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

Teknoloji ve şehirleşme ile birlikte ortaya çıkan hareketsiz yaşam koşulları, pek çok kimsede 

çeşitli sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu soruna bilim insanları tarafından en güzel çözüm 

olarak düzenli spor alışkanlığının edinilmesi gösterilse de çoğu insan düzenli olarak spor yapma 

alışkanlığı kazanamamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanının spor yaparken 

kullandığı araç gereçlerden beklentileri de artmıştır [1]. Günümüzde pek çok düzenli spor 

etkinliğinin ve simülasyonunun teknolojik ekipmanlarla yapılmaya başlaması, teknolojinin bu 

olumsuz yönünü tersine çevirebilmek [2] için bizlere bir fırsat oluşturmaktadır. 

Sportur projesi; tarih, kültür ve turizmi; spor ve eğlence ile birleştirerek insanların düzenli 

olarak spor yapma alışkanlığı edinememesi problemine bir çözüm bulabilmek amacıyla ortaya 

çıkmıştır. Proje, sanal gerçeklik uygulamalarından yararlanarak bir ekran (VR gözlük, monitör, 

LCD vb.) ile özel olarak tasarlanmış elektro-mekanik aksamları (kondüsyon bisikleti ve 

hareketli platform) birleştiren bütünleşik bir yapıdadır (Bknz Resim 1 ve 2). 

   

Resim 1 ve 2. Sportur Projesi Modellenmiş Platformu 

Spor yapabilecek olgunluğa ve ihtiyaca sahip her yetişkin birey, proje hedef kitlesi olarak 

tanımlanmıştır. Özellikle kilolu bireyler ile sağlıklı yaşam için spor yapan bireyler doğrudan 

hedef kitle olmakla birlikte; şehirleri sanal ortamda gezmek isteyen bütün yetişkin bireyler 

projeden elde edilen ürünü kullanabilecek yeterliliğe sahip olacaktır.  

Proje; elektro-mekanik aksam, yazılım ve dijital parkur olmak üzere üç ana bileşenden 

oluşmaktadır. Bu bileşenlerin uyumlu bir şekilde çalışması için gereken altyapı çalışmaları 

tamamlanmış olup ürün ile ilgili kullanıcı deneyimleri toplanarak gerekli ar-ge çalışmaları 

devam etmektedir. 

Proje kapsamında yapılacak olan parkurlar insanların ilgisini çekecek özellikteki tarihî ve 

kültürel mekânlar ile doğal güzelliklerden oluşmaktadır. Bu kapsamda Konya, İstanbul gibi 

tarih, kültür ve turizm açılarından önemli bir yere sahip olan ülkemiz şehirleri başta olmak üzere 

Kudüs, Kahire, Roma gibi Dünya’nın en eski ve köklü şehirlerinin de modellenmesi 

planlanmıştır. Bu parkurlara ek olarak doğal güzellikleri bünyesinde barındıran ormanlar, 
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kanyon parklar, dağlık alanlar, peri bacaları, göller ve şelaleler gibi mekânların da gelecekte 

dijital parkurlarımız arasına dâhil edilmesi planlanmaktadır.  

Projenin amacı ve kapsamı doğrultusunda oluşturulan dijital parkurlardan Konya’ya ait olan “ 

“Mevlâna Güzergâhı” önemli ölçüde tamamlanmıştır. 

Yaklaşık iki yıldır Sineay Simülasyon ismiyle bu projede birlikte çalışan takım üyelerinin 

projedeki görev dağılımları şu şekildedir: 

Takım Danışmanı: Sportur projesinin ilk taslağındaki güzergâh yapısının 3d animasyon olarak 

değiştirilmesini teklif ederek, projeye yeni bir boyut kazandırmış, projenin olgunlaşmasını 

sağlamıştır. Ayrıca projenin ardinio alt yapısı ile 3d animasyon altyapılarını hazırlamış, çeşitli 

malzeme ve donanımların tasarımlarını yapmış, bina modellemelerinde görev yapmıştır. 

Projede ayrıca danışmanlık görevini üstlenmektedir. 

