 

olabileceğini gösteren sanal bir galaksinin ilk gezegeni olan GoArt gezegeni, Evliya Çelebi ve diğer 

gezginlerin sizi gezdirdiği  hayallerin tarih ve gelecekle buluştuğu bir teknolojiyi birarada sunuyor.  

 

GoArt uygulaması Harput Kalesi içi deneyimi ekran görüntüsü 
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GoArt kullanıldıkça, rotalar tamamladıkça ve verilen görevler yerine getirildikçe kazanılan puanlar 

kişiselleştirilmiş sanal cüzdanda birikmekte ve uygulama içerisinde gezilmek istenen yeni dönemlerin 

satın almasında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda mağazalar üzerinden kredi kartı aracılığı ile de satın 

alma yapılabilen uygulamada puan sisteminin de olması ile kullanıcılar gezdikçe daha çok puan 

kazanacak, puanları kazandıkça ve kullandıkça daha çok gezecek ve uygulamayı kullanmaya devam 

edecektir.  

 

GoArt TL ve puan ile satın alma uygulama içi görüntüsü 

Takım üyeleri ve görev dağılımı: 

 
Takım 

Kaptanı -

Proje 

Yöneticisi 

Esra 

Soylu 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Bahçeşehir Üniversitesi Bilişim Hukuku bölümünde 

Yüksek Lisans eğitimi devam etmektedir. 

2012-2018 yılları arasında Hukuk Müşavirliği yapmıştır. Nisan/2018 itibari ile teknoloji şirketlerine hukuki 

destek vermeye başlamış, E-Ticaret,  Medya, Turizm, Oyun projelerinin projelendirilmesi, üretim süreci, 

marketing süreçlerinde aktif rol almış ve bu alanda çalışmaya devam etmektedir. 

 

GoArt takımında proje dökümantasyonunun oluşturulması, patent faydalı model telif ve tescil süreçlerinin 

takibi ve takımın görev dağılımı ile organizasyonu konularında görevlidir.  

Danışman Burak 

Soylu 

Değerli Danışmanımız  Av. Burak Soylu  Üniversite yıllarında projelendirdiği BiletDükkanı.com 

platformunu, aldığı KOSGEB proje desteğiyle 2012 yılında hayata geçiren Soylu, daha sonra enerji ve bilişim 

sektörlerinde de yatırımlara başladı. Türkiye’de ve yurtdışında bilişim ve teknoloji alanında yatırımları 

bulunmaktadır.  

 

GoArt takımında ürünün üretim süreçlerinden son haline gelene kadar ticarileştirilmesi süreç yönetimi, 

pazarlama stratejileri, ulusal ve uluslararası finansal kaynaklara erişim ve teknolojik knowhowa erişim 

konularında görevlidir.  

M. Game 

Developer 

Şüheda 

Soylu 

Yurtdışında egitim (ABD) ve çalışma (ABD) imkanları devam eden ve kendini sürekli  geliştiren Şüheda 

Soylu, bir çok farklı analitik projeye dahil olmuş yapay zeka konusunda destek aldığımız bir yazılım 

geliştiricidir. Daha önce sanal asistan, E-Ticaret,  Medya, Oyun ve Turizm  alanlarında görevleri başarı ile 

üstlenmiştir.  Uzmanlık alanları : UNİTY C# flutter da projelere dahil olmuş , yapay zekanın kullanım 

alanlarında öğrenimlerine devam etmektedir. Proje yönetimi tecrübelerine  sahiptir. Tahmin modelleri ve 

yapay zeka tabanlı modeller gibi, analitik ve teknik altyapı gerektiren modüllerin sisteme entegresini 

sağlamaktadır.  

 

GoArt, takımında fizik metodlarının ve tahmin modelleri ve metodolojilerini, konuya göre adapte edilmesinde 

rol alır.   

UI / UX 

Tasarım 

Ömür 

Akıncı 

Kullanıcı geri bildirimlerini yorumlayabilme ve daha iyi, daha ilgi çekici ve anlamlı deneyimler sunabilme, 

grafik tasarım, UI, UX alanlarında projemize destek vermektedir. Becerileri çarpıcı bir şekilde arttıran ve  

yeni nesil bir tasarımcıdır , 

Uzmanlık Alanları: UX, UI, Ux Research 

 

GoArt takımında mobil uygulamanın UI UX tasarımı, rakiplerin incelenmesi, kullanıcı deneyiminin analizi 
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konularından görevlidir.      

Data 

Analytics 

Developer 

Berk 

Sefa 

Yılmaz 

Daha önce yurt dışında egitim (Slovakya) ve çalışma (Danimarka) imkanları olmuştur. Kendini geliştirmeyi 

seven, bir çok analitik projeye dahil olmuş bir veri bilimcidir. E-Ticaret, Sağlık Hizmetleri, tıp, Reklam, 

Oyun, Turizm ve insan kaynakları alanlarında çalışmış/görevler üstlenmiştir.   

