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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Projemiz hayata geçirilirken; AR Geliştiricisi, 3D Tasarımcı, Mobil Uygulama

Tasarımcısı/Programcısı rollerinde ekip arkadaşlarına ihtiyaç duyulacaktır. Proje sahibi Esad

Kibar, bu alanların her birine dair temel/orta düzeyde bilgi sahibi olmakla beraber, yetkinlik ve

motivasyona göre ekibini büyütme sürecindedir.

Ürün Geliştirme ekibi, en çok ilgi çekecek ve fayda yaratacak lokasyonları tespit eder ve AR

deneyimlerini kurgulayarak projelendirir. Saha ekibi, belirlenen lokasyonları yerinde ziyaret

ederek mekânsal pointcloud verilerini çıkarır. 3D Tasarımcılar, kurgulanan AR deneyimi için

gereken 3D modelleri gerçekçilik, kalite ve boyut standartlarına göre tasarlar. Ardından AR

geliştiricileri, saha ekibinin belirlenen lokasyonlarda çıkartmış olduğu pointcloud verileri ile

3D tasarım ekibinin tasarlamış olduğu modelleri Unity programında bir araya getirerek

sürükleyici AR deneyimleri hazırlar. Daha sonra bu AR deneyimleri test edilerek, mobil

uygulama tasarım/programlama ekibi tarafından hazırlanan mobil uygulamaya, dilendiği

takdirde ise web siteye entegre edilir. Daha kaliteli bir deneyim için mobil uygulamaya entegre

edilmesi tercih edilir.

Web sitelere ve mobil uygulamalara entegre edilebilen Seyyah adlı Artırılmış Gerçeklik (AR)

projemiz ile, kültür varlıklarımız daha ilgi çekici hale gelmektedir. Bu proje için İstanbul'un

Üsküdar ilçesini pilot bölge olarak belirledik. Üsküdar yalnızca bir örnek olmakla birlikte,

projemiz globalleşme potansiyeli taşımaktadır.

Kullanıcı, oyunlaştırma ve rekabet ortamıyla ilçede gezerek görevler tamamlayacak, AR

keşifleri yapacak ve birbirinden eğitici/öğretici görevlerle eşsiz bir deneyim edinecektir. Kültür

varlıkları ve tarihi olaylar hakkında AR deneyimleri, AR objeleri keşfedecektir. 100-150 yıllık

fotoğraflar çekildikleri açılardan AR ile konumlandırılarak kullanıcıya sunulmaktadır. Mekan

hakkında ansiklopedik bilgiler ve canlandırmalar da yer alacaktır.

Mekanda, eski yazı ile yazılmış bir kitabe bulunuyorsa üzerindeki yazı AR ile kullanıcıya 

sunulacaktır. Böylece kültür ve mimari ile ilgilenen turist ve vatandaşların gezi deneyimlerine 

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

gelişmesine katkı sağlanacaktır.  

Hedef kitlemiz, kültür varlıklarına ilgi duyan turist ve vatandaşlardır. TRT Haber’in verilerine 

göre 2020 yılında 15 milyon 963 bin 997 turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Kurgulanacak sistem 

ile turistlerin şehirde daha çok vakit geçirmeleri sağlanacak, çeşitli yönlendirmelerle çevredeki 

restoran, otel, mağaza sahiplerinin gelirlerine katkıda bulunup ülkemizin turizm gelirleri 

artırılacaktır. Gerçekçi ve zengin AR deneyimleriyle kullanıcılarda tarih bilincinin 

geliştirilecek, böylece kültür varlıkları daha iyi ve etkili şekilde korunarak gelecek nesillere 

aktarılacaktır. 
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2. Algoritma ve Tasarım

Kullanıcı uygulamamızı başlattığında ilk olarak kamera ve GPS verisine erişim istenir. Erişim

izni verildiği takdirde, elde edilen veriler ile kullanıcının AR deneyimi edinmek üzere

uygulama içerisinde açmış olduğu mekana ait, daha önceden tarayıp yüklemiş olduğumuz

pointcloud (nokta bulutu) verisi karşılaştırılır. Eşleşme olduğunda, tasarlayıp uygulamaya

yüklemiş olduğumuz AR deneyimi, kullanıcının ekranına yansır ve kullanıcı eşsiz bir gezi

deneyimi edinir. Eşleşme olmadığı takdirde kullanıcının ekranına “Mekan bulunamadı, kontrol

edin” uyarısı çıkar; böylece kullanıcı seçmiş olduğu lokasyonu, kamerasını veya ortamın

aydınlatılma koşullarını kontrol ettikten sonra sağlıklı şekilde AR deneyimi edinir.

