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1. Proje Ekibi/Proje Özeti  

1.1.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

   

 

 

 1.2. Proje Özeti 

 

  Anadolu toprakları çağlar boyunca çeşitli medeniyetlerin beşiği olmuştur. Tarih 

boyunca Anadolu topraklarında hüküm sürmüş medeniyetler, bu topraklarda izlerini 

bırakmışlardır. Buna bağlı olarak Anadolu’da çok geniş bir zaman aralığında, farklı dönemlere 

ait mimari kalıntılar bulunmuştur. Anadolu’nun her köşesinde farklı dönemlere ait ören yerleri, 

yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle ziyaret edilmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde, 

Denizli Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri, Göbeklitepe Ören Yeri, Afrodisias Ören 

Yeri, Nemrut Dağı Ören Yeri, Sardes Ören Yeri ve Patara Ören Yeri gibi dünyaca ünlü toplam 

143 ören yeri bulunmaktadır. Bu ören yerleri, en eskisi MÖ 9000 yıllarına ait olmak üzere, çok 

geniş bir zaman aralığına yayılmıştır. Bu zaman aralığında tarihi yapılar çeşitli faktörlerle tahrip 

olmuş ve belli kısımları eksilmiştir.  

Teknoefes takımı olarak gerçekleştirmek istediğimiz bu proje çalışmasında, artırılmış gerçeklik 

teknolojisiyle ören yerlerinde yer alan tarihi yapıların ilk yapıldığı dönemlerdeki hallerinin, üç 
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boyutlu modellemelerinin yapılarak, ziyaretçilere sunulması amaçlanmaktadır. Böylelikle 

ziyaretçiler o dönemin tarihi ve kültürel özellikleri hakkında görsel anlamda fikir sahibi 

olacaklardır. Ören yeri içerisinde ziyaretçiler, artırılmış gerçeklikle birlikte ören yerindeki tarihi 

eserlerin geçmiş ve bugününü anlık olarak deneyimleyeceklerdir.  

 

 

     Halihazırda çeşitli alanlarda kullanılmakta olan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 

turizm alanına entegre ederek kullanılması amaçlanmaktadır. Turizm alanında da ören yerleri 

özel olarak proje kapsamına alınmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanacağımız T 

Glass’larda, LIDAR tarayıcı yardımıyla tarihi eserler taranacak ve görüntü veri tabanından 

uygulama yardımıyla anlık olarak gözlük camına gerçek görüntüyle senkronize edilerek 

kullanıcıya sunulacak ve ziyaretçilerin tarihi eserleri üç boyutlu bir şekilde deneyimlemeleri 

sağlanacaktır. Ayrıca tasarlanacak mobil uygulamayla da kullanıcıların gözlüksüz bir şekilde 

mobil cihazların ekranlarından bu deneyimi yaşamaları sağlanacaktır. Mobil uygulamada aynı 

zamanda hem sesli hem de yazılı açıklama özelliği olacaktır. Kullanıcılar ören yerleriyle ilgili 

açıklamalara mobil uygulamada yer alan seçeneklerle ulaşacaklardır. Böylece turistlerin gezi 

deneyimlerine yeni bir boyut katılacak, tarihi mekanların bilinirliği artırılacak ve toplumda tarih 

bilincinin gelişmesine katkı sağlanacaktır. 

 

     Hedef kitlemiz, kültür varlıklarına ilgi duyan her yaştan, yerli ve yabancı turistlerdir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında 30 milyon 038 bin 961 turist 

ülkemizi ziyaret etmiştir. Tasarladığımız gözlük ve uygulama ile turistlerin ören yerlerinde daha 

çok vakit geçirmeleri sağlanacak, ülkemizin turizm gelirleri artırılacaktır. Gerçekçi ve zengin 

AR deneyimleriyle kullanıcılarda tarih bilinci geliştirilecek, kültür varlıklarına ilgi artacak, 

daha iyi ve etkili şekilde gelecek nesillere aktarılacaktır. 