Uzmanlık alanları : Makine öğrenimi projeleri, iş analitiği, iş zekası raporlama, strateji geliştirme ve proje 

yönetimi tecrübelerine sahiptir. 

 

GoArt takımında kullanıcı verilerinin analizi ve ürün geliştirme süreçlerinin yönetimi, GoArt yaşam 

döngüsünde yaşayan karakterlerin makine öğrenmesi süreçlerinde görevlidir.  

Product 

Designer 

Sena 

Horoz 

4 yabancı dil ile Arkeoloji konusunda Mimar Sinan Üniv akademik kariyerine devam eden Boğaziçi Üniv. 

Yönetim Bilişim Sistemlerinden mezundur.  

Uzmanlık Alanları : Doresearch: kullanıcılar, veriler ve istatistikler, rakipler, en iyi uygulamalar ve endüstri 

standartları 

 

GoArt takımında ürünleşme konusunda yol haritasını belirlemek için olması gereken özellikleri, eksik 

özellikleri tespit edererk iş analistlerine ve yazılım geliştiricilere gereksinimleri önceliklendirip 

versiyonlamak konularında görevlidir.  

 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 
 

GoArt uygulaması Harput saha testi görüntüleri 

 Akış şeması : 

  

1. Unity oyun motoru AR kodlamaları, 

2. Sahada LIDAR cihazı ve GEO SLAM taraması  

3. Uygulamaya dahil edilecek kültürel miras alanı hakkında saha taraması ve fizibilite çalışmasının 

yapılması 

4. Kültürel miras alanına dair tarihi ve kültürel bilgi ve resmi veriler hakkında uzman danışmanlık 

alınması,   

5. Fizibilite ve danışmanlık çalışması kapsamında hazırlanan dokümanlar ışığında                 

modellenecek dönemin tespiti ve senaryoların oluşturulması,  

6. Modellenecek eserler, kişiler vs. animasyonlar dokümanının hazırlanması,  

7. Sanal rehbere ait olacak seslendirmeler dokümanının oluşturulması,   

8. Sanal rehberin yapay zeka ve doğal dil anlama teknoloji geliştirmeleri 

9. Mapbox ve Openstreet Maps gibi harita api lerine erişerek, kullanıcı cihazının belirlediği konuma 

göre çevresel yapıların oluşturulması  

10. Canlı hava durumu sunucularının apileri kullanılarak güneş yönü, yüksekliği, ortam ışığı, ışık 

tonlaması ve hava efektlerinin entegrasyonu, 
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11. Reinforcement learning uygulaması, 

12. Yazılım panelinden tarihi mekan ile ilgili test datalarının eklenmesi,  

13. Hatalı GPS konumu tespit etme ve hatalı GPS konumu düzeltme çalışmaları 

14. Yapılacak modellemelerin taslak çalışmalarının onaylanması,  

15. Modellemeler ve seslendirmeler ile genel test işlemlerinin yapılması  

16. MOCAP çekimlerinin tamamlanması 

17. Saha testlerinin yapılması 

18. Optimizasyonların tamamlanması 

19. Canlı ortama alınması. 

 

GoArt Tasarım Deseni 
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

 

GENEL:  

GoArt Android ve İos platformlarından indirilerek kullanabilecek bir mobil uygulamadır. Projenin 

geliştirilmesi sürecinde Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) destekli Unity Oyun Motoru 

kullanılmaktadır. Android ve İos platformlarında AR desteğini sağlamak için ARKit ve ARCore 

kütüphaneleri ile desteklenen ARFoundation kullanılmaktadır. Unity Oyun motoru üzerine include 

edilen bu kütüphaneler ile AR özellikleri aktif olarak çalışmaktadır. Uygulamanın donanım 

optimizasyonu ayrıca oyun motoru üzerinden yapılmaktadır. Unity oyun motoru üzerinde geliştirme 

yapılırken C# programlama dili kullanılmaktadır. Burada yazılan scriptler her iki platform için ortak 

kod oluşturmaktadır. Uygulamaların Android Studio ve XCODE tarafından import edilmesi için, unity 

oyun motoru üzerinden ilgili platformlar seçilerek export edilmesi gerekmektedir.   

