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İçindekiler 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Batılı ülkelerde, özellikle Almanya’da, müzeler eğitimin bir parçasıdır ve buradaki müzelerin hemen 

hemen hepsinin içinde özel dershaneler ve atölyeler yer almaktadır [1]. Bu atölyelerde, anaokulu 

çağındaki çocuklara, müzelerde sergilenen sanat eserlerinin gerçeğe yakın modellenmiş objeleri 

verilerek, bu objeleri kil veya hamurla yapmaları istenmektedir. Bu sayede çocuklar anaokulu 

çağında milli arkeoloji, sanat tarihi bilinciyle yetiştirilir. Ülkemizde ise müzelerin eğitimin bir 

parçası olduğunu söylemek güçtür, müze eğitimi sadece müze ziyaretleri ile sınırlıdır. Bu kapsamda 

bu problemi çözmek, müzeleri eğitimin bir parçası haline getirmek amaçlı “Sanal Atölye Müze: 

SanAMüze” projesi önerilmiştir. Bu projede özellikle anaokulu çağındaki çocuklar hedef alınarak, 

ülkemizin kültürel kaynakların ve zenginliklerin eğitimle birleştirilmesi ve bu değerlerin bilincinde 

olan bir gelecek yetiştirilmesi hedeflenmiştir [2-5].  

Bu amaçla ilk önce müzenin sanallaştırılması için İKA (İnsansız Kara Aracı) haberleşme aracı 

tasarlanmıştır. Bu araç sayesinde müze haritalanarak sanal ortama aktarılmıştır. Daha sonra müzede 

yer alan bazı sanat eserlerinin görselleri yapay zeka teknikleri kullanılarak sanal ortama aktarılmış 

ve sanal bir atölye oluşturulmuştur. Böylece öğretmenin kontrolü altındaki anaokulu öğrencileri, 

SanAMüze üzerindeki atölyelerden izledikleri sanat eserlerinin görsellerini kağıt üzerine çizilebilir, 

kil ya da boyama malzemeleri kullanarak yapabilecektir. Öğrencileri teşvik etmek amaçlı, yapılan 

bu görseller mobil cihaz tarafından SanAMüze uygulamasına yüklenerek gerçek görsellerle 

karşılaştırılmış ve görseller arasındaki benzerlik oranları görüntü işleme teknikleri ile 

hesaplanmıştır. Şekil 1’de projenin genel mimari yapısı gösterilmektedir. 

Şekil 1. Projenin genel mimari yapısı 

Şekil 1 incelendiğinde SanAMüze projesinde ilk önce müze içerinde gezebilecek ve eserlerin 

görüntülerini toplayabilecek İKA tasarımı yapılmış ve donanımsal ve yazılımsal gereklilikler 

giderilmiştir. Tasarlanan İKA otonom bir şekilde çalışmakta ve İKA üzerindeki veriler takip 

edilmektedir. İKA aracı müze haritasının çıkarılması ve görüntülerin tutulması için bir API 

Gateway’e bağlanır. Haritalama için toplanan bilgi önemlidir ve bağlı olduğu mikroservis üzerinde 

bu bilgiler anlık olarak kaydedilir. Eserlerin bulunduğu yerlerde panoramik resim noktaları ve 

eserin 3D boyutlandırılması için gereken poligon noktaları tespit edilerek panoramik resim 

(birleştirilen resim) elde edilir ve eser modellenir. Mikroservis üzerinde gerçekleştirilecek 

birleştirme işlemlerinden sonra veriler ve resimler internet sitesinin FTP sunucuna gönderilir. 
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Takım lideri Yasin Şahin bu projede görsellerin yapay zeka ve görüntü işleme ile benzerlik kontrolü 

kısımlarında ve İKA tasarımının ve elektronik kısmının yapılmasında katkı sağlamıştır. Takım üyesi 

Azmi Can Konur derin öğrenme teknikleri ile modelleme ve müzenin haritalanması işlemlerinde 

projeye katkı sağlamıştır. Takım üyesi Görkem Berk Çapar İKA’nın mekanik tasarımı ve web site 

tasarımı kısmında projeye katkı sağlamıştır. Takım üyesi Yakup İlbey proje için gerekli kaynakların 

toplanmasını sağlamıştır. Ekip üyesi Muhammed Tawfiq Swis robotik alanda projeye katkı 

sağlamıştır. Takım üyesi Fehmi Şener mobil yazılım geliştirme alanında projeye katkı sağlamıştır. 