(Görsel 1) 

Projeye ait, hazırlamış olduğumuz prototip ekran tasarımlarına ve ekran kaydı görüntülerine, 

aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebilir: 

Uygulama Tasarımı ve Tarihi Fotoğraflar:  

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-

6ffc8.appspot.com/o/1.mp4?alt=media&token=1f962a93-f41b-4807-9a51-78fb309a54c9, 

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Örneği: 

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/154%20(online-video-

cutter.com).mp4?alt=media&token=5843a338-a223-4399-8471-84484a88ba2f  

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/1.mp4?alt=media&token=1f962a93-f41b-4807-9a51-78fb309a54c9
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/1.mp4?alt=media&token=1f962a93-f41b-4807-9a51-78fb309a54c9
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/154%20(online-video-cutter.com).mp4?alt=media&token=5843a338-a223-4399-8471-84484a88ba2f
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/154%20(online-video-cutter.com).mp4?alt=media&token=5843a338-a223-4399-8471-84484a88ba2f
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Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Kitabelerde Ne Yazdığının Gösterilmesi: 

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-

6ffc8.appspot.com/o/hgkCXfwcZrIIkEdi.mp4?alt=media&token=2eabaa3d-2a17-4b2c-a0c1-

bc7525d89b21  

Binek Taşlarının Kullanım Amacının Gösterilmesi: 

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/bMAig_-

5furrimUk.mp4?alt=media&token=b78b952b-8899-4c34-a0ba-c943cdf128e4  

3. Sistem Mimarisi

 (Görsel 2) 

 (Görsel 3) 

Proje geliştirilirken öncelikle, AR deneyiminin geliştirilmesi istenilen mekan pointcloud 

mapping programlarıyla haritalandırılmaktadır. Bu aşamada Immersal, ARWAY ve MAXST 

programlarını kullanmaktayız. Kültürel ögelerin 3D tasarımında ise Autodesk 3dsMax 

programı kullanılmaktadır. Sunduğu imkanlar nedeniyle 3D tasarım programları arasından bu 

program seçildi. Oluşturulan nokta bulutu verisi, GPS verileriyle desteklendikten sonra Unity 

3D oyun motoruna aktarılarak AR deneyimi geliştirilmektedir.  

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/hgkCXfwcZrIIkEdi.mp4?alt=media&token=2eabaa3d-2a17-4b2c-a0c1-bc7525d89b21
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/hgkCXfwcZrIIkEdi.mp4?alt=media&token=2eabaa3d-2a17-4b2c-a0c1-bc7525d89b21
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/hgkCXfwcZrIIkEdi.mp4?alt=media&token=2eabaa3d-2a17-4b2c-a0c1-bc7525d89b21
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/bMAig_-5furrimUk.mp4?alt=media&token=b78b952b-8899-4c34-a0ba-c943cdf128e4
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/diger-6ffc8.appspot.com/o/bMAig_-5furrimUk.mp4?alt=media&token=b78b952b-8899-4c34-a0ba-c943cdf128e4
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Burada C# programlama dili ile Visual Studio kullanılmaktadır. C# ve Unity genel olarak AR 

projelerinde kullanılan dil ve oyun motorudur. Arayüz tasarımında Unity Standart Assets 

içindeki UI bileşenlerini kullanılmaktadır. 