  

İÇERİK:  

Uygulama içerisine dahil edilen eserler tarihsel önemi açısından uzman tarihçilerin öngördüğü tarihsel 

döneme göre hikayeleştirilmektedir. Modellemeler ve animasyonlar tamamen 3 boyutlu 

programlar(3ds Max,Maya) ile yapılmaktadır. Modellenen objeler, “low poly” dediğimiz düşük yüzey 

sayısı şeklinde modellenmektedir. Bu teknik genelde oyun sektöründe kullanılmaktadır, fakat kalabalık 

sahneler, pc’lerde render süresini uzatacağı için bu kalitede bir iş çıkarılmaktadır. Aynı şekilde karakter 

modellemeleri ve kıyafetleri de low poly olarak modellenmektedir. Özellikle low-poly tercih 

edilmesinin bir nedeni de, mobil uygulamanın  gerçek zamanlı render yaparken fazla sayıdaki mimariyi 

ve karakteri desteklemesine  ve performansı sabitlemeye olanak vermektir. Oyunlarda “kasma” olarak 

bahsedilen konu bu render süresinin uzaması ve gerekli süre zarfında render edememesinden dolayı 

atlamalar yapmasıdır.  Kullanıcı deneyimi öneminin de farkındayız. Kullanıcıların cihaz donanım 

seviyeleri, veri indirme boyutunun sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan model detayları arttıkça 

oluşacak yüksek donanım ihtiyacından uzak durmak ve yine bu detaya bağlı olarak yükselen veri 

boyutunun önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Günümüz teknolojisinde artırılmış gerçeklik projelerinde 

yapılan bütün modeller low-poly olarak yapılmaktadır. Bu sayede uygulamanın daha verimli 

kullanılması sağlanmaktadır.  

Bütün modellemelerde hazırlanan doku kaplamaları yüksek çözünürlükteki(8K) gerçek fotoğraflardan 

kesilerek ve yaşanmışlık katmak adına bazı grafiksel eklentiler ile grafik programlarında(Adobe 

Photoshop,Adobe illustrator) düzenlenmektedir. 

Karakterlerin kafa modellemelerinde kullanılan insan yüzü dokusu, yapay zeka ile üretilen özel bir 

programda hazırlanmaktadır. Bu sayede, gerçek insan fotoğrafı kullanmanın sayıca sınırları ve 

programda üretilen fotoğrafların yaşayan insanlara ait olmadığı için doğması muhtemel hukuki 

sorunlar aşılmaktadır.  Hazırlanan karakterler animasyon birimine gitmeden önce, animatörlerin bu 

karakterlere hareket verebilmesi için Rigging dediğimiz zor bir süreç geçirmektedir. Kısaca özetlemek 

gerekirse,rigging; kuklacı mantığında karakterlere hareket vermek için yapılan bir dizi çalışmadır. 

Animasyonlar, motion capture(hareket yakalama) sistemi ile üretilmekte olup çekimi yapılan 

animasyon dataları üzerinden temizleme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Uygulama içerisinde 

bulunan modellemeler gerçeklik hissinin en üst seviyede olması için Avatar filmlerinde kullanılan 

MOCAP (motion capture) stüdyolarda yapılmaktadır. Ancak 5G teknolojisi altyapısının 

yaygınlaşmamış olması nedeniyle PC ekranlarında üst seviye görüntü kalitesi ve gerçeklik hissi olan 

modellemelerin mobil cihaz optimizasyonu sonucunda görüntü kalitesi düşmektedir. 5G 

yaygınlaştıkça bu sorun aşılacaktır. 

Projemizde gerekli içerikler bölge bölge hazırlandıktan sonra, uygulama tarafından yüklenebilmesi 

için ayrı paketler halinde çıktı alınmaktadır. Bu şekilde hem çekirdek uygulama boyutu küçülmekte 

hem de içeriklerin münferit olarak tanımaktadır. Bu yöntem sayesinde uygulamamız, yeniden 
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güncelleme gereği duyulmadan, sanat içeriği indirebilecek ve güncelleyebilecektir. 

  

 WEB SERVİS: 

Uygulamamız tarihi mekanlara ait 3d modelleri barındırdığından, hazırlanan özel 3d modeller ve 

animasyonlar bir sunucu üzerinde barındırılmaktadır. Bu sunucu içerisinde bir veri havuzu 

bulunmaktadır. Sunucu içerisinde ayrıca Database ve Webservis bulunmaktadır. Yazılan webservisler 

mobil uygulama ile iletişim ve kontrol sağlamaktadır. 

  

Web servis olarak Google Firebase cloud sistemleri kullanılmaktadır. Kullanıcı girişi, Mevcut tarihi 

mekanları vb. gibi verilerin create delete update edit işlemlerini sağlaması için yetkili bir erişim 

sağlamaktadır. Ayrıca bu veriler ile uygulamanın kaç kişi tarafından, ne kadar süre kullanıldığı, yeni 

gelen kullanıcı sayısı, aylık, yıllık kullanıcı sayıları en çok hangi bölgeden turist geldiği ve hangi 

bölgeleri ziyaret ettiği, yerli-yabancı turist sayısı ve demografik istatistiği gibi analizler 

yapılabilecektir.   