Ekip üyesi Muhammed Emin Baş İKA yazılımı konusunda projeye katkı sağlamıştır. Takımda yer 

alan tüm üyelerin yer aldığı görev şablonu Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2. . Takımda yer alan tüm üyelerin yer aldığı görev şablonu 

SanAMüze projesi sayesinde öğrencilere dikkatli gözlem yapma, görseller arası bağlantı kurma, 

iletişim ve sanata ilgi duyma becerilerinin kazandırılması planlanmıştır. 

2. Algoritma ve Tasarım

Bu çalışma bünyesinde yapılan çalışmaların 3 temel hedefi bulunmaktadır. 

1. Müzede yer alan ve anaokul öğrencilerinin ilgisini çekebilecek 20 eserin üç boyutlu

görüntülerinin çıkarılması

2. Çıkarılan görüntülerin SanAMüze Atölye olarak adlandırılacak web sitesinde gösterilmesi

3. SanAMüze Atölye mobil uygulama üzerinde özellikle öğrencileri teşvik etmek amaçlı,

öğrencilerin yaptıkları resimlerin ya da el işleri görüntülerinin yüklenerek gerçek görsellerle

karşılaştırılması ve görseller arasındaki benzerlik oranlarının tespiti

ana hedeftir. 

Bu kapsamda, bu projede ilk önce müze içerinde gezebilecek ve eserlerin görüntülerini 

toplayabilecek İKA tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan İKA otonom bir şekilde çalışmaktadır. İKA 

aracı başlangıç noktasından başladığı harekete otonom bir şekilde devam ederek müze haritasının 

çıkarılmasını sağlar. Haritalama için toplanan bilgi önemlidir ve bağlı olduğu mikroservis üzerinde 

bu bilgiler anlık olarak kaydedilir. Bu kayıtlar anlık olarak internet bağlantısı olan bilgisayar 

sayesinde takip edilebilir. Haritalama işlemi bittikten sonra İKA başlangıç konumuna geri döner. 
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Eserlerin bulunduğu yerlerde panoramik resim noktaları ve eserin 3D boyutlandırılması için gereken 

poligon noktaları tespit edilir. Şekil 3’te eserin 3D boyutlandırılması için gereken poligon noktaları 

verilmiştir. 

 
Şekil 3. Eserin 3D boyutlandırılması için gereken poligon noktaları 

Poligon noktalarından alınan derinlik verileri ile eserin 3D model haline getirilip .STL dosyası 

olarak kayıt altına alınmıştır. Kaydedilen .STL dosyası internet sitesi üzerinde JavaScript dili 

kullanılarak görüntüleyici tasarlanmıştır. Site üzerindeki 3D model görüntüsüne örnek Şekil 4’te 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. 3D model görüntüsü 

İKA aracı tekrar hareketine başlayarak belirlenen noktalarda panoramik ve eser 3D resimlerini 

toplayarak mikroservis üzerine gönderir. Mikroservis üzerinde gerçekleştirilecek birleştirme 

işlemlerinden sonra veriler ve resimler internet sitesinin FTP sunucuna gönderilir. Gönderilen veriler 

sayesinde dinamik olarak İKA’nın durumu ve ilerlemesi izlenebilmektedir. Oluşabilecek olumsuz 

durumlar için İKA aracına manuel bağlantı olanağı da projede eklenmiştir. En son olarak da 

kullanıcıların yaptıkları şekillerin görüntülerinin orijinal görüntü ile karşılaştırılması yapılmıştır ve 

benzerlik oranını kullanıcıya gönderilmiştir. 

Projenin çalışma diyagramı Şekil 5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Projenin çalışma diyagramı  

3. Sistem Mimarisi  

SanAMüze projesi kapsamında kullanılan yazılım, donanım bileşenleri ve İKA’nın içinde bulunan 

elektronik kartların ve yazılımların çalışma akışı aşağıdaki şekildedir. 

İKA harekete başladığında mesafe sensöründen gelen veriler ile önünde bir nesne yoksa ileri yönde 

hareket için motor sürücü kartına ileri yönde hareket komutu gönderir. İleri hareket 0.1m/s hız ile 

gerçekleşirken aracın üst tarafındaki Lidar hareket kontrol motorları 360 derecelik dönüş yapar. 