 

Ardından bu AR deneyimleri HTML, CSS ve JS programlama dilleri ile istenilen web sitelerine 

eklenmektedir. AR deneyimleri uygulamaya entegre edildikten sonra, oyunlaştırma ve rekabet 

ortamını sağlayacak bileşenler devreye alınacaktır. Rekabeti sağlayacak bileşene scoreboard 

(puan tablosu) örnek verilebilir. Bunlarda da, HTML, CSS, ve JS dillerinden 

yararlanılmaktadır. Projemizde kullandığımız sistemin mimarisi, Görsel 2’de ve Görsel 3’te 

belirtilmiştir. 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Web sitelere ve mobil uygulamalara entegre edilebilen AR destekli Seyyah projemiz ile, kültür 

varlıklarımız daha ilgi çekici hale gelecek. Bu proje için İstanbul'un Üsküdar ilçesini pilot bölge 

olarak belirledik. Üsküdar yalnızca bir örnek olmakla birlikte, projemiz globalleşme potansiyeli 

taşımaktadır. Üsküdar’da, İstanbul’da ve ülkemizde, kültür ve turizm konulu AR projeleri 

geliştirmek için yeteri kadar kültür varlığı bulunmaktadır. Burada kilit noktanın uygulamayı 

maksimum performansla kullanıma sunmak olduğunu düşünüyor, daha sonra uygulamamızın 

kısa sürede insanlar arasında viral şekilde yayılacağını öngörüyoruz.  

 

Hızla gelişen teknoloji, bize Artırılmış Gerçeklik konusunda hayal ettiğimiz her şeyi yapma 

imkanı sunmaktadır. Bizi kısıtlayabilecek tek şey, hayal gücümüzdür. Dolayısıyla, belirtilen 

çözüm önerileri teknolojik olarak halihazırda mümkündür ki ekran kayıtlarında da elimizdeki 

imkanlarla hayata geçirdiğimiz örnek kurgulara yer verilmiştir.  

 

Üsküdar Meydanı’nda yapılan potansiyel müşteri görüşmelerinde, uygulamamız interaktif 

şekilde gösterilmiştir. Eski fotoğrafların gösterilmesi örneği, tarih ve kültür meraklılarına 

deneyimletildi ve çok olumlu geri dönüşler alımıştır.   

 

Prototip videomuzdaki mobil uygulama örneği, Google’ın no-code progressive web app 

altyapısı olan Glide ile hazırlanmıştır; https://seyyahapp.glideapp.io/ bağlantısından 

ulaşılabilmektedir. 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Detaylı araştırmalar neticesinde, tasarladığımız projenin daha önce ülkemizde hayata 

geçirilmediği görüldü. Dünya üzerindeki örnekleri ise oldukça kısıtlıdır. Pek çoğu yıllar önce 

geliştirme aşamasında durdurulmuş ve kullanıcıyla buluşamamıştır. Projemize başlama fikrini, 

Üsküdar ilçesinde yıllar boyunca edindiğimiz deneyimler ve yaptığımız gözlemler neticesinde 

edindik. Benzerlerimizden farklı olarak; özellikle mekan tanıma konusunda daha yeni, gelişmiş 

ve güçlü teknolojilerden yararlanıyoruz. Diğer projelerden farklı olarak, ilhamımızı bu 

topraklardan alıyor, ülkemizin kültürel zenginliğinin gerektirdiği üzere daha kapsamlı bir proje 

tasarlıyoruz. 

https://seyyahapp.glideapp.io/
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Projemizi geliştirirken mümkün olduğunca yerli programları tercih ediyoruz. Artırılmış 

Gerçeklik obje ve figürlerinin 3D tasarımında, mekanın haritalanmasında ve kullanıcı arayüzü 

tasarımında yerliliğe önem veriyoruz. Maksimum performans ve yerlilik oranıyla projemizi 

kullanıma açmış olacağız. AR deneyimlerinin yerleştirilmesinde, mekanın tanınması için nokta 

bulutu haritalandırmada kullandığımız program olan ARWAY programın ortak kurucularından 

biri de 18 yaşındaki Türk Baran Korkmaz’dır.  

Mekan verisi konusunda yapay zekadan yararlanan ARWAY programı, çok yeni kurulmuş bir 

girişim olmasına rağmen kurulduğu ilk ay içerisinde haberimiz oldu ve projemizde kullanmaya 

başladık. Kurucu Baran Korkmaz da, ülkemizin bilinirliğine değer katacak bu projenin 

geliştirilmesinde bizlere yardımcı olmakta ve özel olarak ilgilenmektedir.  

Tüm bunların yanında, projemizin arayüzünü Türk kültürünü, kültürel ögelerini ve motiflerini 

yansıtacak şekilde tasarlıyor ve şekillendiriyor, uygun müziklerle zenginleştiriyoruz. 