Takım Kaptanı: Sportur projesinin ilk fikri ve felsefi temellerini oluşturmuş, kondisyon 

bisikletine entegre edilmiş bir ekran üzerinde gerçek video görüntülerinin kullanıldığı 

TÜBİTAK destekli ilk prototipini yapmıştır. Projedeki sanal şehir parkurlarını oluşturan tarihi 

eserlerin ve binalarının fotoğraf çekiminde, proje metinlerinin hazırlanmasında, tanıtım ve 

reklam işlerinde görev almıştır. Teknofest projesi takımında kaptanlık yapmaktadır. 

Üye 1: Sportur projesindeki parkurlara ait bina ve çevre görsellerinin 3d modellemelerinde, 

çeşitli malzeme ve donanımların tasarımlarında, proje ekipmanlarının temini ve montajında, 

reklam ve tanıtım işlerinde görev yapmıştır. 

Üye 2: 2019 yılına kadar proje takımıyla, simülasyon aktarma ya da hareket parçası olarak iş 

görecek linear aktuatör piston tasarımı ve üretimi üzerinde çalıştı. Sportur projesine ait araç-

gereç ve ekipmanların temininde, montajında, projedeki elektrik tesisatının oluşturulmasında 

görev yapmıştır. 

Üye 3: Sportur projesinde; hareketli platform motoru ve elektro-mekanik aksamının ve 

yazılımının hazırlanmasında, projeye ait araç-gereç ve ekipmanların temini ve entegresinde 

görevler almıştır. 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Proje birden fazla parçadan oluşan bütünleşik bir yapıdadır. Parçalar arasındaki 

koordinasyonun sağlanması görevi, proje için özel olarak tasarlanan yazılımlar tarafından 

sağlamaktadır. Kondisyon bisikleti pedalları ile görüntünün hız senkronizasyonunu ve 

hızlanma/yavaşlamanın kullanıcıya vereceği gerçeklik hissi için hız sönsörü ve özel bir yazılım 

kullanılmıştır. Bisikletin sağa/sola dönüşleri için direksiyon mekanizmasına yerleştirtilmiş özel 

tasarımlı bir mekanik parça yapılmıştır. Bu sayede kullanıcı tarafından bisikleti gerçeklik 

hissiyle sürmek mümkün olacaktır. Mekanik parçalar ile yazılımlar arasındaki genel bağlantı 

şeması şu şekildedir:   
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Resim 3. Sportur proje bağlantı şeması 

Proje prototipinin şasesini oluşturmak için öncelikle bir tasarım yapılmış, ardından bilgisayar 

ortamında bu tasarım ölçeklendirilerek imalat için hazır hâle getirilmiştir (Bakınız Resim 4). 

 

Resim 4. Sportur projesi elektro-mekanik aksam iskeleti 

Proje dijital parkuru için fotoğraf çekimleri ve modelleme çalışmaları eylem planı 

doğrultusunda devam etmektedir. Bu kapsamda modellemelerde kullanılacak fotoğraflar uygun 

ışık açılarında ve uygun zaman aralıklarına dikkat edilerek sabah erken saatlerde çekilmiş, 

çeşitli programlar (photoshop, materialize vb.) yardımıyla temizlenmiş ve modellerin 

kaplanması için texture haritaları oluşturulmuştur. 
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Resim 5. Sportur projesi modelleme örneği 

Dijital parkurların gerçekliğini artırmak için bire bir modelleme çalışmaları yapılmış, bu 

doğrultuda texture haritaları oluşturulmuş, normal (bump) ve refraction ayarlaları ile 

desteklenmiştir. 

     

Resim 6. Sportur projesi modelleme kaplamaları “texture haritası, normal (bump), refraction” 

Dijital parkur çalışmaları bir yandan yürütülürken diğer yanda da proje elektro-mekanik aksam 

çalışmalarına da devam edilmektedir. Bu kapsamda proje için uygun tasarımda bir kondisyon 

bisikleti temin edilmiş, ardından bu bisiklet sensörlerle donatılmıştır.  