 

2. Algoritma ve Tasarım 

 

2.1. Uygulama Algoritması 

 

   Kullanıcı uygulamamızı başlattığında ilk olarak kamera, depolama ve diğer özelliklere 

erişim izni istenir. Erişim izni verildiği takdirde, dil seçim sayfasına aktarılır ve kullanıcıdan 

kendisine en uygun dil seçeneğini seçmesi istenir. Dil seçimi de yapıldıktan sonra elde edilen 

verilerle birlikte uygulama kullanıma hazır hale gelir. Uygulamaya giriş yapıldığında kullanıcı 

ara yüzü açılır ve kullanıcılardan ziyaret ettikleri ören yeri seçilmesi istenir. Seçim yapıldıktan 

sonra seçilen ören yerinin ara yüzü açılır ve ören yeri içerisinde bulunan tarihi yapılardan bir 

seçilir. Kullanıcılar seçtikleri yapının kullanım paneliyle karşılaşırlar. Bu panelde kullanıcıları 

karşılayacak olan iki seçenek bulunmaktadır. Seçeneklerden ilki kamera ve ikincisiyse anlatım 

özelliğidir. Kullanıcılar merak ettikleri tarihi yapının tarihini öğrenmek için anlatım seçeneğini 

seçebilir ya da yapıldığı zamandaki görüntüsünü kamera seçeneğiyle ve artırılmış gerçeklik 

yardımıyla deneyimleyebileceklerdir. Ayrıca kamera özelliğiyle kullanıcılar Snapchat ve 

Instagram gibi uygulamalarda kullanılan animasyonlu emojiler ve filtrelerde olduğu gibi iki 

boyutlu değil üç boyutlu bir şekilde görünüm sağlanacaktır. Böylelikle kullanıcılar kendilerinin 

de içinde bulunduğu fotoğraflar çekebileceklerdir. 
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 2.2.Gözlük Algoritması 

 

    Ziyaretçiler T Glass'ı bayilerden kiralayarak kullanabileceklerdir. Gözlük kiralandıktan 

sonra kullanıcıların uygulamayı indirmeleri istenecektir. Uygulamayı indirdikten sonra 

yukarıda bahsettiğimiz adımlar izlenecek ve kullanıcı ara yüzünden gözlük paneli açılacaktır. 

Açılan bu panelde ilk önce gözlük bluetooth ile bağlanılması istenilecektir. T Glass bluetooth 

ile bağlandıktan sonra açılan panel yardımıyla kolaylıkla kullanılabilecektir. Ayrıca kullanıcı 

uygulamada yer alan diğer özelliklerden de yararlanabileceklerdir.  

      

Ziyaretçilerin ören yerlerini ziyaret ederken internete erişim imkanı olmayabilir. Bu 

sorunu ortadan kaldırmak amacıyla T Glass bayilerinde internet hizmeti sunarak ziyaretçilerin 

uygulamayı kolaylıkla indirebilmeleri sağlanacaktır. 
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3. Sistem Mimarisi 

 

3.1.Gözlük Sistem Mimarisi 

  AR deneyiminin gerçekleştirilmesi istenilen mekan T Glass'larda bulunan LIDAR tarayıcı ile 

taranarak elde edilen veriler anakarta aktarılır. Anakarttaki veri bluetooth yardımıyla uygulamaya 

gönderilir. Uygulama yazılımı gönderilen veriden mekan tanıyarak AR verileri uygulamadan bluetooth 

yardımıyla anakarta aktarır. Aktarılan veri kullanıcının isteğine bağlı olarak dijital cama yansıtılır. 

