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

 

Projemiz bünyesinde Ali Doğruer ve Muhammet Güneş isimli iki mezun öğrencimizle 

birlikte Ziynet Yegin ve Fatih Taşlı isimli iki öğretmenimiz çalışacaktır. Takım içerisinde ana 

hatlarıyla görev dağılımı yapılmış olmakla birlikte, gerekli durumlarda görevlerde yardımlaşma 

sağlanacaktır. Proje sürecince, kullanılacak tüm malzemeler ve ilerleyiş tüm üyelerin ortak 

kararıyla belirlenecektir. Ayrıca ilk planlamaya göre belirlenen görev dağılımları aşağıdaki gibidir. 

Ali DOĞRUER: Projeye başkanlık edecek, teknik malzemelerin temini ve 

birleştirmelerinden sorumlu olacaktır.  

Muhammet GÜNEŞ: Projenin tasarımından sorumlu olacak ve araştırmalar kısmında 

destek sağlayacaktır. 

Ziynet YEGİN: Gerekli bilgilerin araştırılmasından ve seslendirmelerden sorumlu 

olacaktır. 

Fatih TAŞLI: Projenin yazılımından ve gerekli olacak malzemelerin belirlenmesinden 

sorumlu olacaktır. 

 

Projemiz, ülkemizde yeteri kadar tanınmamış veya tanıtılamamış tarihi ve turistik 

değerlerin, dünyanın farklı yerlerinden ülkemize gelen yabancı ve ülkemizdeki yerli turistlere 

tanıtımını amaçlamaktadır. Turistlerin ilgilerinin herkes tarafından tanınmış belirli yerlerle sınırlı 

kalması, özellikle Anadolu’nun tam olarak keşfedilemediğini göstermektedir. Ayrıca, ekonomik 

anlamda da bu bölgelerdeki insanların turizm gelirlerinden yeteri kadar faydalanamaması bu 

projenin geliştirilmesinde oldukça etkili olmuştur. Geliştirmek istediğimiz proje, özellikle yabancı 

turistlere hitap etmekle birlikte, yerli turistlerin de faydalanabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Projemizin; konsolosluklar, popüler oteller, turizm müdürlükleri gibi yoğun ziyaret edilen yerlerde 

sergilenmesi ile geri planda kalmış yerlerin herkes tarafından fark edilmesi sağlanacak, böylelikle 

ülkemizin turizm ve ekonomik kalkınması desteklenecektir.  

 Projemizin prototipi, ahşap ve cam malzeme kullanılarak yapılacak olup, elektronik aksamı 

arduino kart ve bileşenlerinden oluşacaktır. Prototipi oluşturan parçalar sıcak silikon ile 

birleştirilecek, elektronik parçalar arası bağlantı kablolar ile sağlanacaktır. Sistemin çalışması için 

gerekli enerji adaptör yardımı veya batarya ile sağlanacaktır. Tanıtımı yapılacak yerlerin 

seslendirmesi, takım üyelerimizden Ziynet Yegin tarafından yapılacak olup, sisteme ses kaydının 

eklenmesi için Arduino DF Mini MP3 Player Modülü kullanılacaktır. Sistem yazılımı için arduino 

programlama dili kullanılacaktır. Dikkat çekilmek istenen yerler; görseller, ışıklandırma sitemi ve 

seslendirme ile Türkiye haritası üzerinde gösterilecektir. Prototip çalışmamızda dünya ortak dili 

olan İngilizceye öncelik verilmiş olup, geliştirilmek istenmesi durumunda alternatif dillerle 

zenginleştirilebilecektir.   
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Projemizin çalışma prensibi ve kullanımı esnasındaki algoritma Şekil-1’de gösterilmiş olup 

maddeler halinde sıralanmıştır.    

 

                   
 

                                                      Şekil-1 Proje Algoritması 

 Ürün çalıştırılır. 

 Harita üzerinden tanıtımı yapılması istenen yer seçilir. 

 Seçilen yer ile ilgili buton, panel üzerinden bulunur.  

 Bulunan butonun farklı dil seçeneği varsa istenen dil butonuna basılır. 

 Farklı dil seçeneği yoksa projenin varsayılan dil seçeneği olan İngilizce butonuna basılır.   

 Basılan butonun temsil ettiği yer harita üzerinde ışıkla aydınlanır, dikkat buraya çekilir 

 Yanan ışıkla beraber seslendirme başlar. 

 Tanıtım dinlenir. 

 Gerek görülürse durdurulur. 