Benzer projeyle 2021 yılında da TÜBİTAK 2204-A Lise Araştırma Projeleri Yarışması’na 

başvuruda bulunarak Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul’un Asya yakasını kapsayan İstanbul 

Asya bölgesinde birincilik elde ettik. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Ülkemizde ve dünyada kültür ve turizm alanında yeterli bilince sahip olunmadığı 

görülmektedir. Öyle ki zaman zaman tarihi eserlerimize karşı yapılan vandalizm örnekleri 

medyaya yansımaktadır. Projemiz ile kullanıcılara bu konuda bilgi ve bilinç kazandırmayı 

hedefliyoruz. Kültür varlıklarımızı ve kültürel mekanları daha ilgi çekici hale getirerek turist ve 

vatandaşların gezi deneyimlerine yeni bir boyut katacak, tarihi mekanların bilinirliği artırılacak 

ve hafızada yer edinecek AR deneyimleri yaşatacağız. Kullanıcıların gezi deneyimlerine yeni 

bir boyut katarak geziden aldıkları hazzı artırıp o bölgeyi tekrar ziyaret etme ve çevrelerine 

önerme ihtimallerini artıracağız.  

 

Göz ardı edilmiş tarihi mekanlara AR özellikleri ve ödüller yerleştirerek tekrar çekim noktaları 

haline getirerek o noktaların bilinirliğini artıracağız. 

 

Kullanıcı, oyunlaştırma ve rekabet ortamıyla ilçede gezerek görevler tamamlayacak, keşifler 

yapacak ve birbirinden eğitici/öğretici görevlerle eşsiz bir deneyim edinecek. AR objeleri 

keşfedecek. 100-150 yıllık fotoğraflar çekildikleri açılara AR ile konumlandırılarak kullanıcıya 

sunulacak. Mekan hakkında ansiklopedik bilgiler ve canlandırmalar da yer alacak. Tarih 

bilincinin geliştirilmesiyle, kültür varlıkları daha iyi korunup maddi manevi koruma 

sağlanacaktır. 

 

Projenin Hayata Geçme Aşamaları: 

- Deneyim lokasyonlarının ve özelliklerin belirlenmesi 

- Lokasyonların haritalanması 

- AR projelerinin hazırlanması 

- Projelerin farklı zamanlarda ve farklı cihazlarda test edilmesi 

- Uygulamanın tasarlanması, kodlanması ve projelerinin uygulamaya entegresi 
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- Ödeme alma, kullanıcı verileri saklama ve güvenlik sistemlerinin oluşturulması 

- Uygulamanın kullanıma açılarak tanıtımının yapılması 

 

Proje takviminde belirtildiği üzere belirlediğimiz 20 lokasyonun mekânsal verileri hazırlanarak 

AR deneyimleri hazırlanmıştır ve bu günlerde sahada test edilmektedir. TEKNOFEST süreci 

öncesinde elimizde yalnızca proje kurgusu varken, günümüzde 20 mekana ait mekânsal veri ile 

örnek AR deneyimleri bulunmaktadır. Proje sonunda uygulamamız İstanbul çapında 

kullanıcıyla buluşma arefesinde olacaktır. 

AY - YIL İŞLEM   

NİSAN 2021  En az 20 deneyim lokasyonunun belirlenmesi  

Lokasyonların pointcloud haritalarının çıkarılması 

  

MAYIS 2021  3D modellerin hazırlanarak projelerin geliştirilmesi   

HAZİRAN 2021 Projelerin sahada test edilmesi   

TEMMUZ 2021 Testlerin sonuçlandırılması ve arayüzün tasarlanması   

AĞUSTOS 2021 Projelerin arayüze entegre edilmesi ve sahada birebir görüşmelerin 

yapılması 

  

EYLÜL 2021 Turist ve vatandaşlardan alınan geribildirimler dahilinde 

iyileştirmelerin yapılarak uygulamanın kullanıma açılması. 