 

 

 

3.2.Uygulama Sistem Mimarisi  

Uygulamamızda kullanacağımız yazılım dilini C# ve JavaScript (JS) olarak belirledik. Bunun 

nedeni AR prejelerinde kullanılan yazılım dili genellikle C#, uygulama yazılımlarında kullanılan 

popüler yazılım diliyse JavaScript’tir Bu yazılım dillerinin yanında gerektiğinde HTML, CSS, 

PYTHON gibi yazılım dillerinden de kullanılacaktır. 

 

    Uygulamamızın yazılımını oluştururken C# ve JS dillerini çalıştırmak için Visual Studio Code 

uygulamasıyla birlikte Node.js motoru kullanılacaktır. Ayrıca AR modellemeleri için Unreal Engine 

5’in ekibimiz için en uygun oyun/modelleme motoru olarak belirledik. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

 

4.1. Hayata Geçirilebilirlik Ve Uygulanabilirlik 

  

Tasarladığımız gözlük ve uygulama projesiyle kültürel varlıklarımız daha ilgi çekici hale 

gelecektir. Projemiz için İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Ören Yeri’ni pilot bölge olarak 

belirledik. Efes sadece bir örnek olmakla birlikte amacımız Türkiye’nin birçok yerindeki ören yerlerinde 

de kullanılmasını sağlamaktır. Projemiz ayrıca globalleşme potansiyeli de taşımaktadır. Ülkemizdeki 

ören yerlerin artırılmış gerçeklik projelerinin gelişmesi için pek çok kültürel varlığı bünyesinde 

bulundurmaktadır. Hızla gelişen teknoloji, bizlere LİDAR ve artırılmış gerçeklik alanında aklımıza 

gelen her şeyi yapabilme imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen çözüm önerileri teknolojik olarak 

halihazırda mümkündür. Efes Ören Yeri’nde yaptığımız araştırmalar dahilinde tasarladığımız gözlüğün, 

LİDAR tarayıcılarla birlikte kolaylıkla kullanılabileceği sonucuna vardık. Böylelikle yaptığımız çalışma 

hem teknolojik gelişmelere açık hem de insanlar için merak uyandırıcı olacaktır. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 

5.1.Projenin Yenilikçi ve Özgün Oluşu 

 

Detaylı araştırmalarımız sonucunda, tasarladığımız projenin daha önce dünya çapında 

hayata geçirilmediği görüldü. Gelişen teknolojiyle birlikte, özellikle artırılmış gerçeklik ve 

metaverse gibi gelişmelerin müzecilik alanında da kullanılması sağlanacaktır. Böylelikle müze 

ve ören yerleri ziyaretçiler için daha cazip hale gelecektir. Halihazırda artırılmış gerçeklik 

teknolojileri farklı alanlarda kullanılmaktadır. Metaverse teknolojisi de bu altyapıyla birlikte 

gelişmeye başlamıştır. Müzecilik alanında üç boyutlu modellemeler ve gerekli mühendislik 

çalışmalarıyla bu teknoloji müzecilik alanına rahatlıkla uygulanabilir. Halihazırda artırılmış 

gerçeklik teknolojisi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Müzecilik alanında, müzelerin web 

sitelerinde üç boyutlu gözlükler kullanılarak müze ziyaretleri sanal olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu projede ziyaretçi, ören yeri ortamında gerçek müze deneyiminin 

yanında tarihi eserin yapıldığı dönemdeki mimarisine uygun olarak modellenmiş görüntülerini 

de görebilecektir.  
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5.1.1 Projede Kullanılan LIDAR Teknolojisinin Yenilikçi Yönü 

 

     Projemizde kullanacağımız LIDAR tarayıcılar günümüzde birçok teknolojik üründe 

halihazırda kullanılmaktadır. LIDAR en yalın haliyle; lazer ışınlarını kullanarak, nesnelerin, 

ölçüm aleti arasındaki uzaklığını ölçmeye yarayan bir uzaktan algılama teknolojisidir. Işık 

hızında çalışması dolayısıyla ölçüm yaptığı alanı çok hızlı bir şekilde, yüksek doğrulukla 

