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İçindekiler 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Projemiz, ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünü günümüzün gelişen 

teknolojileri ile destekleyerek talep ve memnuniyeti arttırmayı amaçlar. Bu gelişme aracılığıyla 

sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefler.  

Bahsedilen amaca ulaşmak için çalışmalarımız güvenlik ve müşteri memnuniyetini arttırmak 

temelli iki ana başlıkta incelenebilir. Bunlara ek olarak personellere yönelik uygulamalara da 

projemiz kapsamında yer verilmiştir. 

Güvenlik başlığı altındaki uygulamalar yazılım açısından incelendiğinde temelinde yüz tanıma 

teknolojisini bulundurmaktadır. Otel girişi güvenlik uygulamaları kapsamında kişilerin arama 

listesinde veya otelin müşterisi olup olmadığı tespit edilir. Aynı zamanda vücut sıcaklığına 

bağlı olan hastalıkların tespiti termal kameralar aracılığıyla sağlanır.  

Ardından oda kapılarında bulunan yüz tanıma teknolojisi kişilerin kendi odalarından başka bir 

odaya girmelerinin engellenmesini sağlar. Bu hizmetlere ek olarak otel çevresinde şüpheli bir 

durum olması ve bir şüpheli bulunması durumunda gerekli birimler bilgilendirilmektedir.  

Bu aşamalarda bahsedilen yazılımlarla birlikte fiziksel donanım olarak sensörler ve kameralar 

kullanılmaktadır. Projemiz yazılım odaklı olduğundan fiziksel gereksinimlerinin karşılanması 

için gerekli olan maliyet oldukça düşüktür. 

Bu aşamalarda bahsedilen yazılımlarla birlikte fiziksel donanım olarak sensörler ve kameralar 

kullanılmaktadır. Projemiz yazılım odaklı olduğundan fiziksel gereksinimlerinin karşılanması 

için gerekli olan maliyet oldukça düşüktür.  

 

 

 

Müşteri memnuniyeti hedefli uygulamaların temelinde ise oda içi hizmetler yer alır. 

Müşterilerin oda hizmetinden duydukları memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak 

hedeflenmektedir. Oda içi uyandırma servisleri, sesli asistan uygulamaları ayrıca çeşitli plan ve 
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öneriler hakkında bilgi vermek adına oda içinde projeksiyonlar ile bu hedef 

gerçekleştirilmektedir.  

Oda içi hizmetler için gerekli olan yazılımlara ek olarak sesli asistana, perde sistemleri için 

motorlara, oda içi görsel ve uygulamaları yansıtabilmek için projeksiyonlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Memnuniyeti arttırmak amaçlı oda dışı hizmetlerimizde ise QR kodlar ile müşterilerin otel 

içinde yollarını karıştırmalarını önlemeleri sağlanmaktadır. Bu uygulamanın QR kod görselleri 

dışında fiziksel gereksinimi bulunmamaktadır.  

Son olarak personel ve yönetime yönelik iyileştirmeler ise sadece personel erişiminde olan 

bölgelerin giriş kontrolünün sağlanması ve personel harici girişinin engellenmesi amacıyla yüz 

tanıma teknolojisinden yararlanılmaktadır. 

 

 

 

 

Projemizin organizasyon süreci yazılım geliştirme ve elektronik, proje geliştirme ve pazarlama 

olmak üzere üç temel takımın çalışmalarıyla yürütülmüştür. Bu takım üyelerinin detayları 

tabloda belirtilmiştir.  
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Ad Soyad Projedeki görevi Okul Proje/problem 

hakkında tecrübesi 

Emin Ali Konukoğlu Takım kaptanı /  

Proje geliştirme 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 

Çeşitli start-up’lar 

konusunda tecrübeli 

ve İTÜ Robotik 

Kulübü’nde Yazılım 

Sistemleri konusunda 

eğitmenlik yapmıştır. 

Mustafa Uğur  İletişim sorumlusu / 

pazarlama ve proje 

geliştirme 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 

ITU robotik kulübü 

sponsorluk 

ekibindedir, çeşitli 

start-up girişimlerinde 

bulunmuştur. 

