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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Kültürel mirasımızın toplum ile buluşturulması hem eğitim hem turizm için önemlidir. 

Müze, saray, tarihi cami, antik kent gibi yerler hem aileler ve çocuklar hem turistler için 

önemli ziyaret merkezleridir. Çünkü tarih ve arkeoloji öğrenmek hem eğlenceli hem 

faydalıdır. Geçmiş toplumlardan öğrenebileceğimiz çok şey vardır. Tarihi yerlere 

yapılan gezilerin daha bilgilendirici ve eğlenceli yapılması için sesli rehber hizmeti 

önemli bir araçtır. Müze gezmeyi çok sevdiğim halde bu hizmetten çok fazla 

yararlanmadığımı fark ettim ve bunu daha yakından incelemeye karar verdim. Antalya 

Müzesi en kolay ulaşabileceğim yer olduğu için müzenin sesli rehber hizmetini detaylı 

bir şekilde annemle birlikte inceledim. Benzer uygulamanın Türkiye’nin en çok ziyaret 

edilen müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı’nda ve pek çok farklı müzede 

kullanılmakta olduğunu öğrendim. Seçtiğim hedef kitle olan çocuklar ve engellilere 

uygun olmayan yönlerini detaylı bir şekilde düşündüm. Hem maliyet hem de mevcut 

pandemi koşullarına uygun bir çözümü ailemle ve danışman öğretmenimle birlikte 

geliştirmeye karar verdim. “Süper Dost Müze Bileklik” projesini geliştirdim.  Bu 

bileklik ekrana ihtiyaç duymadığı için hem ekonomiktir hem de kullanıcı dostudur. 

Özellikle öğrenci grupları için ideal bir seçenek olacaktır. Çünkü öğrenci gruplarında 

her katılımcının yanında akıllı telefon olmayabilir ve müzenin sağlayacağı ekran sayısı 

yeterli olmayabilir. Aynı şekilde turistik gruplar için de bu hizmet faydalı olacaktır. 

Süper dost müze bileklik farklı dillerde uygulanabilen, kolay taşınabilen ve ekonomik 

bir tasarımdır. Okullar ve tur şirketleri toplu olarak bu bilekliklerden alabilirler ve 

demirbaş olarak gruplarına dağıtıp geri toplayabilirler. Çocuklar ve aileler kendileri için 

satın alabilirler ya da müzeden kolayca kiralayabilirler. 

                                
Şekil 1.Projenin 3 Boyutlu Tasarımı          Şekil 2.Projenin 3 boyutlu Modül ürün tasarımı 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Türkiye’de genel olarak müze ve ören yerlerinin çok fazla ziyaret edilmediğini 

düşünüyorum. Bunu ispatlamak üzere yaşadığım şehir olan Antalya’dan örnekler 

verilebilir. Sahip olduğu eserlerle dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Antalya 

Müzesi ve Antalya’daki ören yerlerine olan ilgi bence yetersizdir. Antalya ilinin toplam 

nüfusu 2.364.396 kişidir. Turistik bir şehir olduğu için özellikle yaz aylarında çok daha 

kalabalık olmaktadır. Bunu göstermek için 2019 yılı ziyaretçi rakamlarına bakabiliriz. 

Çünkü 2019 pandemiden önceki yıldı ve Antalya çok sayıda yerli ve yabancı turist 
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ağırlamıştı. Araştırmalarıma göre Antalya’nın yabancı turist sayısı 2019 yılında 15 

Milyon olarak gerçekleşmişti. Bunun üzerine aynı yılın müze ve ören yeri ziyaretçi 

sayılarını merak ettim. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinden araştırma yaptım. 

Buna göre Antalya’daki tüm müze ve ören yerleri 2019 yılında toplam 3.087.871 

ziyaretçi ağırlamış. Bir yaz boyunca 20 milyona yakın kişinin bulunduğu bir şehirde 

Antalya Müzesi’nin sadece 186 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor olmasının çok düşük 

olduğunu düşünüyorum. 