  

LOKASYON BAZLI ÇALIŞMA:  

Son birkaç yıldır üzerinde çalışarak faydalı bir prototip haline getirdiğimiz Hatalı GPS konumu tespit 

etme ve hatalı GPS konumu düzeltme tekniklerimizi bir dizi farklı teknolojiler ile birleştirerek 

güvenilir hatasız veya çok daha düşük sapmalı konumlandırma platformu oluşturmayı 

hedeflemekteyiz.  Uygulamanın ve içeriklerin doğruluğun artırılması için yüksek çözünürlüklü, 

Portatif LIDAR cihazı ve GEO SLAM tekniği kullanılacaktır. Hafif ağırlıkta giyilebilir Lidar tarama 

cihazları sırtçantası formundadır ve dar alanlara ait verilerin elde edilmesinde yaygın ölçüde 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler, engebeli araziler, karmaşık engeller bulunduran araziler, 

kültürel miras yapıları, orman envanter haritaları ile karmaşık karakterdeki iç mekân çalışmalarında 

3B haritalama için etkili bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Diğer sabit Lidar sistemlerine göre, 

yürüyen insanlar tarafından kolayca taşınabilecek ya da giyilebilecek şekilde tasarlanmış olması ve 

elde ettiği doğruluk kriterleri farklı disiplinlerde de kullanımına uygun olmasını sağlamıştır. 

  

YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAŞAYAN DÜNYA: 

Yapay zeka ve doğal dil anlama teknolojisi ile kullanıcıların söylediklerini anlayıp, kullanıcılara uygun 

cevaplar verilecektir. Yapılan analizler ile akıllı rehber kullanıcı segmentlerine göre geçmiş 

deneyimlerini baz alarak öneriler ve tavsiyelerde bulunacaktır. Bu sistem için ön eğitimli doğal dil 

anlama platformu Google dialogflowdan faydalanılacaktır. Text to speech ve speech to text apileri ile, 

ihtiyacımıza göre programlanmış doğal dil anlama modelinden geçilerek doğru skorlamalar ile uygun 

cümleler uygun intent grupları ile eşleştirilip, kullanıcıya uygun cevaplar olarak verilecektir.  

     

VR/AR teknolojisi ve konum bazlı lokasyon tespit sistemi ile kültürel ve tarihi dokuya uygun yol, 

mimari, kıyafet gibi kültürel ve çevresel faktörler canlandırılacaktır. Bu canlandırma gerçekleşirken 

gerçek zamanda (real-time) hava durumu bilgilerine dayanarak; güneş yönü, gölge düşme ve 

uzunlukları, bulutlu veya açık havaya göre farklı ortam ışığı miktarı, güneşin yüksekliğine dayalı 

olarak ışık sıcaklığı ve rengi ile birlikte yağmur ve kar gibi yağış ses/görüntü efektleri de eklenecektir.  

Mapbox ve Openstreet Maps gibi harita api lerine erişerek, kullanıcı cihazının belirlediği konuma göre 

çevresel yapılar oluşturulacaktır. Özellikle tarihi yollar mevcut yol bilgisi üzerine yerleştirilecektir. 

Bulunulan konuma göre daha önceden o bölge için belirlenmiş tarihi dönemler katalogdan bulunarak 

Yaşayan Halk’ın kıyafetleri belirlenecektir. Canlı hava durumu sunucularının apileri kullanılarak 

güneş yönü, yüksekliği, ortam ışığı, ışık tonlaması ve hava efektler belirlenecektir. Mevsim ve 

yaşlanma gibi zamana bağlı faktörler gerçek zamanlı olarak sisteme bir reinforcement learning modeli 

ile aktarılacaktır. Rulebased tanımlanacak kurallar ise markov karar süreçleri algoritmaları kontrol 
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edilecektir. Kataloglanmış animasyonlardan seçim yapacak, örneğin karakter yaşlandıysa, yaşlı 

animasyonları kataloğundan aldığı setleri kullanacaktır. Gideceği yeri belirlediğinde, haritada kendi 

path çizimini yapacaktır, canlı çarpışma engelleme algoritmaları ile hedefine gidecektir. 

   

KULLANILAN YAZILIMLAR:  

Kısaca açıklanan tekniklerin kullanılan yazılımlar ile ilişkisi ise aşağıda sıralanmıştır:  

Microsoft AHA: Ürünün fikir aşamasından başlayarak son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm 

sprintlerinin planladığı, izlendiği ve üretim sürecinin planlandığı platformdur.   

Microsoft Azure: Bulut sunucu olarak kullanılmaktadır.  

Jira Product Management Software: Ürün yönetimi süreçlerinde hata izleme ve çevik proje 

yönetiminde kullanılmaktadır.  

GitLab: Yerleşik sürüm kontrolü, sorun izleme, kod incelemesi, CI / CD ve daha fazlasını içeren açık 

kaynaklı bir uçtan uca yazılım geliştirme platformu olarak kullanılmaktadır.  

LT- AG: Lokasyon Tabanlı Artırılmış Gerçeklik: Projemizin temelinde yer alan ve en geniş açıdan 

ele aldığımız tekniktir. Konum bulma problemlerini çözmek için tecrübelerimiz doğrultusunda 

seçtiğimiz yöntem budur.  

