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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sesli komutlar ile işlem yapabilme ve buna uygun sesli cevap verebilmedir. Buradaki 

asıl amaç hazır sesi yazıya çevirme kütüphanelerini kullanmak yerine kendimiz makine 

öğrenmesi ile programı eğiterek algılama gerçekleştirmedir 

 

2. Problem/Sorun: 

Projenin amacı sesli bir şekilde verilen komutların algılanabilmesi ve bunlara karşı 

gelen işlemlerin yapılmasıdır. Programı python programlama dili ile yazacağız. İlk aşamada 

sesi yazıya çevirme işlemi için makine öğrenmesi ile programı eğitip onunla algılama 

yapacağız. Ardından ise algılanan sese karşılık gelen işlem gerçekleşecek. Burada ki asıl 

amaç hazır sesi yazıya çevirme kütüphanelerini kullanmak yerine kendimiz makine öğrenmesi 

ile programı eğiterek algılama gerçekleştirmedir 

  

3. Çözüm  

Proje için biz makine öğrenmesi ve programı eğitmek için ses verileri kullanacağız. 

Projeyi daha ileri seviyeye çıkarmak için daha fazla ses verisi ile daha doğru bir algılama 

gerçekleşebilir. Hazır sesi yazıya çevirme kütüphanelerini kullanmak yerine kendimiz makine 

öğrenmesi ile programı eğiterek algılama gerçekleşecektir. 

 

4. Yöntem 

Programı Python programlama dili ile yazacağız. İlk aşamada sesi yazıya çevirme 

işlemi için makine öğrenmesi ile programı eğitip onunla algılama yapacağız. Ardından ise 

algılanan sese karşılık gelen işlem gerçekleşecek. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje daha ileriye taşınmak istenirse kullanıcıyı isim ile ses verilerini kaydedip sadece 

ona ait komutlar verilebilir. Hazır sesi yazıya çevirme kütüphanelerini kullanmak yerine 

kendimiz makine öğrenmesi ile programı eğiterek algılama gerçekleştirmedir 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günlük hayatta elimizin kirli olduğu ya da bir işle uğraşırken sesli komutlar ile belli 

işlemlerin yapılması (arama, şarkı açma, bildirim okuma, mesaj atma vb.) hem kolaylık 

sağlıyor hem de zaman kazandırabiliyor. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yazılım açısından hazır bir program kullanılacağı için herhangi yazılım maliyeti 

bulunmamaktadır. Yazılım dışında programın kullanılabilmesi için bir bilgisayarın bulunması 

gerekir. Bu hizmetin yaygınlaştırılması için web sitesi kurulması ve domain alınarak sunucu 

kiralanmalıdır.  

 

Detay Raporu İçin Toplantılar (10 Haziran) 

Proje Detay Raporunun Başarılı Olması ( 5 Temmuz) 

Risk Faktörleri Öğelerinin Her Birinin Tedbirlendirilmesi (10-20 Temmuz) 

Sesli asistan hakkında çalışma (20 Temmuz-10 Ağustos) 

Etkinlik Testleri (10-30 Ağustos) 

Sunum Hazırlıkları (1-20 Eylül) 

Teknofest 2021 İstanbul (21 – 26 Eylül 2021) 

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ses komutuyla algılama sağlanacağı için kullanılacak eşyanın kullanıcısı tarafından 

kullanılabilir. Dolayısıyla ses komutu verebilen herkes tarafından kullanılabilir.  

 

9. Riskler 

Ses verilerinin eksik olması nedeniyle seslerin yanlış anlaşılması, komutların yanlış 

algılanması, yazılımın yetersiz olması 

 

Ses verilerinin eksik olması 

Seslerin yanlış anlaşılması 

Komutların yanlış algılanması 

Yazılımın yetersiz olması 

Pandemi tedbirleri gereği proje yürütümünde yaşanacak problemler/aksaklıklar 

Rehavete kapılarak çalışma planına bağlı kalmama 

Takım içi anlaşmazlıklar/iletişim kopuklukları 

Projeyi iyi yönetememek 

Sesli asistanın düşünülenden daha maliyetli olması 

Sesli asistanın çalışmaması 
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10. Kaynaklar  

https://www.tensorflow.org/tutorials/audio/simple_audio 

https://www.udemy.com 

 

 

 

 

 