 

Ziyaretçi sayılarının düşük olmasının sebeplerinden biri bence insanların müze ziyaret 

etmeyi sıkıcı olarak görmeleridir. Müze ve ören yeri ziyaretlerinin daha eğlenceli ve 

eğitici olması için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan, 

yurtdışında okul gruplarının ülkemize göre daha çok müze ziyaret ettiğini annemin işi 

dolayısıyla biliyorum. Annem bu konuda pek çok eğitim aldı.  

 

İlkokulu bir özel okulda okudum. 4 yıl boyunca bizi hiç Antalya Müzesi’ne 

götürmediler. Okuluma bunun nedenini sorduğumda net bir cevap alamadım. Müzenin 

bizim ziyaretimize ilişkin bir eğitim programı tasarlayıp tasarlamadığını sorduğumda 

ise tasarlamadıkları yanıtını aldım. Müze okulumuzun öğrenci grubu getirmesi için 

herhangi bir teklifte ya da davette de bulunmamıştı. 4 yıllık eğitimim süresince sadece 

2 kez müze ve ören yerlerini kapsayan ödev yaptık. Her ikisi de ailemizle gezerek 

hazırlayacağımız ödevlerdi. İsteyenler doğal alanlarda da bu ödevleri yapabiliyordu. 

Ben tarihi mekanları seçmiştim.  

 

Ailemle müze ve antik kent gezmeyi çok severiz. Annemle Arkeoloji okuluna gittik ve 

orada daha detaylı bilgiler öğrendik. Bize eğitimleri Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi 

olan bir arkeolog verdi. Eğitimde ders saatleri ve saha gezileri vardı. (Görsel 2.1) Bize 

verilen ilginç bilgilerin pek çoğu eserlerin açıklama panolarında yer almıyordu.  Bilgi 

olsa da insanlar çok fazla okumayı sevmiyorlar. 

 

Tarih, arkeoloji ve mitoloji içeren kitaplar okumayı çok severim. Antalya Müzesi’ne 

defalarca gittim. Her salonunu biliyorum. Bazen arkadaşlarımı da götürüyoruz. (Görsel 

2.2) Arkadaşlarıma ya da kardeşime eserleri anlatmayı çok seviyorum. (Görsel 2.3) 

Müzedeki sesli rehber sistemini daha önce ziyaretçi olarak deneyimlemiştik. (Görsel 

2.4) Arkadaşımın çantasında kulaklığı olduğu için onu kullanmıştık. Sesli rehber 

sisteminin yetersiz yönlerini bu ziyaretimizde gözlemlemiştik. Annemle bu proje için 

tekrar gidip daha dikkatli bir analiz yaptık. Güncel bilgiler edindik. Aşağıda onları 

özetledim. Annemi model olarak kullanıp resimlerini çektim. (Görsel 2.7) 

 

   

Görsel 2.1 Görsel 2.2 Görsel 2.3 Görsel 2.4 

 

Antalya Müzesi’ndeki sesli rehber sistemine ilişkin araştırmalarımıza göre; müzede 

sadece 10 adet sesli rehber cihazı bulunmaktadır. Cihazlar 35 TL karşılığında ve kimlik 

bırakılarak kiralanabilmektedir. Aynı seslendirmeler telefon uygulaması olan “voice of 

museums-müzelerin sesi” indirilerek de kendi telefonlarımızdan ücretsiz bir şekilde 

dinlenebilmektedir. Özellikle çocuklar ve turistler bu hizmete ulaşmakta zorluk 
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çekmektedir. Pek çok turist internet bağlantıları olmadığı, çocuklar da telefonları 

olmadığı için uygulamadan yararlanamamaktadır. 

   

   

Görsel 2.5 Görsel 2.6 Görsel 2.7 

Aslında cihaz bir cep telefonu ve kulaklıktan ibarettir. (Görsel 2.5) Farklı dil seçenekleri 

mevcuttur ve dil bir kez seçildiğinde geriye dönüp başka bir dil seçilememektedir. 