Dönüş hareketi 5 saniye sürer. Aracın önüne engel çıkması durumunda araç motor sürücüsüne 

gönderdiği tetikleme ile sağa veya sola dönüş sağlayarak önünde engel olmayan güzergahta 

ilerlemesine devam eder. Haritalama işlemi bu döngüyle tamamlandıktan sonra çıkarılan harita 

üzerinden belirli noktalardan panoramik görüntü oluşturulması için 24 adet görüntü alınır. 

Görüntüler panoramik yapılmak için mikroservise gönderilir. Mikroservis üzerinde Python dili ile 

kodlanmış görüntü işleme algoritmaları ile resim panorama (panoramik görüntü) yapılır. 

Panoramik noktaların aralarında bulunan eserlerin etrafındaki belirlenen poligon noktalarından lidar 

ile tarama işlemi gerçekleştirilir ve aynı doğrultuda her poligon noktasından esere dik olacak şekilde 

resim alınır [6]. Toplanan resimler ve tarama verileri mikroservise gönderilerek sonucun internet 

sitesi veya mobil uygulama üzerinden izlenmesi sağlanır. Bu işlemlerin sonucunda İKA görevini 

tamamlamış olur. 

Projede gerçekleştirilen İKA’nın yazılım ve donanım bileşenleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 



6 

 

 

Tablo 1. İKA yazılım ve donanım bileşenleri  

 

 

İKA 

Projedeki İKA aracının tasarımında kullanılan şasi sigma profilden 

oluşturulmuştur. Süspansiyon sistemi kullanılmamıştır. Süspansiyon 

kullanılmamasının sebebi kamera ile görüntü alınırken herhangi bir 

titreşim oluşmaması ve daha net fotoğraflar alınmasıdır. Araç şasisinin 

sigma profilden seçilmesinin diğer sebepleri ise sırasıyla 

dayanıklılığının yüksek olması ve kameranın yüksekliğinden kaynaklı 

taban ağırlığının ve dengenin kontrol altında tutulmasıdır. Merkezine 

yerleştirilen kamera tutucu çubuk ve araç içerisinde yerleştirilmiş 

komponentler bulunmaktadır. 

 

Mikrobilgisayar 

Çalışmada İKA’nın otonom sürüş kontrollerini ve kamera 

görüntülerini işleyebilecek bir bilgisayara ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

bilgisayarın kompakt ve taşınabilir olması amaçlandığı için Raspberry 

pi mikrobilgisayarı seçilmiştir. Proje için uygun görülen RPİ modeli 

RPİ 4-4GB'dır.  

 

 

Kamera 

Aracın otonom sürüşü ve oto pilot eğitimi aşamasında görüntülerin 

işlenebilmesi ve bulunan ortamda resimlerin alınabilmesi kamera 

kullanılması gerekmektedir. Seçilecek kamera yüksek çözünürlüğe 

sahip olması gerekmektedir. Araştırmalar sonucu kullanımı ve RPİ ile 

uyumluluğunda göz önünde bulundurulunca Logitech-C920 kamerası 

uygun bulunmuştur. 1080p çözünürlükte 30 fps sonuç verebilmesi ve 

yazılımla geliştirilmiş 15 MP optik çözünürlüğü yeterli görülmüştür. 

Kamera 162 gr ağırlıktadır.  

 

 

 

 

 

Motorlar 

 

DC 

redüktörlü 

motor 

Aracın hareketi için kompleks bir koşul bulunmadığı için redüktörlü 

motor seçilmiştir. Araç için hız ön planda olmadığı için seçilen 

motorun RPM değeri düşük tutulmuştur. Üzerinde bulunan 

ekipmanların ve elektronik komponentlerin ağırlıkları ve daha sonra 

ekleme yapılması durumlarında sorunsuz çalışmasına devam 

edebilmesi için orta güçte bir motor seçilmiştir. Seçilen motorun 

özelliklerine bakacak olursak; 12 V besleme voltajı, 0.02 A Yüksüz 

akım, 0.32 A Yükte akım değerleri uzun süre kullanımı ve redüktörlü 

olmasının getirdiği güç kazanımı iyi sonuçlar vermektedir. 

 

 

Step 

Motor 

Kameranın eksen kontrolü için step motor kullanılmıştır. Kullanılan 

step motorun üzerinde 162-180 gr ağırlığında kamera bulunduğu için 

kamera hareketini titreşimsiz ve stabil tutabilmek önemli 

parametrelerdir. Kamera kontrol mekanizmasının estetik görünüşe 

sahip olabilmesi için küçük yapıda bulunması gereklidir. Küçük yapıda 

kullanma konusunda da bize kolaylık sağlayacak olan mini redüktörlü 

step motorumuzun teknik özellikleri şunlardır; 5 V besleme voltajı, 

0.15A yükte akım değeri, 600-1200 gf.cm sürtünme torku yeterli 

görülmüştür. 