CV Computer Vision (Görüntü İşleme): Farklı hata kaynaklarından dolayı oluşan rotasyonel kayma 

hatası (Drift) çözümü için görsel  işaretleyicilerin tanımlanması ve çözümlenmesi gerekmektedir. 

Bunun yapılabilmesi için kullanılacak teknikler arasında en geçerli ve hızlı yöntem AR Core ve AR 

Kit ‘i bir arada destekleyen ve kullanan AR Foundation’dır.  

CAD Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım): 3 Boyutlu modelleme, animasyon ve 

doku oluşturmak için 3Dmax, Reallusion, Adobe creative suit ürünleri gibi bir çok uygulamayı 

kullanmaktayız.   

CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri: Coğrafik Konum ve arazi taraması konularıyla ilişkili ana bilim alanı 

coğrafi bilgi sistemleridir. Projemizin öncesinde ve proje esnasında bu alandaki geniş çalışmalara 

başvurmamız kaçınılmazdır. Ağırlıklı olarak GPS cihazları ile koordinat bazlı arazi taraması 

çalışmalarımız bu teknik ile ilişkilidir.  

GPS/ GNSS (UKBS Uydulardan Konum Belirleme Sistemleri) : UKBS projemizin temelinde yer 

alan konumlandırma yöntemidir. Bir bakıma hem problemin kaynağı hem de vazgeçilmezidir.  

Fizik/Oyun Motorları: Konum hatalarını düzeltme algoritmalarımızın büyük kısmını yürüttüğümüz 

ve gerçek dünyanın ortamlarını simüle etmek için kullandığımız araç, teknolojidir.  

  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

GoArt uluslararası geçerliliği olan yazılım geliştirme yöntemleri kullanılarak geliştirildiği için tüm 

güvenli alt yapılar ile uyumludur ve entegre edilebilir. GoArt prototip çalışmaları Elazığ ili Harput 

yerleşkesinde 31 tarihi eser ve kültürel miras alanında tamamlanmıştır.  

Prototipte; 

1. Uygulamanın lokasyon bazlı çalışması,  

2. AR ile kültürel miras alanlarında Bizans, Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu olmak üzere aynı mekanda 

(Harput Kalesi) 4 farklı dönemin gösterilmesi,  

3. Eser alanlarında yaşayan insanların günlük hayatlarının kullanıcıya gösterilmesi,  

4. Kullanıcıya en yakın zaman kapısının gösterilmesi ve içinden geçmesi ile geçmiş zamana gitmesinin 

sağlanması,  

5. 31 farklı eserin kullanıcıya yakınlıklarına göre sıralanarak rota oluşturulması,  

6. Sanal rehber Evliya Çelebi’nin kullanıcıya eşlik etmesi ve dönemleri anlatması,  

7. GPS’in zayıf olduğu alanlarda hibrit altyapının kullanılması konularında ARGE çalışmaları başarı 

ile tamamlanmış, saha testleri yapılmıştır. 
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Bu özelliklere yaşayan dünya ve geçmişte yaşayan insanlarla interaktif iletişim özelliklerinin 

eklenmesine paralel olarak seri üretim ile uygulamanın ülkemizin önemli tarihi ve turistik yapılarını 

kapsaması hedeflenmektedir.  

 
 

GoArt uygulaması Harput alanı kullanıcı deneyimi görüntüsü 

 

Proje seri üretim ile birlikte Türkiye’nin bütün illerini, hatta dünyadaki birçok yeri uygulama alanı 

olarak görmektedir. Tarihi ve turistik önem taşıyan tüm alanlar proje alanı olarak görülmektedir. 

 

Bu proje sadece rehberlik hizmeti vermek ile kalmayıp kullanıcı yerli/yabancı turiste uygulama içi 

yönlendirmeler ile konaklama, yeme içme, seyahat transfer gibi önerilerde bulunarak turizm 

endüstrisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bunun yanında uygulama içinde oluşturulacak ürün 

yerleştirme reklam alanlarında yeni bir ticari platform oluşturulması hedeflenmektedir.  

 

GoArt projesinde geliştirilen teknolojik altyapı eğitim, sanat, arkeoloji, mühendislik alanlarında 

kullanılmak üzere müstakil olarak ticarileştirilebilecek yapıdadır.  

 

Gerek ülkemizde gerekse yurtdışında bulunan tarihi yapıların Türkiye patentli milli bir yazılımla 

gezilmesinin sağlanması hem uluslararası platformda ülkemizin marka değerini yükseltecek; hem de 

bu mekanların tarihinin ülkemizin tarihsel arşivinde bulunan resmi kayıtlara göre anlatılması 

sağlanacaktır.  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Dünyada bu uygulamanın (AR ve VR’ın kısmen kullanıldığı) sesli rehber niteliğinde müzelerdeki 

tarihi buluntuların anlatımlarının olduğu mikro düzeyde çeşitli örnekleri bulunmakla birlikte makro 

düzeyde -projemizde olduğu gibi- bütüncül olarak bu teknoloji ile yapılan bir örneği bulunmamaktadır 

Projemizde bulunan tüm özellikleri bir arada bulundurmayan kısmen bazı özelliklerin bulunduğu 

yurtdışı menşeili uygulamalar aşağıdaki şekildedir:  
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• World Around Me: Appstore ve Googleplay de seyahat rehberleri arasında gösterilen bu uygulama 

gittiğiniz yerdeki işaretlenmiş alanlar hakkında bilgi kutucuğu paylaşır ve haritadaki yerinizi 

gösterir. Artırılmış Gerçeklik yoktur. Haritada işaretlenmiş yeri tıklayıp hakkındaki ses kaydını 

dinleyebilirsiniz.   