Müzeyi gezerken ilgilendiğimiz eserin numarası girilerek açıklamalar dinlenmektedir. 

(Görsel 2.6) Müzede yüzlerce eser olmasına rağmen sadece 49 adet açıklama vardır. 

Cihaza bir ip eklenmiştir. Bunu kişilerin boynuna asması uygun olmamakta, genelde 

elde taşınmaktadır. (Görsel 2.7) Açıklamalar ciddi bir ses tonu ile yapılmaktadır, yaş 

ayırımı yoktur. Saha çalışmasındaki gözlemlerimize dayanarak mevcut sistemin 

eksikleri ve dezavantajlarını şu şekilde tespit ettik: 

o Sadece 10 adet cihaz olması yetersizdir.  

o Cihazda cep telefonu kullanıldığı için pahalıdır. Cihazın kendisi de bozulduğu zaman 

tamir edilmesi de yüksek maliyet gerektirmektedir. 

o Telefonlara yüklenebilen ücretsiz aplikasyon güzel bir hizmettir fakat her ziyaretçinin, 

özellikle çocukların kişisel cep telefonu ya da interneti olmayabilir. Bu nedenle ücretsiz 

uygulamanın varlığı onlar için bir anlam taşımamaktadır. 

o Kulaklıklara tek kullanımlık kılıf giydirilmektedir fakat yine de hijyenik değildir. 

o Cihaz genelde elde taşınmaktadır. Çok kullanışlı (ergonomik) değildir. Müze gezerken 

sürekli bir şey elimizde tutuyor olmak istemeyiz. Fotoğraf çekme vb. aktivitelerimize 

de engel olmaktadır.  

o Açıklaması olan eser sayısı çok azdır.  

o Açıklamayı okuyabilmek için eserin numarasını ekrana yazmak gerekmektedir.  

o Açıklamaların biraz daha anlaşılır ve eğlenceli olması çocuklar için daha güzel olurdu. 

 

3. Çözüm  

 

Bu proje ile geliştirmek istediğimiz bileklik pek çok konuda çözüm üretecektir. Bileklik 

kişiye özel bilgilendirmenin yapıldığı bir sistemdir. Ekran gereksinimi yoktur. Üretim 

maliyeti yüksek değildir. Herkesin okullarda, müze ve ören yerlerinde rahatlıkla 
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kullanabileceği bir ürün olacaktır. Projemizde çocuk ve yetişkin olmak üzere iki tip 

bileklik olacaktır. Ziyaretçinin, ilk adım olarak, müze ziyaretinden önce kendine uygun 

olan bilekliği bileğine ve kulaklığı kulağına takması gerekmektedir. Ziyaret sırasında 

sesli açıklamasını dinlemek istediği eserin kaidesine bilekliğini yaklaştırır ve kaidede 

yer alan RFID okuyuculardan istediği dilde olanı bilekliğine okutur. Eserle ilgili 

açıklamayı istediği dilde dinler.   

Projedeki ürünümüzün tüm malzemeleri ülkemizden kolaylıkla tedarik edilebilecektir. 

Ürün inovasyona ve diğer sektörlerin de farklılaştırarak kullanımına açıktır. 

Ürünümüzün dayanıklılığı yüksektir ve seri üretime uygundur. Tasarımı ergonomiktir. 

Sistemde aşağıdaki elektronik malzemeler yer alacaktır. (Tablo 3.1)  

 

Malzeme Adı Malzeme Görseli 

Arduino Pro Mini 5V 16Mhz Klon 

Arduino Pro Mini 5V ile çalışan ve üzerinde 

Atmega328 mikrodenetçisi bulunduran bir 

geliştirme/prototip kartıdır. 