Aybike Aydın  Proje geliştirme / 

yazılım geliştirme ve 

elektronik 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 

İTÜ Robotik 

Kulübü’nde Yazılım 

Sistemleri konusunda 

eğitmenlik yapmış ve 

proje koordinatörlüğü 

yapmıştır. 

Hamza Yüksel Yazılım geliştirme ve 

elektronik  

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 

ITU robotik kulübü 

bünyesinde arduino 

eğitimi vermiştir. 

Görüntü işleme ve 

makine öğrenmesi 

üzerine çalışmalar 

yapmaktadır. 

Hakan Eriş Yazılım geliştirme ve 

elektronik 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 

ITU robotik kulübü 

bünyesinde arduino 

eğitimi vermiştir. 

Görüntü işleme ve 

makine öğrenmesi 

üzerine çalışmalar 

yapmaktadır.  

Python yazılım dili 

üzerine eğitimler 

almıştır. 
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2. Algoritma ve Tasarım  

  
 

 

 

 

 

 

Personel mesai takip sistemi  

Personellerin mesai kayıtlarının 

otomatik bir kayıt sistemi ile 

saklanması amacıyla tasarlanmıştır.  

Giriş kapılarında bulunan kamera ve 

sensörler yardımıyla kişilerin 

personel olup olmadığı tespit edilir. 

Eğer kişi personel olarak kayıtlı ise 

yüz taraması yardımıyla yüzünün 

tespit edildiği saat sisteme 

kaydedilir.  

Kişinin personel olarak kayıtlı 

olmaması durumunda ise kayıtlı bir 

misafir olup olmadığı tespit edilerek 

iki durum için de ilgili algoritmalar 

kullanılarak işlemlere devam edilir.  
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Oda kapılarında bulunan kontrol 

sistemleri 

Bu sistem misafirlerin oda 

güvenliklerini arttırmak amacıyla 

tasarlanmıştır. Odada konaklayan 

kişi veya kişilerden biri bulunmadığı 

sürece kapıların açılmamasını 

sağlayan sistem, genellikle 

kullanılan oda kartı sistemlerinde 

güvenlik açığı oluşturabilecek 

durumları engelleyerek güvenliği 

arttırır.  

Kişinin oda kapısına gelmesinden 

sonra ilk adımda, giriş noktalarında 

bulunan kamera ve sensörler 

yardımlarıyla kişinin yüzü taranır. 

Ardından kişinin odaya erişimi olup 

olmadığı sistem tarafından belirlenir. 

Kişinin yüzü bahsedilen odada 

tanımlı ise giriş izi verilerek kapı 

açılır, aksi taktirde giriş izni 

verilmez.  

Bu aşamadan sonra yüz tarama 

işleminin devam edip etmediği 

sistem tarafından kontrol edilir. Kişi 

işlemi tekrarlamıyor ise klasik 

prosedür uygulanmaya devam edilir.  

Eğer kişi işlemi tekrarlıyor ise bir 

başka kişinin odasına kasten veya 

farkında olmadan girmeye 

çalıştığından bir güvenlik ihlali 

olması ihtimali göz önünde 

bulundurularak ilgili yetkililer 

bilgilendirilir. Kişi kasıtlı olarak 

yapmadıysa yardımcı olunur, şüpheli 

bir durum söz konusu ise gerekli 

işlemler yapılır.  
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Sadece çalışanların erişimi olduğu 

noktalardaki kontrol sistemleri  

Bu sistem sadece personelin 

bulunma yetkisi olan kısımları 

kontrol ederek  oluşabilecek 

güvenlik ihlallerini engellemek için 

tasarlanmıştır.  

Kişinin sadece personelin erişimi 

olan noktalara gelmesinden sonra ilk 

adımda giriş noktalarında bulunan 

kamera ve sensörler yardımlarıyla 

kişinin yüzü taranır. 

Ardından kişinin personel olup 

olmadığı sistem tarafından belirlenir. 