  

 

7. SWOT Analizi  

Güçlü Yönler: Projemizin hedef kitlesi, kültür varlıklarına ve tarihi mekanlara ilgi duyan turist 

ve vatandaşlardır. Devlet kanalı TRT Haber’in verilerine göre ülkemizi 2020 yılında 15 milyon 

963 bin 997 turist ziyaret etmiştir. Hedef kitlemizde, özel olarak herhangi bir cinsiyet veya yaş 

grubu olmamaktadır. Bu yönüyle kullanıcı sayısı bakımından kapsayıcı ve geniş bir hedefimiz 

ve imkanımız bulunmaktadır. Pilot ilçemiz Üsküdar’da, İstanbul’da ve ülkemizde, kültür ve 

turizm konulu AR projeleri geliştirmek için yeteri kadar kültür varlığı bulunmaktadır. 

Ülkemizde, tarihi alanlarda yaşanmış ilginç olaylar ve efsaneler ile beraber, sürükleyici AR 

kurguları tasarlama potansiyeline sahibiz. Bunun yanında, halkımız yeni ve hızla yayılan 

teknolojilere merak duymakta, hızla kullanmayı arzulamaktadır. Proje sahibi Esad Kibar, çok 

küçük yaşlardan beri bilim ve teknolojiyle, son 7 yıldır ise Türk dili, tarihi ve kültürü ile 

ilgilenmektedir. Özellikle AR/VR teknolojilerini ve yaratıcılığını kullanarak bu alanlarda 

projeler geliştirmektedir. Bu alana duyduğu tutku ile, zorluklarla mücadele etme azmine, 

isteğine ve vizyonuna sahiptir.  

Zayıf Yönler: AR deneyimlerinin çalışabilmesi için, kullanıcının cihazının (akıllı telefon, 

tablet) belli donanımlara sahip olması gerekmektedir. 2018’den sonra piyasaya sunulmuş akıllı 

cihazların çoğu projemize uygun olmakla beraber, daha önce sunulan cihazların da zaman 

içerisinde kullanılmaz hale gelerek yerini yeni cihazlara bırakacağı düşünüldüğünde; ilk 

aşamada her isteyen cihazında kullanamayacak gibi algılansa da zaman içerisinde bu sorun 

çözülecektir.   
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Fırsatlar: Normal şartlarda her geçen yıl ülkemizi ziyaret eden turist sayısı artmaktadır. AR 

teknolojisi de her geçen gün hayatımızda yerini almakta ve yaygınlaşmaktadır.  

Riskler: Yakın zamanda yaşadığımız üzere, COVID-19 pandemisi gibi beklenmedik durumlar 

nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonucunda uzun süre evde kalmamız gerekebilmektedir. 

Kısıtlama günlerinde, uygulamamızı kullanacak vatandaş sayısı önemli ölçüde azalacaktır, 

ancak kısıtlamadan muaf tutulan turistler uygulamamızı kullanmaya devam edebilecektir. 

Kısıtlama durumlarında günlük kullanıcı sayısı düşecek olsa da, günlük maliyeti az olan bir 

proje olduğundan, daha sonraki günlerde karşılaşılacak kullanım bunu fazlasıyla telafi 

edecektir. 

Ortaya çıkan sonuçlara dayanarak, kullanıcıların evden dışarı çıkmadan, evde 

deneyimleyebileceği ve düşük performanslı telefonlarda da kullanılabilecek AR deneyimlerinin 

sayısını artırma kararı aldık. 

 

8. Kaynakça  

• https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiye-2020de-yaklasik-16-milyon-

ziyaretci-agirladi-551914.html 

• https://korkmazbaran.com/  

• https://medium.com/arway/point-clouds-and-its-significance-in-ar-155db2673865  

• https://medium.com/arway/building-ar-navigation-apps-with-flutter-and-arwaykit-

280b69401cd9  

• https://www.maxstblog.com/post/maxst-ar-cloud-with-visual-slam 

• https://www.youtube.com/watch?v=yvw5n51GkBc  

• https://developer.maxst.com/  

• https://modelviewer.dev/examples/augmentedreality/index.html#demo-container-2  

• https://haber.yasar.edu.tr/genel/turizmde-buyuk-tehlike-arkeolojik-vandalizm.html  

• https://www.aronplatform.com/mobile-ar-penetration/  

• https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html  

• https://ttyd.org.tr/tr/turizm-istatistikleri  
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