• Wikitude: Sektördeki Artırılmış Gerçeklik liderleri arasında gösterilen bu uygulama Goart gibi 

kültürel ve tarihi mekanlar üzerine çalışmamaktadır.    

• Zumoko: Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik teknolojileri üzerine çalışan bu uygulama daha 

çok müzelerde bu teknolojileri kullanmaktadır.  Müzelerdeki tablolardaki karakterleri artırılmış 

gerçeklik teknolojisi ile salondaymış hissiyatı yaşatır.    

• PILIGRIM XXI: Projemizle kısmen benzerlik gösteren bir uygulamadır. Ancak bu 

uygulama çoklu dil seçeneğine sahip sanal karakter, oyunlaştırma ve blokchain teknolojisi ile 

desteklenmesi gibi özelliklerden uzak bir pozisyondadır. Goart projemizde çoklu dil seçeneği ve sanal 

karakterin bulunması önemli bir avantajdır. Ayrıca mobil cihazın standart konumlama yeteneği ile 

sınırlı kaldığından içerik konum hassasiyet ilişkisi çok düşüktür.    

• Sites in VR: Doğal harikalara, tarihi müzelere VR teknolojisi ile bulunduğunuz yerden seyahat 

etme imkanı sunuyor ancak lokasyon tabanlı olmadığından fiili turizm endüstrisine bir faydası 

dokunmamaktadır, kullanıcı deneyimi ve ilgiyi odaklama konusunda zayıftır.     

 AR MR Açık 

Alanda 

VR 

Kapalı 

Alanda 

VR 

Çoklu 

Dil 

Sesli 

Rehber 

Sanal 

Rehber 

3D 

Modelleme 

World Around Me 
        

Wikitude 

        
Zumoko 

        
Piligrim XXI 

        
Sites in VR 

        
GoArt 
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                      GoArt projesi rakip analizi 

Projemizin  benzer çalışmalara göre kod ve tasarım yenilikleri; 

• Mevcut çözümlerde AR kullanımı iç mekanlarda olup çok kısıtlı ve dar alanlardadır. Ürünümüzde 
AR’ın dış mekanda ve  iç mekanda uçtan uca kullanılması  

• Aynı mekanda birden fazla tarihi dönemi deneyimleme imkanı 

• Lokasyon bazlı çalışması  

• Kullanıcıya sadece yapının tarihteki halini göstermekle kalmayıp yapının etrafında yaşayan ve 
günlük hayatlarını sürdüren yapay zekalı insanların hayatlarını balık satan balıkçıyı, fırında ekmeğin 
yapılışını, o dönemin müzisyenlerinin performanslarının izlenmesi gibi bir yaşam döngüsünün 
içerisinde olma imkanı verilmesi  

• Kullanıcının o dönem orada yaşayan insanlarla interaktif iletişime geçebilmesi 

• GPS sinyalinin çekmediği, ya da kesildiği alanlarda uygulamanın kullanılabilmesi için GPS sistemini 
çok daha aşan bir Fizik-GPS hibrit altyapısı geliştirilmiş olması, 

• Marker, karekod vd okutmadan uygulamanın açılması ile konumun algılanarak en yakın zaman 
kapısının gösterilmesi,  

• İleri yeteneklere sahip 3 boyutlu Rehber karakterin gerçek dünya beslemesi üzerinde ve sanal 
içerikte kullanıcının yanında bulunması ve bilgileri aktarması, yapay zekası sayesinde sorulan sorulara 
cevap vermesi şeklindedir.   
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Projemizin başarılı olmasını sağlayacak öne çıkan faktörler: 

• Yıkılmaya yüz tutmuş hatta yıkılmış tarihi kültürel miras alanlarının farklı tarihi dönemlerdeki 

hallerinin modellenmesi yapılarak fiziken görülmesi mümkün olmayan tarihi ve turistik yapıların 

kullanıcıya gösterilerek geçmişe yolculuk yapılma hissiyatının sağlanması 

• Pandemi sonrası bireyselleşmenin daha da arttığı günümüz dünyasında rehber ihtiyacının yapay 

zeka teknolojisi ile eğitilmiş sanal rehber ile dijital ortamda karşılanması 

• Kullanıcının hiç kimseye ihtiyaç duymadan, akıllı cihazını kullanarak tek başına tarifsiz bir gezi 

deneyimi yaşamasının mümkün olması, 

• Goart gezegeninde yaşayan yapay zekalı akıllı karakterlerin kullanıcılara yaşattığı deneyimin 

etkileyiciliği,  

• Kullanıcı kişiselleştirmesi ile kullanıcıların gezdikleri yerleri yıllar geçse de uygulamadan görebilecek 

olması ve aynı yere tekrar gitmesi halinde meydana gelen değişimleri fark edebilmesi, 