 

 

Motor Sürücüsü 

İKA üzerinde 4 adet DC motor ve 2 adet Step motor bulunmaktadır. 2 

adet step motor kendi üzerinde sürücü bulunduğu için RPİ üzerinden 

sürülebilmektedir. 4 adet DC motor için motor sürücü kartı 

seçilmelidir. Motor sürücü kartı ön 2 motor ve arka 2 motor için ayrı 

ayrı kullanılacaktır. Sürücü Kartı seçilirken dikkat etmemiz gereken 

motorlarımız maksimum yükte ne kadar akım çektiği ve besleme 

voltajıdır. Bir adet DC motor için maksimum yük akımı 0.32 A 
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olduğunu biliyoruz. İki motor için bu değer (0.32A*2) 0.64 A ve 12 V 

besleme voltajı olduğu görülüyor. Bu motorları sürmek için L298N çift 

motor sürücü kartı yeterlidir. Motor sürücü kartının teknik özellikleri 

şunlardır; 5-24V çıkış gerilimi, 1 A kanal başına düşen çıkış akımı 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

Sensörler 

 

 

Mesafe 

Sensörü 

Ultrasonik ve kızılötesi olmak üzere iki farklı mesafe sensörü 

bulunmaktadır. Aracın engel tespiti için ultrasonik sensör verileri stabil 

olmamakla birlikte kullanışlı bir durum sergilememektedir. Araç için 

uygun görülen mesafe sensörü kızılötesi MZ-80'dir. MZ-80 

ayarlanabilir yakınlık mesafesine göre dijital 1 veya 0 değeri 

döndürdüğü için sonuçları daha okunabilir ve işlenebilirdir. MZ-80 

sensörünün teknik özellikleri; 5V Besleme gerilimi, Saydam veya mat 

nesne algılama, 3-80 cm ölçüm aralığı, max 0.1 A akım tüketimi ile 

verimli bir kullanım sağlamaktadır. 

 

 

Lidar 

Aracın haritalama işlemini gerçekleştirebilmesi için Lidar modülüne 

ihtiyaç vardır. Haritalama işlemi yapılırken aracın hızının 

minimum seviyede tutulması yapılan ölçümün kalitesini 

arttırmaktadır. Kullanılacak lidarın küçük, hafif ve yüksek 

performanslı olup emsallerinden fiyat/performans olarak ön plana 

çıkmaktadır. Kullanılacak lidarın modeli ve özellikleri şunlardır;   

TFmini Plus Lidar  Çalışma Aralığı: 0.1m ~ 12m, Doğruluk: ± 5cm @ 

(0.1-6m), ±% 1 @ (6m-12m) , Besleme gerilimi: 5V ± 0.5V, Ağırlık: 

11g, Besleme gerilimi: 5V ± 0.5V 

 

 

Batarya 

Araçta bulunan motorların ve diğer komponentlerin anlık yüksek 

akım ihtiyacı olmadığı için Lityum polimer pil yerine Lityum iyon 

pil kullanılması uygun görülmüştür. Araç üzerinde bulunan 

komponentlerin tükettiği akım değerlerini hesaplayarak uygun değerde 

pil seçimi yapılmıştır. Bu hesaplamada; Motorlar için  (TOL:+-0.04 A) 

0.40A*4=1.6 A/h, Step motor (TOL:+-0.05) 0.2A*2=0.4A/h, RPİ 

Sabit 2A/h. Bu değerler sonucu toplam 4A/h bataryaya ihtiyaç vardır. 

2 saatlik kullanım için 4A/h*2 = 8A/h ve 12 V çıkış gerilimine sahip 

batarya seçilmelidir. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

SanAMüze projesi kapsamında oluşturulan prototipin çalışması aşağıda detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. 

Müzelerde haritalama [7-10] algılayıcı sensörlerin ölçümlerine dayanarak etrafındaki nesnelerin 

iki boyutlu modelinin çıkarılma işlemine denilir. Haritalama işlemi için İKA’nın istenen açıda 

dönmesi gerekmektedir. Etrafındaki nesneleri algılayabilmesi için ise Lidar veya kızılötesi sensörler 

(birden fazla) kullanılması gerekmektedir. Proje kapsamında haritalama için Lidar kullanılmıştır. 