 Başka bir yer dinlenecekse, yukarıdaki adımlar baştan tekrarlanır. 

 Dinleme tamamlanır.  

 

 

Aşağıda projemizin önemini ortaya koyan örneklendirmeler yapılmıştır. Gerekli araştırmalar 

yapıldığında bu örneklerin tüm illerimizde mevcut olduğu görülecektir.  

Tanıtımı yapılacak yer 

Seslendirme Tanıtımı yapılacak yer butonu 
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Şekil-2 Şanlıurfa Balıklı Göl 

 

Şekil-2’de gösterilen Şanlıurfa’nın tarihi değerlerinden birisi olan Balıklı Göl, her 

yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.  

 

 
Şekil-3 Şanlıurfa-Harran Konik Kubbeli Evleri 

 

 

Yukarıda Şekil-3 ise, yine Şanlıurfa’ya aittir ve burada, dünyada sadece 3 ülkede 

bulunan Konik Kubbeli Evler görülmektedir. Yerli turistler tarafından bile keşfedilememiş 

olan bu yer, “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi”nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran 
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ilçesinde bulunmaktadır. Ancak konik kubbeli bu evler Balıklı Göl kadar dikkat 

çekmemiştir. 

 

 
                                 Şekil-4   Mersin Kız Kalesi 

Şekil-4’te Mersinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kız Kalesi 

görülmektedir. Buraya gelen turistler sadece kaleyi ziyaret edip, plajdan yararlanıp 

ayrılmaktadır. Oysa çevrede görülmeye değer pek çok tarihi eser ve plaj bulunmaktadır.  

 

 

 

 
Şekil-5 Mersin Anemurium Antik Kenti 

Şekil-5’te Mersin-Anamur’da bulunan Anemurium Antik Kenti gösterilmektedir. 

Burası tarihi dokusuyla oldukça dikkat çekerken yeterli ilgiyi görememektedir. Ayrıca 

antik kente yönelecek turistler yol boyunca, görülmeye değer bir çok tarihi eser ve doğal 

güzelliği de keşfetmiş olacaktır.    

Bizim projemiz de tam olarak böyle durumlar için tasarlanmış olup, yukarıda somut 

örnekleri verilen benzeri yerler için tanıtım yapılacak ve buralar için de hareketlilik 

sağlanacaktır. Böylece belirli alanlardaki yoğunluk farklı bölgelere dağılmış olacak.    
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

 
Şekil-46 Ürün Taslağı 

 

Projemizin prototip hazırlığı, genel hatlarıyla, Şekil-6’da gösterildiği gibidir. 

Çalışmamız ahşap çerçeve üzeri cam kaplama ile başlar. Cam yüzeyin altına çerçeve 

ebadında, büyük boy Türkiye haritası yerleştirilir. Harita üzerinde tanıtımı yapılacak 

yerlerle ilgili görseller ve simgeler yerleştirilir. Tanıtımı planlanan yerler ışıklandırma için 

işaretlenir, belirlenen yerlere ampuller yerleştirilir. Üst panelde, haritanın alt kısmına 

tanıtımlar için kullanılacak seslendirme butonları konumlandırılır. Kasanın üst, sağ ve sol 

köşelerine ses çıkışı için hoparlör yuvası açılır ve hoparlörler yerleştirilir. Ayrıca bireysel 

dinlemeler için kulaklık kullanımına da imkan sağlanabilir. 

Sistemin elektronik yapısının merkezinde Arduino kart ve bileşenleri vardır. 

Prototipimizde Arduino’nun uno modeli kullanılacak olup, sistemin veri içeriğine göre 

Arduino mega veya birden fazla Arduino kart kullanılabilir. Arduino kart üzerinde bulunan 

mikroişlemci verileri işlerken, kart üzerindeki pinler vasıtasıyla çevre birimlerle jumper 

kablolar ile bağlantı ve iletişim sağlanır. Ses modülü olarak DF Mini Mp3 Player kullanılır 

ve ses depolama için de micro sd kart takılır. Arduino, DF Mini Mp3 player, hoparlör ve 

butonlar arasındaki bağlantı breadboard üzerinden kablolarla Arduino uno üzerindeki 

pinlere takılır. Sistemin enerji ihtiyacı adaptör vasıtasıyla Arduino üzerinden 

karşılanabileceği gibi duruma göre batarya kullanarak ta sağlanabilir.   