• Kullanıcıların görsel, işitsel bir dünyada olmanın ötesinde bilişsel olarak da yani kendileri ile 

iletişime geçen, soracağı sorulara belirli bir çerçevede cevap verebilen bir yaşam döngüsü olan 

karakterler ile karşılaşmasıdır. 

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

 

• Turizm sektöründe hizmet sektörüne dair; otel, konaklama, transfer, yeme-içme vs tüm hizmet 

sektörü dijitalleşmiş; dünyanın bir ucundan diğer ucuna dair bu hizmetlere dijital teknoloji ile çok 

kısa sürede ulaşılmakta, kullanıcı deneyimleri karşılaştırılmakta ve doğru hizmet satın alınmaktadır. 

Sadece konaklama, sadece transfer, sadece yeme-içme satışı yapılan e-ticaret platformları olduğu gibi 

tüm bu sayılanları bir arada kullanıcıya sunan e-ticaret platformları da mevcuttur.  Bu sac ayağında 

eksik kalan tek ve stratejik bacak yukarıda rehberlik hizmetidir. Rehberlik hizmeti geleneksel olarak 

kalmış, dijitalleşmemiş ve teknolojiye uzak kalmıştır. Bu doğrultuda projede rehberlik hizmeti 

geleneksel anlatım tekniklerinin ötesine geçilerek, dijitalleştirilip; görüntü işleme, yapay zeka, 

artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile buluşturularak kullanıcıya akıllı cihazı ile 

erişebileceği, çoklu dil seçeneği olan; yapay zeka teknolojisi ile buluşan bir sanal karakter eşliğinde, 

yer yer oyunlaştırılan bir yazılım sunulması amaçlanmaktadır. 

• Tahrip olmuş, unutulmaya yüz tutmuş arkeolojik varlıkları ve kültürel miras alanlarını artırılmış 

gerçeklik teknolojisi ile turizme kazandırarak kültür turizmine olan farkındalığın ve ziyaretçi 

sayısının arttırılması ve bu alanlara hak ettikleri değerlerin geri kazandırılırken turizm endüstrisinin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

• Kültürel miras alanlarının yerinde tahrip olmuş/olmamış bir yapı olsa veya hiçbir iz olmasa da, her 

durumda da yapı orjinaline en yakın şekilde mocap stüdyomuzda modellenecektir. Örneğin fiziki 

olarak çok az sayıda yapının olduğu Göbeklitepe’yi kişilerin hayal dünyasında canlandırmasına 

mahal vermeden  modellenmek istenen dönemin gerçekliklerine göre modelleyerek kullanıcıya 

sunma imkanı bulunmaktadır.  

• Goart uygulamamız şu anda THS6 seviyesindedir. Prototipi Elazığ Harput’ta yapılmıştır. 

Projemize yeni lokasyonlar ekleyemeyi, yapay zekalı akıllı karakterleri çoğaltmayı planlıyoruz. 

Uygulamaya farklı zamanlarda, faklı mevsimlerde, geldiğinde aynı şeyleri görmemesi için kullanıcı 

deneyimini en üst seviyeye çıkarabilmek için kıyafetlerini değiştirmek gibi, günlük hayatlarını 
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yaşayan insanlardan oluşan bir yaşam döngüsü ve bulundukları yerin hava durumuna göre 

uygulamada görünen hava durumu, ve sabah, öğle, akşam gibi günlük zaman dilimleri gerçek dünya 

ile Goart uygulaması arasında paralellik olacaktır. Yapılacak bu çalışmalarla uygulama THS9 

seviyesi ile ticarileşecektir. 

• Uygulamaya yurtdışında bulunan kültürel miras alanlarının eklenmesi ile ihracat gelirlerinin 

artması sağlanacaktır.  

• Uygulamanın kullanıcı sayısının artması ile Türkiye’de bulunan rotaların tamamlanması halinde 

verilecek ekstra puanlar vd oyunlaştırma kurgusu ile kitlesel turizm hareketinin ülkemiz lehine 

yönlendirilmesi sağlanacaktır.  

• Uygulama içerisinde biriken turistlerin profili (ırk, cinsiyet vd) , gezilen yerler, yapılan tercihler, 

tercih edilen dil gibi birçok veri ile ülkemizin turizm politikalarının geliştirilmesine katkı 

sağlanacaktır.  