Projede kör konumlandırma yapılmayacağı için İKA’nın haritalama işlemi yapmadan önce kendi 

konumunu bilmesi gerekir. Bu sebeple ilk başlangıç noktasından sonra sensörlerden alınan veriler 

kablosuz ağ üzerinden bilgisayara aktarılır. Bilgisayar ortamına aktarılan veriler işlenerek 

haritalama işlemi gerçekleştirilir. Haritalama işlemi şu anda hala devam eden kısımdır. İKA’nın 

haritalama yapabilmesi için Mikrobilgisayar üzerinde çalışacak olan yazılım algoritması, 
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• Sensörden gelen verilere göre öne, sağa, sola veya tam dönüş hareketinin 

gerçekleşmesine karar vermek  

• Karar verilmiş olan hareket için gerekli motorlara güç verilmesi  

• İKA ileri hareketi sırasında önüne engel çıkarsa sensörden alınan verilere göre engel 

olmayan tarafa yönelmesi  

• Hassas dönüş gerektiren durumlarda kullanılan zamanlayıcı fonksiyonları ile gerekli 

hassasiyetin sağlanması 

şeklindedir. 

   

İKA haritalama işleminin sonucunda eser etrafında belirlenen poligon [11-12] noktalarından 

24 adet görüntü alır ve mikroservise göndererek bu resimlerin panoramik resme 

dönüştürülmesi sağlanır. İKA müze içerisine bulunan tarihi eser görüntülerinin poligon 

noktalarından görüntülerini ve derinlik bilgilerini alır. Bu görüntüler her bir eser için sırasıyla 

gruplandırılarak ayrı ayrı dosyalara kaydedilir. Daha sonra mobil modeme (Huawei e5775 modem) 

bağlı bulunan İKA aracı etiketleriyle kayıt altına aldığı eser resimlerini ve derinlik verilerini ftp 

bağlantısıyla gösterimi yapılacak internet sitesinin istenen dosya sistemine yüklemesini 

gerçekleştirir. Bu işlemden sonra İKA’nın görevi tamamlanmış olur.  

Kaydedilen görüntüler kendi dosyası içerisinde bulunan farklı açılarda çekilmiş olan diğer 

görüntüleri ile birleştirilip panoramik görüntü elde edilir. Görüntünün panoramik hale çevrilmesi 

için Opencv, randrange, matplotlib, numpy kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Panoramik hale 

dönüştürülecek görüntüler 3 boyutlu kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) şeklinde işlenmektedir. Şekil 6’da 

panaromik yapılacak farklı açılardan çekilmiş iki resim gösterilmiştir. 

         
Şekil 6. Panoramik noktaların belirlenmesi 

Daha sonra görüntüler gri görüntüye [13] dönüştürülmektedir. Şekil 7’de gri görüntüye 

dönüştürülmüş örnek görüntü gösterilmiştir. 

RGB[A] to Gray:   𝑌 ← 0.299 ⋅ 𝑅 + 0.587 ⋅ 𝐺 + 0.114 ⋅ 𝐵 

Gray to 𝑅𝐺𝐵[𝐴]: 𝑅 ← 𝑌, 𝐺 ← 𝑌, 𝐵 ← 𝑌, 𝐴 ← 𝑚𝑎𝑥(𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒) 

                         
Şekil 7. gri görüntüye dönüştürülmüş örnek görüntü 

Görüntüleri birleştirmek için; 

1. sift.detectAndCompute fonksiyonu ile iki resim arasındaki anahtar noktaları belirlenmiştir. 
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2. flags=cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KEYPOINTS methodu ile ortak 

noktalar daire içine alınmıştır.  

Şekil 8’de farklı görüntüleri birleştirmek için gereken ortak noktalar gösterilmiştir. 

     

Şekil 8. Farklı görüntülerde bulunan ortak noktalar 

SIFT algoritması [14], bir LoG yaklaşımı olan Gauss Farkı'nı kullanır. Gauss farkı, iki farklı σ ile 

bir görüntünün Gauss bulanıklığının farkı olarak elde edilir, σ ve kσ olsun. Bu işlem Gauss 

Piramidinde görüntünün farklı oktavları için yapılır. İki resimdeki ortak noktalar arasındaki 

mesafeler hesaplanır ve belirli bir mesafeden az ise eşleme BFMatcher() fonksiyonu [15] bulunur. 