Arduino karta butonlar aracığıyla gelen talimat, kart tarafından değerlendirilir ve 

kart üzerinden DF Mini Mp3 playere komut gönderilir. Gelen komutla DF Mini Mp3 

player üzerinde bulunan sd kart içindeki sıralı ve numaralı ses dosyalarından ilgili ses 
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dosyasının çalması sağlanır. Bu şekilde her bir butondan Arduino karta gelen talimatlar ile 

ilgili ses dosyaların çalınması sağlanır. Ses çıkışı için hoparlör veya kulaklık kullanılabilir. 

Bütün bu işlemler için gerekli olan enerji, Arduino kart üzerine adaptör vasıtasıyla 

gelen 9-12 voltluk enerji ile sağlanacaktır. Sisteme bağlı tüm elemanlar enerjisini Arduino 

üzerinden alacaktır. İstenilmesi durumunda 9 voltluk bir pil ile de bu enerji belli bir süre 

sağlanabilir.     

Sistemin çalışması için kullanılacak malzemler ve bağlantı kabloları aşağıda temsili 

olarak gösterilmiştir. 

 

           
        Arduino Uno                         Breadboard                    DF Mini Mp3 Player 

 

                                     
     Butunlar                                         Jumper Kablolar              Dahili Hoparlör 

 

                                        
9 Volt pil                                   9 volt adaptör                            2,5 volt ampul 

 
           

Sistemin çalışması için gerekli yazılım ve kodlar Arduino bünyesinde bulunan 

Arduino IDE programı ile yazılıp bu program üzerinden karta yüklenecektir. Ürünün 

prototip aşamasında kullanılan yazılım kodlamasından bir grup örnek aşağıda verilmiştir.     
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Aşağıda Şekil-7 ve 8’de Prototip ürünümüzün yapım aşamasında kullandığımız 

malzemelerden bazı örnekler gösterilmiştir. 

 

  

                         Şeki-7 Prototip Görsellerinden Örnekler 

 

 

 

 Şekil-8 Prototip Üründe Kullanılan Örnek Türkiye Haritası 

  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Ortaya çıkan ürünümüzü turistik anlamda en ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz alanlarda 

sergilemeyi planlamaktayız. Sergilenecek olan yerin özelliğine göre duvara monte edilebilir veya 

masa tarzı bir zemin üzerine yerleştirilebilir. Ayrıca ürün ebadında olduğu gibi içeriğinde de 

değişiklikler yapılabilecektir. 

 Yaptığımız hazırlık çalışmalarında, tanıtılan yerler bir yabancı dil (İngilizce) üzerinden ve 

sınırlı alanlarla denenmiş ve başarılı olmuştur. Eğer gerekli finans ve malzeme desteği sağlanırsa 

farklı dil seçenekleri ile zenginleştirip daha fazla insana hitap edilebilecektir. Bununla beraber 

tanıtımı yapılacak yerlerin sayısı ve içeriği de artırılabilecektir. Eğer projemizin rantabl çalışması 

için uygun şartlar sağlanırsa ülkemizi ziyaret eden turist sayısı artacak, ülkede kalma süreleri 

uzayacak ve bunun doğal bir sonucu olarak ülke ekonomisine döviz girişi artacaktır.      

 

 Yapılan deneysel çalışmalar için kullandığımız prototip ürün ve malzemeleri 3. bölümde 

örnek resim, şema ve açıklamalarla gösterilmiştir.  

 

  Projemizin prototip hali bitirilmiş, kullanılmış, test edilmiş ve çalışma noktasında herhangi 

bir aksaklığa rastlanmamıştır. Ürünümüz görsel ve donanımsal bazı iyileştirmelerden sonra ticari 

amaçlı kullanıma hazır hale gelecektir. Proje ürünümüz tüm turistik bölgelerde kullanıma uygun 

olarak tasarlanmıştır. Örneğin otellerin lobilerinde, hatta otel odalarında dahi kullanılmasıyla 

turizm sektörüne ciddi anlamda hareketlilik katacaktır. Odasında ikamet eden turistler nereye 
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gideceklerini düşünmek yerine proje ürünümüzün yönlendirmesi ile kendileri için faklı gezi ve 

uğrak yerleri bulacaklardır. 