Kişinin yüzü personel olarak tanımlı 

ise giriş izi verilerek kapı açılır, aksi 

taktirde giriş izni verilmez.  

Bu aşamadan sonra yüz tarama 

işleminin devam edip etmediği 

sistem tarafından kontrol edilir. Kişi 

işlemi tekrarlamıyor ise klasik 

prosedür uygulanmaya devam edilir. 

Eğer kişi işlemi tekrarlıyor ise bir 

güvenlik ihlali olması ihtimali göz 

önünde bulundurularak ilgili 

yetkililer bilgilendirilir.  
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3. Sistem Mimarisi  

 

Projenin gerçekleştirilmesi için kullanılan yazılım araçları; Windows işletim sistemi, Python 

programlama dili, OpenCV teknolojisi, Evrişimsel Sinir Ağları ve Derin Öğrenme tekniklerine 

ait Tensorflow’dur. Projenin donanım bileşenleri; web cam, bilgisayar, termal kamera, arduino 

ve ekipmanlarıdır.  

Projemiz birçok yenilik ve teknolojiyi içinde barındırmaktadır. Büyük bir kısmı ise yüz tanıma 

algoritmalarından oluşan projemizde bu işlem için geliştirdiğimiz yazılım üç adımda 

anlatılabilir. İlk olarak 1. betiğimizde girdi olarak müşterilerin isim, soy isim, T.C. kimlik 

numaraları gibi otele kayıt olurken gereken tüm bilgiler alınır. Bu bilgiler girildikten hemen 

sonra kameradan veri alınır ve müşterinin fotoğrafları bilgisayarı eğitmek amacıyla veri 

tabanına eklenir. Burada yüz tanıma işleminin daha stabil ve daha iyi olması için çekilen her 

resim gri tonda kaydedilir. Veri tabanına kaydetme işleminde ise kişinin fotoğrafları ve verileri 

birbiri ile ilişkilendirilir. 2. betiğimizde veri tabanına kaydedilen müşteri fotoğraflarının 

bilgisayar için eğitilme işlemi yapılmaktadır. Bu betikte bilgisayar müşteri yüzlerini 

sınıflandırabilme yeteneği kazanır. 3. ve son betiğimizde ise eğitilen verileri sınıflandırma yani 

“kişilerin yüzünü tanıma” dediğimiz kısımdır. Bu bölümde gerçek zamanlı görüntüdeki kişiler, 

veri tabanına eklenen ve eğitilmiş kişilerin verileri ile kıyaslayıp tanımlama sağlanır. 

Son günlerde salgın hastalıkların turizm sektörünü ciddi oranda aksattığı gözlemlenmiştir. Bu 

bağlamda, olası bir salgın durumda bu aksamayı en aza indirmek ve otel içinde müşterilere daha 

sağlıklı bir çevre sunmak amacıyla projede bir salgın hastalık (şu an için Covid-19) tespit 

mekanizması bulunmaktadır. Bu yöntem ile otele giriş yapan kişilerin otel müşterisi olması şartı 

aranmaksızın termal kameradan taranması ve kişide herhangi bir Covid-19 şüphesi varsa tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır. Bu tespit etme süreci termal kameralar aracılığıyla kişinin vücut 

sıcaklığına göre renklenen görüntü verilerinin Covid-19 için belirli olan renk aralığında olup 

olmaması durumu göz önüne alınarak işlenmesi şeklinde ilerlemektedir. Eğer kişinin hasta 

olduğuna dair alınan veriler ile atanan veriler arasında bir eşleşme varsa kişi kamera 

görüntülerinde işaretlenir ve durum gerekli mercilere iletilir. 

 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

 

ARSUN, yazılım, yapay zekâ ve görüntü işleme gibi sistemlerin tek bir ekosistem 

içerisinde eş zamanlı ve uyumlu olarak çalışmasını sağlamaktadır. Bu proje ile otelin daha 

güvenli ve daha verimli çalışması ayrıca isteğe bağlı tam otonom veya yarı otonom olarak 

sağlanmaktadır.  