Birleşme işlemi yapılabilmesi için en az 4 ortak noktası olması gerekmektedir. BFMatcher ilk 

kümede bir özelliğin tanımlayıcısını alır ve ikinci küme ile arasındaki uzaklık hesabını kullanılarak 

diğer tüm özelliklerle eşleştirilir. Ve en yakın olan sonuç fonksiyon tarafından döndürülür. 

BFMatcher metodu içinde iki parametre (normType, boolean) bulunur. normType, parametre 

mesafe ölçümünü belirtir ve boolean kontrol değişkenidir. Eşleştirici yalnızca (i,j) değerine sahip 

eşleşmeleri döndürür. Yani A kümesindeki i. tanımlayıcı en iyi eşleşme olarak B kümesinde j. 

tanımlayıcısına sahiptir ve bunun tersi de geçerlidir. Yani her iki kümedeki iki özellik birbiriyle 

eşleşmelidir. Bu sayede gerçekleştirilen sistemin tutarlı sonuç sağladığı test edilmiştir.  

BFMatcher.knnMatch() metoduyla ilk resimdeki tanımlayıcı bir özelliği alır ve ikinci resim 

üzerindeki noktalar arasında mesafe ve resim konum bilgilerini eşleştirir. Bu eşleştirme sonucunda 

belirlenmiş ortak noktalar üzerinden 2 resmi birleştirir [16]. Şekil 9’da farklı görüntülerdeki ortak 

noktaların birleştirilmesi gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 9. Ortak noktaların birleştirilmesi 

Eşleşen noktalar warpPerspective() fonksiyonu ile iki resimdeki ortak olan noktalar hizalanmış ve 

birleştirme işlemi yapılmıştır. warpPerspective() fonksiyonu [17] Eşitlik 1’de verilmiştir. Şekil 10 

ve Şekil 11’de ortak noktaların birleştirilmesi sonucu oluşan son görüntü örnekleri gösterilmiştir. 
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𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝑠𝑟𝑐
𝑀11𝑥+𝑀12𝑦+𝑀13

𝑀31𝑥+𝑀32𝑦+𝑀33
,
𝑀21𝑥+𝑀22𝑦+𝑀23

𝑀31𝑥+𝑀22𝑦+𝑀33
)                                                                    (1) 

 
Şekil 10. Birleştirilme işlemi gerçekleştirilen görüntü örneği 

 
Şekil 11. Birleştirilme işlemi gerçekleştirilen görüntü örneği-2 

Eldeki görüntü ile kullanıcıların yaptıkları görüntüler arasındaki farkın bulunması işleminde, eserin 

en az 50 adet el çizim resim üzerinden derin öğrenme metotları kullanılarak benzerlik oranları test 

edilmiştir [18]. Bu kısım üzerinde veri setlerinin oluşturulması eğitimin kararlı ve güçlü olmasında 

etkin bir rol oynamaktadır ve veri seti artırımı işlemleri devam etmektedir. Şekil.12‘de veri seti 

içeriği paylaşılmıştır. 

 
 

Şekil 12. Veri seti içeriği 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Ülkemizde müzeler eğitim sisteminin tam olarak içinde yer almamaktadır. SanAMüze projesine en 

yakın benzerlik oranına sahip uygulama https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-

medeniyetleri-muzesi---ankara.html linkinde verilmiştir. 

Bu uygulamanın SanAMüze projesine benzer kısımları sadece eser hakkında yazılı bilgi sunması 

ve bazı müzeler için harita oluşturulmasıdır.  

SanAMüze projesinin yenilikçi ve özgün yönleri ise, 

1. Milli değerlerimizin, kültürümüzün ve sanatsal çalışmalarımızın küçük yaşta eğlence, oyun, 

yarışma gibi aktivitelerle anaokulu çağındaki birçok çocuğa öğretilmesi. 

2. SanAMüze ile çocukların öğrenmesini keyifli hale getirebilmek için site üzerinden 

gördüklerin eserin resimlerini çizip internet sitesine yükleyerek eser ile çizdikleri resim 

arasındaki benzerlik oranını göstererek bir oyun havası yaratılmıştır. Bu işlem SanAMüze 

projesine özgün bir katkıdır ve benzer projelerde bulunmamaktadır.  

3. Anaokulu yaşındaki çocuklar için yeni bir öğrenme yaklaşımı ile müzenin panorama 

görüntüsünün oluşturulması ve eserlerin üç boyutlu hale getirilip üzerlerinde merak ettikleri 

yerleri yakından inceleyebilmesi  

4. Projede milli ve yerli sanal müze atölyelerinin oluşturulması,  

 

şeklinde söylenilebilir. 