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Proje kapsamında toplamda iki yazılımın hazırlanması planlanmıştır. Bu yazılımlardan biri 3D 

oyun motorunda, diğeri kontrol sistemi (PLC-MCU) içerisinde kullanılmaktadır. Projede 

verilerin işlenmesi ve programlanması şu şekildedir: 

a. Motor kontrol sisteminin programlanması: 

 PLC ya da mikrodenetleyici (MCU) tabanlı kontrol sistemi, oyun/fizik motoru 

yazılımından gelen verilerin işlenmesi ve sinyallerin elektromekanik sisteme 

gönderilmesi işlemini gerçekleştirecektir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde PLC 

sistemlerinin daha maliyetli olduğu, bu sebeple prototip çalışmaları sırasında MCU 

kullanmanın daha hızlı olabileceği vurgulanmıştır [4]. Sportur projesinin de ilk sistem 

tasarımları MCU tabanlı olarak çalışılmaktadır. 

 Oyun motorundan bisiklet için hız ve yön bilgilerini çeken simülasyon içi yazılım. 

 Oyun motorundan gelen verileri MCU gönderen arayüz yazılımı. 
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b. Bisikletten gelen verilerin işlenmesi: 

 Bisikletin direksiyonundan dönüşleri ve pedalından hız verilerini okuyan sensörler ve 

bunlardan gelen verileri anlamlandırıp bilgisayara gönderen MCU kartın yazılımı. 

 MCU’dan gelen verilerin işlenerek simülasyon görsel alanında bunların 

anlamlandırılmasını sağlayan oyun motoru içinde çalışan yazılım. 

 Simülasyonun geçtiği sanal dünyanın inşa edilmesi ve programlanması. 

Projemiz için uygun kondisyon bisikleti temin edilmiş ve sensörlerle donatılarak birden çok 

MCU birleştirilmiş olup tek bir kabloda çıkışının sağlanması için “hub kart” geliştirilmiştir. 

Unity, gerçek zamanlı 3D animasyonları içinde barındıran ve kullanıcıya etkileşimli içerikler 

sunan birleşik ve yaratıcı bir oyun motorudur [5]. Yaptığımız araştırmalar sonucunda projede 

kullanılacak oyun moturu ve 3D mekân tasarımında unity ve oyun programının desteklediği 

nesne yönelimli programlama dili (C#) kullanılmasına; trafik sistemi için ise plugin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Unity fizik motorundan gelen veriler, seri protokol ile 

PLC/MCU’ya gönderilecektir.  Elektromekanik yapıya gelen verilere göre, konum verileri 

işlenecek ve mekanik sistemdeki servo-motorlara kontrol sinyalleri gönderilecektir. 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Projemizde bir kondisyon bisikleti, bir yüksek çözünürlüklü ekran (tercihen curve özelliğine 

sahip), çift motor ve redüktörlü platform, ses sistemi, bir bilgisayar, kontrol paneli ve 

dokunmatik ekrandan oluşan bir ürünün üretilmesi hedeflenmektedir. Bu ürünlerin bir kısmı 

hazır satın alınacak bir kısmı ise proje amaçları doğrultusunda dönüştürülecek ve yapılacak 

teçhizattan oluşmaktadır. Yapısı itibarıyla ortaya çıkacak teknolojik ürün, günümüz piyasasında 

ham madde sıkıntısı çekilmeyen ürünlerin ve hizmetlerin bileşimini ihtiva etmektedir. Bu proje 

ile kurulacak platform; oteller, spor salonları, alışveriş merkezleri, fuarlar, eğlence mekânları 

gibi toplumun geniş kesimlerine hitap edecek alanlar ile evlerde rahatlıkla kullanılabilecek 

özelliktedir. Proje kapsamında üretilecek platform ve elektro-mekanik aksamlar, oldukça makul 

fiyatlar karşılığında satın alınabilecek seviyededir. 

Proje çalışmalarına başlandıktan sonra ortaya çıkan aksam ve parçalar, hem tekil olarak 

denenmiş hem de birbirleriyle uyumu konusunda çeşitli deneme çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılan testler sonucunda insanları spor yapmaya, yaparken de öğrenmeye ve eğlenmeye teşvik 

edebilecek bir yapısı olduğu gözlenmiştir. Üç boyutlu tasarımların elektro-mekanik aksamla 

koordineli çalışmasının, gerçeklik hissini de oluşturduğu anlaşılmıştır. 