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

 

GoArt Swot Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

-Türkiye’de ilk olması ve rakibinin 

bulunmaması. 

-Pandemi sonrası bireysel gezmek isteyen 

turistlere dijital rehberlik hizmeti sunması 

-Yurtdışında bulunan kısmi rakiplerine göre 

düşük maliyetli olması 

- Sanal karakterde ingilizce dil seçeneğinin 

bulunması 

-Tamamen yerli ve milli yazılım olması 

-Projemiz 5G teknoloji uygun geliştirilmekte 

olup, 5G altyapısının dünyada yaygınlaşma 

ağının zayıf olması 

Fırsatlar Tehditler 

-Türkiye’de bulunan bütün tarihi alanlara 

uygulanabilir olması. 

-Yapay zeka teknolojisinin sunduğu veri 

madenciliği 

-Turizm ülkesi olmamızdan dolayı 

pazarlamasının kolaylıkla yapılabilir olması. 

-Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 

sektörünün çok hızlı gelişmesi 

-Komşu ülkelerin sahip olmadığı bir teknoloji 

olmasından dolayı satışının her yere 

yapılabilir olması 

-Dünyadaki oyun pazarının büyüme hızının 

artarak devam etmesi   

-Kitlesel turizmi yönlendirme fırsatı 

-Big datanın kullanılması 

-Hızlı gelişen bir sektör olduğundan dolayı 

seri üretimin gecikmesi durumunda yeni 

rakiplerin ortaya çıkması bir tehdit olarak 

görülebilir. 

-Pandemi ile seyahat kısıtlamasının 

beklenilenden uzun sürmesi 
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GoArt’ın güçlü yönleri ve fırsatları kısaca şöyledir; tahrip olmuş, yok olmaya yüz tutmuş kültürel 

alanların gelecek nesillere aktarılmasını artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sağlar. Uygulamamız her 

türlü tarihi alanlara uygulanabilir özelliktedir. Bu özelliği ile Türkiye’de rakibi bulunmamaktadır. 

Dijital rehberlik hizmeti pandemi sonrası artan bireyselleşme ile turistlerin ihtiyacı olan temel bir 

gereksinim olacaktır. 

 

 Uluslararası rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetli olup, yerli ve milli bir yazılımdır. Prototipinde 

Türkçe rehberlik hizmetini deneyimleyen GoArt, İngilizce dil seçeneği ile de yabancı turistlerin 

kullanımına olanak sağlayacaktır. 

Dijital bir mobil uygulama olması dolayısıyla Pokemon-GO gibi oyunlaştırılmış bir uygulamadır. 

Dünyadaki oyun pazarındaki gelişmelerin bu kadar hızla ilerlediği bir dönemde daha fazla kullanıcının 

ilgisini çekebilecektir. Böylece kültürel turizme ilgiyi artırıp, kitlesel turizm yönlendirmesini 

sağlamasını beklemekteyiz.  

 

 
GoArt uygulaması riskler ve çözümler 

 

 

GoArt’ın zayıf yönleri ve tehditleri ise prototipi çıkmış olan uygulamamızda yurtdışı lokasyonlarının 

henüz olmamasıdır. Ayrıca seri üretim sürecinin uzun sürmesi halinde piyasada rakipler oluşabilir. Bu 

rakipleri teknolojik üstünlüğümüz ile geride bırakabilir hatta rakiplerin oluşturduğu hacmi lehimize 

kullanabiliriz. Son olarak uygulamanın lokasyon bazlı çalışması nedeni ile pandemi sürecinde seyahat 

kısıtlamasının beklenenden uzun sürmesi önemli bir tehdittir. Böyle bir durum olması halinde salgının 

azaldığı lokasyonlar önceliklendirilecektir.  

 

 

Teşekkürler  

 

 

8. Kaynakça (5 puan) 
https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019  

http://content.warc.com/rs/809-PJV-078/images/WARC_Global_ad_trends_sample_report_FEB20.pdf   

https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#6d80f9b8119c   

https://www.turizmguncel.com/haber/iste-turkiyenin-2019daki-turist-sayisi-ve-turizm-geliri   

https://www.tohology.com/en/hospitality/industry/international-tourist-arrivals-unwto/   

https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2020   

https://webrazzi.com/2011/08/17/oyun-ici-satin-almalarin-dinamigi-ve-istatistikler/   

https://www.flurry.com/about/   

 

 

 

https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019
http://content.warc.com/rs/809-PJV-078/images/WARC_Global_ad_trends_sample_report_FEB20.pdf
https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#6d80f9b8119c
https://www.turizmguncel.com/haber/iste-turkiyenin-2019daki-turist-sayisi-ve-turizm-geliri
https://www.tohology.com/en/hospitality/industry/international-tourist-arrivals-unwto/
https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2020
https://webrazzi.com/2011/08/17/oyun-ici-satin-almalarin-dinamigi-ve-istatistikler/
https://www.flurry.com/about/  
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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.  
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