     Projemizin temel amacı turizm sektörüne yöneliktir. Bunun yanı sıra okullarda 

destekleyici eğitim materyali olarak da kullanılabilir. Ürünün geliştirilmesiyle birlikte özellikle 

coğrafya derslerinde görsel ve işitsel sunumuyla öğrenmede kalıcılık sağlayacak ve dersleri daha 

eğlenceli hale getirecektir.  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Yaptığımız internet araştırmalarına göre “MULTILINGUAL TALKATIVE MAP” 

projesinin bir benzerine rastlanmamıştır. Ortaya çıkaracağımız ürünle Turizm sektörüne büyük 

katkı sağlanacaktır. 

Projemizin çıkış noktası özellikle müzelerde bulunan ve sadece o alanın tanıtımını yapan 

Kiosk cihazları olmuştur. Bizim projemiz bu cihazın çalışmasıyla az da olsa benzerlik gösterse de, 

şekil ve içerik olarak çok farklıdır. Örneğin kiosk cihazları tek bir dil seçeneği ve yazılı metinle 

kısıtlı bilgilendirme yaparken, MULTILINGUAL TALKATIVE MAP cihazımız çoklu dil 

seçeneği ile hem görsel hem de sesli tanıtım yapacağı için ilgili kişiler için vakitten de kazanç 

sağlayacaktır.  

 Kiosk cihazı sadece bulunduğu alanla ilgili bilgi verirken; bizim cihazımız turizm 

konusunda daha geniş bir alanda, daha büyük kitlelere, daha fazla bilgi verecek ve dolayısıyla 

turizm hareketliliği sağlayacaktır.   

     Yapacağımız çalışma tüm ülke genelini kapsamakla birlikte, il veya bölge bazında gerekli 

görülmesi durumunda daha özel hale getirilebilir. Örneğin, bir bölgenin veya bir ilin tüm 

detaylarıyla tanıtımı sağlanabilir.   

Projemiz arduino kart destekli olup, bu karta entegre olan araçlarla desteklenmiştir. Ses 

dosyalarının hafızada tutulması için micro sd kart kullanılmış olup ses çıkışı hoparlör veya 

kulaklık destekli olabilmektedir. Ses dosyalarının çalınması için Arduino uyumlu DF Mini MP3 

Player Modülü kullanılmıştır. Donanım araçları arasındaki bağlantı kablolarla sağlanmıştır. Sistem 

için gerekli enerji bataryadan sağlanabileceği gibi istenilmesi durumunda adaptör aracılığıyla da 

sağlanabilir. Ayrıca pano üzerindeki haritada bilgi edinilmek istenen yerler ışıklandırma sistemi ile 

aydınlatılıp dikkat çekilecektir. 

Yazılımsal olarak Arduino programlama dili olan C++ kullanılmıştır.        

      

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

Projemizle, ülkemizde tanınmamış veya yeteri kadar tanıtılamamış tarihi ve turistik 

mekanların yerli ve yabancı turistlere sunulmasını hedefliyoruz. Projemiz somut verilerle 

donatıldığı için daha gerçekçi ve ilgi çekici olacaktır. Bu durum bizi istediğimiz hedefe 

daha kolay ulaştıracaktır. 

Örneğin herhangi bir ildeki, turizm il müdürlüğüne yerleştirilen ürünümüz, gelen 

tüm turistler tarafından ilgi görecek ve belki de daha önce hiç görmediği yerleri 

keşfetmelerini ve tatil planlarına buraları da dahil etmelerini sağlayacaktır. 
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Daha çok değerin ve yerin keşfedilebilmesi ya da bilinen yerlerde henüz 

keşfedilememiş güzelliklerin hak ettiği ilgiyi görmesi, bölgelerdeki turistik ve ticari 

faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır. 

Çözüm olarak, görsel ve işitsel öğelerle donatılmış ürünümüz, özellikle yoğun talep 

gören yerlerde sergilenecektir. Böylelikle turistler, tatil için geldikleri yerlerde, tatil 

boyunca ya da daha sonraki tatillerinde gidebilecekleri yeni rotalarını keşfedebileceklerdir. 

Yapılacak olan bu materyal turistlerin mecburi uğrak yerleri olan, konsolosluklar, il turizm 

müdürlükleri, otobüs terminalleri, tren garları, marinalar, müzeler, özellikle de havaalanları 

gibi yerlere rahatlıkla konulabilir. Sonuç olarak proje ürünümüzden yararlanan turistler 

ülkemizin gezilmeye ve görülmeye değer yerlerinden haberdar olacaklardır. 