✓ 16 MHz'de çalışan ATmega328  

✓ Auto-reset desteği 

✓ 5V regülatör devresi 

✓ Max 150mA çıkış 

 

• MP3 Modül + Jak 

Çalışma Gerilimi   : 3.3 V – 5.0 V  

• Enerji Tüketimi     : 15 mA(Çalışırken-SD Kart 

Takılı Değil) 

• Dosya Formatı      : MP3 – WMV 

Dosya Sistemi       : FAT16 – FAT32 

 

• RFID Modül 

NFC frekansı olan 13,56 MHz frekansında çalışan 

tagler üzerinde okuma ve yazma işlemeni 

yapabilen, düşük güç tüketimli, ufak boyutlu bir 

karttır. 

 

Lipo Pil 

• Hücre sayılarına ve enerji depolama kapasitelerine 

göre adlandırılmaktadır. Hücre başı gerilim değeri 

3,7 V olarak hesaplanmaktadır.  

AMS1117 Voltaj Regülatör 

DC-DC step-down voltaj regülatör kartı üzerinde 

anahtarlamalı gerilim regülatörü olan LM2596 

entegresi bulunmaktadır. Regülatör üzerinden 3A'e 

kadar akım akıtılabilir. Giriş gerilimi 4-35V 

arasıdır. 

 

Tablo 3.1: Kullanılan elektronik malzemeler 
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Mevcut sesli rehber sisteminin problemleri ve bunun karşılığında süper dost müze 

bileklik ile elde edilecek çözümleri bir tablo halinde aşağıdaki gibi eşleştirdim. 

(Tablo 3.2): 

 

Mevcut Sesli Rehber Sistemi Süper Dost Müze Bileklik 

Az sayıda cihaz bulunmaktadır. Sadece 

müze girişinde kiralanarak geçici olarak 

sahip olunabilir. Kiralama maliyetleri 

bir çocuk için yüksektir.  

Ucuz olduğu için satın alınabilir. Okullar ya 

da tur şirketleri de grup sayısı kadar satın 

alabilirler. Ayrıca müze isterse kiraya 

vermek için bileklik bulundurur. Müze çok 

sayıda bilekliği çok daha uygun fiyatla ya 

da ücretsiz şekilde ödünç verebilir.  

Pahalı ve karmaşık bir cihaz olduğu için 

bakım onarım giderleri de fazladır.  

Basit bir sistemi olduğu için bozulma riski 

daha azdır ve bakım onarım giderleri daha 

düşüktür.  

Online indirilebilen uygulama akıllı 

cihaz gereksinimi duymaktadır. 

Herkesin akıllı cihazı ya da internet 

bağlantısı olmayabilir.  

Akıllı cihaz gereksinimi yoktur.  

Cihaz boyuna asılmamaktadır. Asıldığı 

takdirde ekran kullanımı imkansız olur. 

Cihazın elde tutulması yorucudur ve eli 

meşgul eder.  

Cihaz çok hafiftir ve elde tutmayı 

gerektirmez.  

Kulaklık hijyeni kılıflar ile 

yapılmaktadır. 

Bileklikler gruba önceden dağıtılırsa 

hijyenik önlemler de önceden alınabilir.  

Açıklamayı okuyabilmek için eserin 

numarasını ekrana yazmak 

gerekmektedir. 

Basitçe eserin yanındaki sensöre bilekliğin 

gösterilmesi yeterli olacaktır.  

Açıklamalar tekdüze yapılmıştır. 

Çocuklar için cazip değildir. 

Hedef kitleye uygun seviyede ve eğlenceli 

seslendirmeler yapılacaktır.  

Tablo 3.2: Mevcut sistem ve geliştirdiğimiz sistemin karşılaştırılması 

4. Yöntem 

 

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemleri (RFID) ’nin mobil ve kablosuz iletişim teknolojileri 

içindeki önemi giderek artmakta, farklı kullanım alanları ile çok sayıda sektörü 

etkileyeceği bilinmektedir. RFID, radyo dalgalarını kullanır. Süper dost müze bileklik, 

müzedeki eserlerin tanınmasını sağlayan bir otomatik tanıma sistemidir. Temassız bir 

sistem olduğu için pandemi süreci için de faydalıdır.  