       

Resim 7. Sportur projesi test aşamaları 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Proje takımı tarafından bu proje ile veya benzer proje konusunda daha önce herhangi bir 

yarışmaya başvuru yapılmamıştır. Proje; elektro-mekanik aksam, yazılım ve dijital parkur 

olmak üzere üç ana bileşenden oluşan ileri teknoloji özelliklere sahip bir ürün olacaktır.  

Çoğunlukla eğlence amacıyla kullanılan sanal gerçeklik uygulamaları (VR), projemiz 

kapsamında turizm, kültür ve eğitim alanında kullanılmış olacaktır. Bu yönüyle projemizin, 

hâlihazırda kullanım alanlarına sahip olan VR uygulamalarına yeni bir bakış açısı getireceği 

düşünülmektedir.  

Projede ortaya çıkarılacak olan ürün, klasik kondisyon bisikletleri gibi yalnızca spor 

yapılmasına izin veren spor aletlerinden farklı olarak sanal bir parkurda titreşim, hızlanma, 

eğim, hız ve direksiyon hakimiyeti gibi gerçeklik hissini artıracak nitelikleri kullanıcılarının 

inisiyatifine vererek onların eğlenceli ve düzenli olarak spor yapmalarına imkân sağlayan bir 

yapıda olacaktır.  

Projede kullanılacak olan sanal parkurlar, ülkemizde yer alan ve tarihî, kültürel, turistik öneme 

sahip şehirlerin modellenmesini de kapsadığı için özellikle yurt dışındaki kullanıcılarına 

ülkemizin dijital ortamlarda tanıtılması sağlanmış olacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun 

ürünümüze sahip olacak olan kullanıcımız, ülkemizi ve şehirlerimizi tarihî, kültürel ve turistik 

özellikleri ile yakından tanıma fırsatı bulmuş olacaktır. Ayrıca ürünün, yazılımlarda ve 

parkurlarda yapılacak güncellemelerle ve yeni parkurların da eklenmesiyle yeniliklerin takip 

edildiği dinamik bir yapıya kavuşturulması planlanmaktadır. 

Proje, bir yandan insanların spor yapma alışkanlığı edinmesinde hedeflediklerini fiziksel olarak 

gerçekleştirirken diğer yandan kullanıcılarına, ülkemizin kadim şehirlerinin sanal gerçeklik 

ortamında tanıtılması açısından da birtakım hedeflere sahiptir. Projede kullanılan parkurlar, 

dünyanın önemli şehirlerindeki tarihî yapılar ile çeşitli doğal güzellikleri bünyesinde taşıyan 

coğrafi mekânlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda kendi şehrinin veya ülkesinin dışına 

çıkamayan insanlara, farklı şehir ve mekânları sunarak kültür aktarımına katkı verebilecek bir 

yapıya sahiptir.  

Projede kullanılan elektro-mekanik aksamın çoğunluğu yerli firmaların ürünleri kullanılarak 

tasarlanmıştır. Dijital parkurlar ise proje ekibinin öz verili çalışmaları sonucunda 

oluşturulmuştur. Projenin ilerleyen aşamalarında yürüyüş ve koşu bandı aracılığıyla Mekke ve 

Medine şehirlerindeki dinî mekânlara da dijital ziyaretler planlanmaktadır. Diyanet İşleri 

Başkanlığının da destekleri alınarak hac ve umre ibadetini yapacak Müslüman kardeşlerimize, 

asıl ziyaret öncesinde prova ve keşif imkânının sağlanması planlanmaktadır.  

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

Spor insanlık tarihi kadar eski ve köklü bir gelenektir. Hemen hemen her yetişkinin zihninde 

sağlıklı yaşamak, zinde olmak için spor yapmak ve varsa fazla kilolarından kurtulmak fikri 

vardır. Özellikle son yıllarda başlayan salgın hastalıklar sebebiyle günlerce, haftalarca, aylarca 

evlere sığdırılmış hayat şartlarında spor, sağlıklı yaşamanın olmazsa olmazı hâline gelmiştir. 