 

 

 

 

15.02.2022-

01.03.2022 

Proje gurubu oluşturulması ve görev paylaşımının yapılması 

01.03.2022-

13.03.2022  

Ön değerlendirme raporunun yazılması 

01.04.2022-

12.05.2022  

Proje Detay Raporunun hazırlanması 

13.06.2021-

25.06.2021  

Proje Malzemelerinin Temini ve tanıtılacak yerlerin belirlenmesi 

25.06.2022-

01.08.2022  

Ürün Montajı, ses dosyaları ve görsel malzemelerin hazırlanması 

01.08.2022-

15.08.2022  

Ürünün tamamlanması ve test edilmesi 

15.08.2022-

25.08.2022 

Finale hazırlık ve final provasının yapılması 

 

Şu ana kadar ön değerlendirme raporunda belirtmiş olduğumuz takvime bağlı kalarak 

ilerlemekteyiz.    

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Projemizin Güçlü Yönleri: 

Projemiz, ülkemizin keşfedilmemiş ama görülmeye, bilinmeye değer tarihi kültürel 

değerlerinin yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmesini sağlayacaktır. Böylece, bölge 

insanının turizm gelirleri ile kalkınmasına katkı sağlamış olacaktır. Ülkemizin bütün bölgeleriyle, 

bir bütün halinde tanıtılmasına öncülük edecektir. Turizm gelirleri ülke içerisinde daha dengeli 

dağılmış olacaktır. 

 Projemizin en güçlü yanlarından bir tanesi, günümüz şartlarına göre son derece ekonomik 

olmasıdır. Sınırlı ve uygun maliyetli malzemeler ile oldukça kapsamlı bir ürün ortaya çıkacaktır.    



13 

 

 

Projemizin Zayıf Yönleri ve Riskleri 

Projemiz genel anlamda risk oluşturabilecek herhangi bir unsur barındırmamaktadır. Zaten 

amacımız turizm sektöründe zayıf kalmış olan bölge ve yerleri ön plana çıkarmaktır. Olumsuz 

olarak söyleyebileceğimiz tek şey bizim hazırladığımız verilerin bütçe kısıtlaması nedeniyle belli 

bilgilerle sınırlı kalmasıdır. İnternet dünyası bu bilgileri insanlara fazlasıyla sunmasına rağmen 

bizim projemiz sadece amaca hizmet eden somut verilerle donatıldığı için daha verimli olacak ve 

daha fazla dikkat çekecektir.    
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8. Kaynakça (5 puan) 

https://www.ktb.gov.tr/TR-96271/tanitim-brosurleri.html  

https://webtv.kultur.gov.tr/Kategori/8/4  

https://kvmgm.ktb.gov.tr/  

https://www.tuerkeireiseblog.de/reisewarnung-tuerkei-ist-mein-urlaub-sicher/  

https://www.planetware.com/tourist-attractions/turkey-tr.htm  

https://kesfetsek.com/turkiye-az-bilinen-guzel-yerler/11/ 

https://www.pentayazilim.com/kiosk-nedir-amaci-ve-kullanim-alanlari/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_2JJ29kmwRU 

https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/kiosk-

nedir#:~:text=K%C4%B0OSK%20Ek%20Donan%C4%B1mlar%C4%B1&text=Kart%20okuyucu

%3A%20Cihaz%20%C3%BCzerine%20entegre,kullan%C4%B1c%C4%B1lardan%20al%C4%B1

nacak%20verilerin%20giri%C5%9Fi%20kolayla%C5%9F%C4%B1r.  

https://www.robotistan.com/ 

https://www.tripadvisor.com.tr/Hotels-g293969-Turkey-Hotels.html 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mersin/gezilecekyer/anemurium-antik-kenti 
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https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/kiosk-nedir#:~:text=K%C4%B0OSK%20Ek%20Donan%C4%B1mlar%C4%B1&text=Kart%20okuyucu%3A%20Cihaz%20%C3%BCzerine%20entegre,kullan%C4%B1c%C4%B1lardan%20al%C4%B1nacak%20verilerin%20giri%C5%9Fi%20kolayla%C5%9F%C4%B1r
https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/kiosk-nedir#:~:text=K%C4%B0OSK%20Ek%20Donan%C4%B1mlar%C4%B1&text=Kart%20okuyucu%3A%20Cihaz%20%C3%BCzerine%20entegre,kullan%C4%B1c%C4%B1lardan%20al%C4%B1nacak%20verilerin%20giri%C5%9Fi%20kolayla%C5%9F%C4%B1r
https://www.robotistan.com/
https://www.tripadvisor.com.tr/Hotels-g293969-Turkey-Hotels.html