 

Şekil 13’de SanAMüze projesinde örnek olarak oyuncak ayı eserinin üç boyutlu oluşturulmuş şekli 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 13. 3B görüntü örneği 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Günümüzde çocukların kendi kendilerine öğrenebilme yeteneklerini geliştirmeye yönelik birçok 

eğitsel etkinlik düzenlenmektedir. “Yapılandırmacı eğitim” olarak adlandırılan bu sistemin içinde 

‘müze eğitimi’ de yer almaktadır (Şar ve Sağkol, 2013, s.84). Yapılandırmacı eğitimi müze 

eğitimiyle destekleyen ülkeler arasında başta Almanya ve Amerika gelmektedir. Bu ülkelerde son 

yıllarda özellikle anaokulu yaşındaki çocuklar için tasarlanmış atölye müzeler eğitime destek 

olmaktadır. Çocukların öğrenme ve gelişme süreçleri için fiziksel olarak bulundukları ortam ve 

çevre faktörü son derece önemlidir. Fiziksel ortamda çevre ile aktif etkileşim sağlayan çocuklar, 

gözlemleme, deneyimleme, seçme, karar alma, uygulama, farkındalık sağlama vb. gibi kararları 

isteyerek ya da istemeden alırlar. Bu da, çocukların kendi ilgileri doğrultusunda öğrenme sürecini 

aktif eder ve duyuları aracılığıyla ortamda bulunan materyaller ile etkileşime girme/deneyimleme 

yoluyla keşfetmelerini sağlar. Müzeler, çocukların hayal gücünü harekete geçirir, merak etme 

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html
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isteklerini artırarak daha derinlemesine anlam aramalarına yardımcı olur. Müzeler; bakmayı, 

düşünmeyi ve merak etmeyi eğlenceli bir öğrenme etkinliklerine dönüştüğü ortamlardır (Duke, 

2010, s. 277; Shulman Herz, 2017, s.146).  

Bahsi geçen yapılandırıcı eğitimden yola çıkılarak ve müzelerin eğitim sisteminde önemli bir 

rolünün olduğunu kabul ederek ülkemizde bulunan her kesimden çocuğun dahil olabileceği bir proje 

gerçekledik. Bu sayede küçük yaş gruplarındaki öğrencilere müzelerdeki tarih bilincinin oyun, resim 

ve kil gibi oyunlar ile verilmesi sağlanacaktır. Şekil 14’de müzelerdeki tarihi ve sanat bilgilerinin 

eğitimin içine katılması gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 14. SanAMüze projesi 

 

Yapılan SanAMüze projesi hayata geçirildiğinde uygulanabilirliği için insan gücüne ihtiyaç 

duyulmaması sağlanmıştır. İnsan tarafından oluşturulan panoramik müze uygulamalarında harcanan 

zaman göz önünde bulundurulduğunda büyük bir zaman tasarrufunun sağlandığı görülmektedir.  

SanAMüze projesi 4 önemli probleme çözüm bulmak amaçlı tasarlanmıştır: 

1. Bazı sanal müzelerin ücretli olması, 

2. Sanal müzelerin çok azında engelliler için sesli gezinme özelliğinin bulunması,  

3. Sanal müzelerden genellikle yetişkinlerin yararlanabilmesi,  

4. Çocuklara özel atölyelerin yer aldığı müzelerin yaygın olmaması ve müzelere ait sanal 

atölyelerin bulunmaması,  

Bu problemleri gidermek amaçlı bu proje ile; 

1. SanAMüze uygulamasının tamamen ücretsiz olması, 

2. Ülkenin en ücra köşesindeki köy, kasaba ve beldelerde yaşayan insanların gidip görme 

olanağı bulamadığı büyük müzelerde bulunan eserlerin herkes tarafından üç boyutlu 

modellemelerinin gösterilmesi  

3. Görme ve işitme engelliler için sesli olarak müzede gezinme özelliği, ayrıca görme engelli 

anaokulu öğrencileri için seslendirme, şekli tarif etme vs. özelliklerin eklenmesi, 

4. Eğitimde müze anlayışının eksikliğine çözüm olarak, uzaktan eğitim anlayışına yönelik bir 

model benimsenmiştir. Anaokul yaşındaki çocukların, milli kültür ve tarihimizi görsel, işitsel 

ve eğlenceli bir şekilde öğrenmesi,  

5. Çocuklarda genel kültür eksikliğinin giderilmesine odaklı bilgilendirme sağlar. 