ölçebilmektedir. Ayrıca LIDAR teknolojisiyle taranan alan bilgisayar ortamına aktarılarak 

alanın üç boyutlu modelini oluşturur. LIDAR teknolojisinin çok maliyet gerektirmemesinin 

yanında, hızlıca ölçüm yapabilmesi sayesinde tarihi mekanları kolayca tarayarak bilgisayar 

ortamına aktarılmasını sağlayacaktır. LIDAR teknolojisi hayatımızın birçok alanında 

kullanılmaktadır. Otonom araçlar, akıllı cihazlar (telefon, robot süpürge) ve robotik alanında 

yaygın şekilde kullanılan LIDAR, ayrıca tarım, ormancılık, ulaşım, mimarlık, mühendislik ve 

havacılık gibi pek çok alanda da kullanılmaktadır. Tasarlamayı düşündüğümüz T Glass’larda 

bulunan LIDAR tarayıcılar, alanı tarayarak tarihi yapının veri tabanından modellemesini bulup 

gözlük yazılımı yardımıyla artırılmış gerçeklikte bir görüntü oluşturarak gözlük camına 

aktaracaktır. 

    LIDAR teknolojisi dünyada radar sistemleri kadar yaygın olmasa da teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte birçok alanda kullanılmaya devam edecektir. Teknoefes ekibi tarafından 
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planlanan T Glass projesi LIDAR teknolojisiyle birlikte kullanıldığında yenilikçi bir teknoloji 

olacaktır. 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

6.1.Soruna/İhtiyaca Bulunan Çözümler 

Turizm günümüzde her zaman olduğundan çok daha gelişmiş bir noktadadır. Ülkemizde ve 

dünyada kültür ve turizm alanında yeterli bilince sahip olunmadığı görülmektedir. Öyle ki zaman zaman 

tarihi eserlerimize karşı yapılan Vandalizm örnekleri medya tarafından yansıtılmaktadır. Projemiz ile 

kullanıcılara bu konu hakkında hem bilgi ve bilinç hem de tarihi eserlerin mimarisi, tarihi bilgilerini 

görerek öğrenmesini hedefliyoruz. Kültürel varlıkları, kültürel mekanları ve tarihi eserleri daha ilgi 

çekici hale getirecek ve turistlerin gezi deneyimlerine yeni bir boyut kazandırarak kullanıcıların 

hafızasında kalıcı yer edinecektir. AR sayesinde kullanıcıların tarihi geziden alacağı haz artacaktır. 

Ayrıca ziyaretçilerin gezdikleri bölgeyi çevrelerine önermelerini ve tekrar ziyaret etme ihtimallerini 

artıracaktır. Bilinirliği dünya basınında az olan tarihi mekanları AR kullanarak daha popüler bir yer 

haline getirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle ören yerini ziyarete gelen turist hem tarihi mekanları 

tanımış hem de bilgilenmiş olacaktır. Ziyaretçilerin AR deneyiminden etkilenerek yapacağı alışveriş ile 

bölge esnafı fazladan gelir elde etmesi sağlanarak bölge halkına destek olacaktır. Üniversite düzeyinde 

yapılan araştırmalara göre artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak yapılan pazarlama ve reklamların 

%20 oranında daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.  Artırılmış gerçeklik ile tarihi eserlerin geçmiş 

dönemindeki görünümlerini tasarlayarak, T Glass ve uygulamamız ile tarihi mekan hakkında 

ansiklopedik bilgiler ve canlandırmalarla tarih bilincinin gelişmesiyle kültür varlıkları daha iyi 

korunmasını sağlayacak.  Hem maddi hem de manevi destek sağlanacaktır. Ayrıca kullanıcı 

artırılmış gerçeklikle eşsiz bir deneyim sunulacaktır. 
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6.2.Proje Takvimi 
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7. SWOT Analizi  

7.1. SWOT Analiz Tablosu 
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