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Sunum Akışı

• Nedir bu XR?

• Şirketlerin bu alandaki yatırımları ve pazar öngörüleri nelerdir?

• Turkcell’de biz bu teknolojileri kullanarak neler yapıyoruz?

• Bu alanda kullanılan yazılım geliştirme araçları nelerdir?

• Teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki engeller nelerdir?



XR Nedir?

Extended Reality



Virtual Reality(Sanal Gerçeklik)

• Gerçekte bulunan 
ortamı tamamıyla 
sanal bir ortam ile 
değiştirir.

• Sizi herhangi bir yere 
götürebilir.



Augmented Reality(Arttırılmış Gerçeklik)

• Arka plan olarak gerçek 
dünyayı kullanır.

• Herhangi bir nesneyi size 
getirebilir.



Mixed Reality (Karmaşık Gerçeklik)

• Gerçek ve sanal dünya 
birleşerek yepyeni bir 
ortam ve görsellik ortaya 
çıkarır.

• Fiziksel ve dijital nesneler 
aynı anda var olup 
etkileşim içinde olabilirler.



Mixed Reality (Karmaşık Gerçeklik)

Gerçek Dijital Karma

+ =

Infrared ya da UV ışınlarına dayalı spatial mapping e dayanır.



AR/VR Pazar Öngörüleri

IDC’nin açıkladığı verilere göre AR/VR yatırımlarının 2025 yılında ise 80 milyar dolar 
olması bekleniyor.



Şirketlerin Yatırımları



5G Teknolojisinin Etkileri

Yüksek Hız
Düşük 

Gecikme
Bağlantılı Cihazlar Ağ Bölünmesi



Turkcell Uygulamaları

Sürpriz Nokta
• Müşteriler sürpriz noktaya ulaştığında hediye kazanırlar



Kestirimci Bakım

• Endüstriyel motor bakımı

• Gerçek zamanlı, etkileşimli izleme



MapTcell

• Konum tabanlı AR Uygulama

• Baz istasyonlarını harita tabanlı gösterme



Drone ve AR ile LOS

• Bina ya da vinç üzerine çıkmadan LOS



Yeni Nesil AR Destekli Uzaktan Yardım

Müşteriyi ve operasyonel

destek çalışanını bir araya 

getirir
• Hızlı

• Daha etkili

• Hatayı azaltır



Yeni Nesil AR Destekli Uzaktan Yardım

• Yüzeylerde veya boşlukta çizgiler çizebilirsin

• Önceden tanımlanmış 3D modeller çizebilirsin

• Hem uzman hem de teknisyen, ayrıntıları 

vurgulamak veya çok adımlı çözümlere rehberlik 

etmek için canlı görüntüleri doğru şekilde 

işaretleyebilir



Augmented Reality Remote Assistance (AURA)

• Veri Merkezi Kurumsal Müşterileri

• Arttırılmış Etkileşim

• Video, Ses and Text

• Sanal obje gösterimi

• Mobil, Web and Hololens Desteği



Operasyonel Destek

• Restart server

• Server üzerinde konfigürasyon yapma

• Kablo takılması

• Kurulum /söküm

• Cihaz ve erişim problemleri

• Disk ve port  değişimleri

• vb.



Geliştirme Araçları

• C#, JS
• Basit ve Hızlı
• Zengin Asset Store
• Küçük ve orta 

büyüklükteki projeler
• Sabit fiyatlı lisans

• C++
• Karmaşık ama Güçlü
• Daha mütevazı 

Marketplace
• Orta and büyük projeler
• Gelire göre artan lisans 

ücreti



Teknolojinin Yaygınlaşmasının Önündeki Engeller

• Pahalı ve kullanımı zor başlıklar(Mide bulantısı, baş ağrısı vs.)

• Standart eksikliği

• Geliştirmesi pahalı ve uzun vadeli yatırım geri dönüşü

• İçerik eksikliği



Teşekkürler…