SanAMüze ile birçok sanal atölyenin oluşturulması böylece çocukların atölyelerde 

gördükleri/izledikleri sanat eserlerinin görsellerinin yapılabilmesi ve çocukların bunları birer 

öğrenme materyali olarak kullanabilmesi ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. 
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Yapıla SanAMüze projesinin aylara göre ayarlanmış ilerleme takvimi Şekil 15’te verilmiştir. 

 

Şekil 15. SanAMüze projesi ilerleme takvimi 

7. SWOT Analizi 

Yapılan SanAMüze projesinin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve riskleri Tablo 2’de 

verilmektedir. 

Tablo 2. SWOT analizi 

Güçlü yönler 

• Müzenin otonom olarak haritalanması 

• Çocuklar için akılda kalıcı ve eğitici 

içeriğin oluşturulması 

• Uygun maliyet 

• İKA’nın kullanıcıdan bağımsız olması 

nedeniyle kullanıcının projeyi kullanması için 

teknik bilgiye ihtiyacının olmaması. 

• Müzelerdeki sanat ve milli tarihimizle 

ilgili eğitici bilgilerin çok küçük yaştaki çocuğa 

sevdirilmesi 

• Çocukların eğlenerek öğrenmesinin 

sağlanması (Çizim, boyama, kil gibi el sanatları 

ile görsellerin öğrenme) 

Zayıflıklar 

• İKA’nın teknik özelliklerinden dolayı 

hava şartlarından etkilenebilmesi. 

• İKA’nın pil ömrünün sınırlı olması 

• İKA’nın tekerlerinin her ortam 

şartlarına uygun olamaması 

 

Fırsatlar 

• Pandemi nedeniyle oluşan turizmdeki 

gerilemeye destek olmak. 

• Görme engelli insanlar için kültürel 

eğitim fırsatı 

• Konfor ortamında müzeleri gezme 

fırsatı. 

Tehditler 

• İKA’da üzerine yer alan kameranın 

yüksekliği eserlerin çekimi için yeterli 

olmayabilir. 

• İKA’da üzerine yer alan kameranın 

stabilizasyonu problemi olabilir. 

• İKA haraket ederken eserlere zarar 

verebilir. 

• İKA kurulumundan önce İKA’nın 

gezebilmesi için uygun ortamın sağlanamaması 

Tablo 2 incelendiğinde SanAMüze projesinde tespit edilen zayıflıklar ve tehditler için yapılması 

planlanan çözüm önerileri aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

1. İKA’nın hava şartlarına uyum sağlayabilmesi için yerden yüksekliğinin ve üst kapak ile 

gövde arasına conta koyularak elektronik devrenin su alması engellenebilmektedir. Üzerinde 

bulunan kamera ve lidar için koruyucu muhafaza tasarlanarak sıvılardan etkilenmemesi 

sağlanabilir.  

2. İKA’nın pil ömrünün uzatılması için pil kapasitesi arttırılabilir ve işlem yükünün belirli 

kısımlarının PIC üzerine alınarak güç tasarrufu sağlanabilir. 
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3. İKA’nın tekerleklerinin her ortama uygun hale getirilebilmesi için toprak, mermer, 

parke gibi farklı sürtünme katsayılarına sahip yüzeyler için teker tasarımının özel olarak 

yapılarak lastik ve toprak tutuculuğu yüksek dişler ile iyi sonuçlar alınabilir.  

4. İKA’üzerindeki kamera ve lidar yüksekliği eser boyutlarına yetişebilmesi için bir robot 

kol ile vinç tasarımına benzer şekilde yükseltilip istenen yükseklikten görüntü alınabilir.  

5. İKA’nın kamera stabilizasyonunun sağlanabilmesi için kamera kontrol ünitesinde daha 

kararlı ve güçlü step motorlar kullanılarak çözüme ulaşılabilir. 

6. İKA’nın hareketi sırasında eserlere zarar verme durumunu ortadan kaldırmak için 

mesafe sensörü ölçütlerini daha yüksek değerlere çıkarılabilir ve manuel olarak durdurma 

işlemi gerçekleştirebilecek bağlantı sağlanabilir. Bu bağlantı yazılımsal olabileceği gibi 

donanımsal bir düğme de olabilir. Projenin gerçekleşeceği müze alanlarında yer 

seviyelerinde bulunan eserlerin aracın yüksekliği kadar parçalar koyarak gerekli uygun 

koşullar ve güvenliği sağlanabilir. 
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