“Sportur” bu problemlere çözüm bulabilmek için tasarlanmış olup sporun, eğlenceli, eğitici, 

kültürel, turistik özelliklere sahip bir seyahat deneyimi ile bir alışkanlığa dönüştürülmesini 

amaçlamaktadır. 
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7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Projenin Güçlü Yönleri 

 Spor yapmayı teşvik etmesi 

 Yüksek teknolojik bir ürün yapısında olması 

 İnsandaki öğrenme ve merak dürtülerini harekete geçirmesi 

 Kullanıcısına şehirler hakkında ilginç ve çarpıcı bilgiler öğretmesi 

 Geliştirilebilir nitelikte olması 

 Seri üretime geçilebilecek özellikte olması 

 Dijital parkurlar 3D modelleme tekniğinde yapıldığı için her türlü görsel efektin 

eklenmesine olanak sağlaması 

 Acil stop butonu sayesinde ürünün anlık olarak çalışmayı sonlandırabilmesi 

Projenin Zayıf Yönleri 

 Dijital parkurların sınırlı bir güzergâh içermesi 

 Ev kullanımında yaşanacak teknik aksaklıklardan dolayı ürünün kullanımında güçlükler 

 Bütünleşik yapısından kaynaklı olarak taşınabilirliğindeki zorluklar 

Projenin Fırsatları 

 Ülkemizin ve belli başlı şehirlerimizin tanıtımına katkı sağlaması 

 Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda sergilenecek bir yapıda olması 

 Spor aktivitelerinde kullanılabilir olması 

 Gençlik organizasyonlarında kullanılabilir olması 

 Turizm alanında, insanlara şehirleri ve kültürel varlıkları tanıma fırsatları sunması 

Projenin Riskleri 

 Ekran ve bilgisayarın yaymış olduğu radyasyonun minimum düzeyde de olsa olumsuz 

etkileri 

 Ebeveyn kontrolü dışında çocukların ürünü tek başına kullanmak istemelerinden 

kaynaklanabilecek riskler 

Swot analizi sonrasında projenin güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmış 

olup, zayıf yönlerin güçlenmesi, tehditlerin fırsata dönüştürülmesi amacıyla proje süreci 

boyunca yapılabilecek gerekli çalışmalar önceden belirlenmiştir.  

Projenin zayıf yönlerinden biri de bütünleşik yapısından kaynaklı olarak taşınabilirliğindeki 

zorluk durumudur. Bu konuda araştırma faaliyetleri yürütülmekte olup, ürünün ergonomisini 

artırmak amacıyla taşınabilir tekerlekli bir aksam üzerinde çalışılmaktadır.  

Projenin zayıf yönlerinden bir diğeri de dijital parkurların sınırlı bir güzergâh içermesidir. Bu 

durum kullanıcının bir süre sonra sıkılmasına neden olabilir. Bu duruma bir çözüm olarak 

ilerleyen zamanlarda farklı şehir parkurlarının ve doğal alanların eklenmesine yönelik 

planlamalarımız bulunmaktadır. 
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Ekran ve bilgisayarın yaymış olduğu radyasyonun minimum düzeyde de olsa etkileri 

olacağından ürün kullanım talimatlarında söz konusu durumla ilgili gerekli uyarı ve 

açıklamaların yapılması sağlanacaktır. Ayrıca ürünün, kapalı mekânların yanı sıra bahçe ve açık 

alanlar gibi yerlere öncelik verilerek kurulabileceği teşvik edilecektir. 

Spor sektöründe Endüstri 4.0 uygulamalarının (iletken polimer yapıların kullanıldığı giysi 

türleri, akıllı sensörler, akıllı stadyumlar, full hd skorboardlar, nesnelerin interneti, bulut 

bilişim, artırılmış gerçeklik, otonom robotlar-akıllı makineler, katmanlı üretim-3D yazıcılar 

vb.) spor endüstrisinde kullanılmaya başlandığına tanık olmaktayız [6]. Bu bağlamda 

projemizin, başta Türkiye’mizde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünya 

vatandaşlarına hitap edebilecek bir spor teknolojisi geliştirmesini ve bu gelişimin sürdürülebilir 

olmasını arzu etmekteyiz. 
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