Bu sistem otellerde var olan kamera sistemlerine entegre edilerek ve birkaç ufak ek 

değişiklik ile otelin daha stabil ve güvenli çalışmasını sağlamaktadır.   

Otelin giriş ve çıkışlarına yerleştirilen termal kameralar sayesinde birçok salgın 

hastalığın en yaygın belirtisi olan ideal vücut sıcaklığının üzerine çıkması durumu hızlıca 
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saptanmakta ve otel yetkililerine bildirilmektedir. Bu sayede otelin sağlık açısından güvenliği 

arttırmaktadır.  

 Otelin bünyesinde halihazırda var olan kameralar kullanılarak ya da yanlarına yenileri 

eklenerek bu kameralardan gelen veriler işlenerek bilgiye dönüşmekte ve bu sayede şahıs 

profilleri çıkarılmaktadır. Çıkarılan bu profiller veri tabanında sorgulanarak yeni misafir, 

şüpheli şahıs, kayıtlı misafir ya da otel çalışanı gibi sınıflandırılıp gereken işlemler 

yapılmaktadır. Bir örnek üzerinde açıklamak gerekir ise; kişi otel veri tabanında kayıtlı değil 

ise kayıt sürecine yönlendirilir, otel çalışanı ise giriş çıkış saatleri güncellenir ya da şüpheli bir 

şahıs ise durum ilk olarak otel güvenliğine, ardından emniyet güçlerine bildirilir.  

 ARSUN sistemi sadece güvenlik ve verim sağlamanın dışında otelde konaklayan 

misafirlerin konforunu en üst düzeye taşımak için tasarlanmıştır.  

 Yapay zekâ yardımı ile odalar müşterilerin kişisel alışkanlıkları baz alınarak 

hayallerindeki konaklama deneyimini yaşamaları sağlanmaktadır.  

 Bu sistemde bunların yanı sıra otel içi hijyenin en üst düzeyde sağlanabilmesi adına 

temas ihtimalini minimuma indirecek bir sistem planlandı. Örneğin, temassız kayıt işlemleri, 

temassız asansör kullanımı, oda girişlerinde yüz tanıma sistemleri ile çalınabilir ve 

kopyalanabilir olan oda kartı kullanımına daha iyi bir alternatif bulunması hedeflenmektedir. 

Yapay zekanın güvenlik algoritması ile insan gözünden kaçabilecek ip uçlarının 7/24 analiz 

edilip güvenliğin her an en üst düzeyde tutulması sağlanmaktadır. 

 

 
 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

 

Projemiz, içerisinde bulundurduğu farklı teknolojileri turizm alanında kullanımı en verimli 

olacak şekilde bir araya getirmek düşüncesiyle planlanmıştır. Bu sayede daha önce 

gerçekleştirilmemiş bir teknoloji sentezi oluşturarak özgün, yenilikçi ve sektöre maksimum 

faydayı sağlamayı hedeflemektedir.   
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Bahsedilen hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda birçok araştırma yapılmış bu araştırmalar 

sonucunda sektörde kullanılan teknolojilerin genellikle oda içi sesli asistan gibi akıllı oda 

sistemleri ile sınırlı kaldığı fark edilmiştir.  

Projemiz kapsamında günümüzde kullanımda olan bu dijitalleşme adımlarını da içeren ayrıca 

oteller için en önemli parçalar olan güvenlik ve müşteri memnuniyetini merkezine alan bir 

tasarım ortaya çıkarılmıştır.  

Güvenliği arttırma amaçlı uygulamalarımız yüz tanıma teknolojisini temel yapı taşı olarak 

kullanmaktadır. Bu uygulamalarda yüz tanımaya artı olarak termal kameralar da 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırma amaçlı uygulamalarımız yüz 

tanıma teknolojisi, sesli asistan ve yol gösteren ışıklandırma sistemi teknolojilerini 

kullanmaktadır.  

Çalışmalarımız yöntem olarak bilimsel proje hazırlama basamakları baz alınarak ilerletilmiştir. 