Proje üzerinde yapılacak işlemlerin algoritmasını oluşturarak, gerekli elektronik 

malzemeleri tespit ettik. Fusion 360 programı ile 3 boyutlu bileklik tasarımı 

gerçekleştirdik. Sensör, alıcı ve vericileri yerleştirdik. (Görsel 4.1) Arduino tabanlı bir 

sistem geliştirdik ve gerekli kodları yazdık. Çocuk, yetişkin ve farklı diller için 

seslendirme seçenekleri tasarladık. MP3 formatındaki ses kayıtlarını SD karta yükledik. 

Örnek olarak Hermes heykeline ait çocukların hoşuna gidecek kısa bir seslendirme 

metni oluşturdum ve onu 4 dilde seslendirdim. Hermes çok hızlı olduğu için onu Flash 

kahramanına benzettim. Bu benzetmeyi arkadaşlarıma sordum, onların da hoşuna gitti. 
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Geliştirdiğimiz bilekliği denedik. (Görsel 4.2) RFID okuyucu ile seçtiğimiz dildeki 

Hermes açıklamasını düzgün bir şekilde dinlemeyi başardık. Bileklik üzerindeki alıcı 

sensör verici sensör ile ilgili bilgiyi algıladı ve sesli dinleme otomatik olarak başladı.  

  
Görsel 4.1 Görsel 4.2 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Araştırdığımız kadarıyla bu tür bir ürün henüz tasarlanmamıştır. Projemizin mali 

olarak desteklenmesi durumunda tasarımın detaylı üretim süreçleri oluşturulacaktır. 

Bu bilekliğin bir üst versiyonu da geliştirilebilir. Bu versiyona güncelleme butonu 

eklenerek akıllı telefonumuz üzerinden güncellemeler yapılabilir hale gelecektir. Her 

müzenin kendisine ait bir sistemi olacaktır. Bu sistem içerisinde eserler üzerindeki 

etiketlerin ID numarası bulunacaktır. Ziyaretçi müzeye geldiği zaman müzenin 

girişinde bulunan karekodu telefonuna okutarak müze içerisindeki eserlere ait 

bilgilerin güncel hallerini bilekliğine yükleyecektir. Böylece bileklik sahibi olan 

kişilerin ziyaret ettikleri her müzede o müzeye ait eserlerin açıklamalarını edinmeleri 

mümkün olacaktır.  

  

6. Uygulanabilirlik 

  

Bileklik, RFID modülü, Arduino PRO MİNİ ve MP3 modülü kullanılarak 

oluşturulacaktır. Model amaca hizmet etme konusunda verimli olursa kolay parçalardan 

oluştuğu için ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Bilekliğin seri üretimi oldukça kolay ve 

ucuzdur. En büyük zorluk müze yönetimini ve Bakanlığı bu uygulamaya ikna etmek 

olacaktır. Müze ve ören yerlerine gruplar halinde ziyaretçi getiren kişi ve kurumların bu 

bilekliği toplu şekilde alması düşünülmektedir. Tur şirketleri ve okullar bunların başında 

gelir. Gruba otobüste bileklikler ve dezenfekte edilmiş kulaklıklar dağıtılacaktır. 

Kullanımına ilişkin bilgilendirmeler de yapılacaktır. Ayrıca müzenin hediyelik eşya 

bölümünden de bileklik temin edilebilmelidir. Müze, çok sayıda bilekliği (örneğin 100 

adet) ödünç vermek üzere bulundurabilir. Bilekler kimlik karşılığında ücretsiz 

verilebilir. Kaybolma ya da bozulma durumlarında maliyet çok düşük olacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizde kullanmayı planladığımız malzeme listesi ve tahmini fiyatları Tablo 7.1’de 

belirtilmiştir. Zaman planlama tablosu ise Tablo 7.2’dedir. 
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ÜRÜN TUTAR(TL)   

  ARDUINO pro mini 45 

Mp3 modülü 18 

Lipo pil 43 

RFID Alıcı Verici 19 

Jak Anahtar diğer malzemeler 5 

PROTOTİP ÜRÜN MALİYET TOPLAMI 120 

Tablo 7.1: Maliyet Tablosu   
    

Yapılacak İşlemler  Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran 

Yarışmaya Başvuru              

Görev Analizi görev dağılımı            

Proje Fikrinin Oluşturulması  

ve Literatür Taraması       

 

    

Gözlem Yapma, Veri Oluşturma            

Verilerin Toplanması ve Analizi            

sistem planlanması            

Tasarım Oluşturma        
 

    

Malzeme Seçimi            

Yazılıma Başlama            

Prototip hazırlama            

Projenin Hazırlanması,  

Test Edilmesi ve Hataların Giderilmesi        

 

    

Ön değerlendirme Raporu 

 hazırlama ve yükleme       

 

    

Proje Video hazırlama            

Tasarım Geliştirme            

Yazılım Güncelleme Hata ayıklama       
 

    

Prototip geliştirme iyileştirme            

Proje Detay  Raporu Yazımı            

                 Tablo 7.2: Zaman planlama tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
  
Öğrenci grupları, turist grupları ve engelli bireyler bu projenin öncelikli hedef kitlesidir. 

Genel olarak Türkiye nin çeşitli tarihi kültür miras alanları, müze gezileri saraylar ,tarihi 

camiler, arkeolojik zenginlikleriyle eşsiz bir açık hava müzesi ve uluslararası bir kazı merkezi 

durumundaki Türkiye’nin Türk aileleri ve çocukları ,turistler, pek çok ülkeden bilim adamları 

bilimsel araştırmacılar, bu sistemleri kullanarak müze içindeki dışındaki etnoğrafik eserleri, 

binlerce yıllık geçmişini yansıtan, kronolojik ve yer yer konularına göre sergilenen eserleri, 

kazılarından ortaya çıkan ilginç ve ünik buluntuları merak edenleri dayanarak, gözlemleyerek 

geniş bir hedef kitleye ulaşmak istiyoruz. 
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9. Riskler 

Başlıca risk projenin amaca hizmet etmemesidir. Buna sebep olacak şeylerin içerisinde 

kriz anında cihazın pilinin bitmesi ya da cihazın farklı ortamlarda kullanılabilirliğini 

kaybetme durumları vardır. Bunlara çözüm olarak uzun ömürlü piller kullanılması ve 

cihaz üretiminde dış cephenin su, sıcaklık, şiddetli çarpma gibi durumlara karşı 

korunaklı seçilmesi olabilir. Projemizin ana hedefleri için risk etki skalası Tablo 3’te 

belirtilmiştir. 
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hedefi 

Çok  

düşük 

Düşük Orta Yüksek  Çok yüksek 

Maliyet İstenmeyen 

maliyet 

artışı 

maliyet<130 

tl 

100<maliyet<130 

tl 

130<maliyet<200 

tl 

maliyet>200 

tl 

Zaman  Belirsiz 

zaman 

ayarlama  

Zaman<30 

gün 

20<zaman<30 

gün 

30<zaman<35 

gün  

Zaman>35 

gün 

İçerik  Fark 

edilmeyen 

içerikler 

Kapsamın 

düşük 

alanları 

Kapsamın orta 

düzey alanları 

Kapsamın yüksek 

düzey alanları 

Kapsamın 

çok yüksek 

düzey 

alanları 

Kalite  Fark 

edilmeyen 

kalite 

düşüşü 

Talep edilen 

uygulamalar 

Kalite tercihi 

komisyonlara 

bırakılması 

Kalite tercihi 

komisyonlarda 

farklı tercihler 

bulunması 

Proje sonuç 

ürün 

yararsız 

olması 
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