Ek olarak internet üzerinden referans aldığımız yüz tanıma algoritmasını otel sektörüne uygun 

bir şekilde entegre edebilmek için çeşitli geliştirmelerde bulunulmuştur. Yüz tanıma işlemini 

daha stabil hale getirmek için yazılımsal geliştirmeler eklenmiştir, müşteri kayıt sistemi ile 

müşteri fotoğraflarını eşleştirmek için veri tabanı ve tüm bu kod dizinine ara yüz hazırlanmıştır. 

 

Turizm ve özellikle otelcilikte eksikliği görülen veya geliştirilmesi gereken noktaları tek bir 

yazılım-donanım projesi başlığı altında toplaması sebebiyle projemiz var olan projelerden 

ayrılmaktadır. ARSUN projesi ayrıca var olan projeler kapsamında gerçekleşen iyileştirmelerin 

bir üst seviyeye çıkarılmasını sağlamaktadır.  

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Güvenliği sağlamak amaçlı uygulamalarımız olarak kayıt sırasında; 

i.  Günümüzde en önemli sorunlarından biri olan pandemiden yola çıkılarak termal 

kameralar ile vücut ısısının kontrolü sayesinde hastalık tespiti, 

ii. Kayıt işlemlerinde kullanılan yüz tarama teknolojisi sayesinde müşterinin herhangi 

bir aranma durumu var ise tespiti ve gerekli merciler bilgilendirilerek otel içi güvenliğin 

sağlanması,   

iii. Otel çevresinde bulunan kameralar ile çevre güvenliği sağlanırken yüz tanıma 

teknolojisinden yararlanılması, bu sayede aynı şekilde şüpheli bir durum tespit edilmesi 

durumunda otel içi güvenliğe bilgi verilmesi,  

iv. Oda kapılarının odada kayıtlı olan kişilerin güvenliğini sağlamak için yüz tanıma 

teknolojisi yardımıyla gerekli sensörler kullanılarak sadece bu kişilere açılması,  

özellikleri başlıca olmak üzere tasarlanan çözümler, turizm sektöründe daha önce 

gerçekleştirilmemiş yenilikçi bir projenin oluşturulmasını sağlamıştır.  
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Ayrıca müşteri memnuniyetini temel alan diğer noktalarda ise aynı şekilde;  

i. Otel içi QR kodlar yardımıyla yol ve yön tarifi, 

ii. Kişiselleştirilebilen oda içi uygulamalar (sesli asistan, uyandırma servisi, komut 

verilebilen otomatik perdeler, uyku kalitesini arttırmak isteyen misafirlere yönelik 

uygulamalar) 

ile mevcut teknolojileri kapsayan ve geliştiren uygulamalar olarak tasarlanmıştır.  

Bu sayede güvenlik açığı sorunlarının giderilmesi sağlanacak ve müşterilerin kaldıkları süre 

boyunca yaşayacağı deneyimleri daha keyifli ve emniyetli bir hale getirilecektir.  

 

Uygulamaların hayata geçirilmesinde yazılım ağırlıklı bir proje olmasından kaynaklı olarak 

fiziksel gereksinimler kolaylıkla karşılanabilmektedir. Bu fiziksel gereksinimler otele 

eklenecek olan kameralar, sensörler, koridorlarda kullanılacak LED ışıklandırma, odalara 

eklenecek sesli asistan ve belirli noktalara koyulacak QR kodlardır.  

Hedefimiz var olan otellere yapılacak eklemeler ve proje yazılımının kullanımı halinde 

otellerdeki hizmet kalitesinin bir üst seviyeye taşınarak ülkemizin en önemli gelir 

kaynaklarından biri olan turizm sektörüne katkıda bulunmaktır.  

 

Projeye temel seviyede Python ve üniversite seviyesinde elektronik yetkinliğine sahip üyelerle 

başlanmıştır. Ekip düzenli çalışma ve haftalık program ile kendini kısa sürede geliştirip proje 

için yetkin hale getirmiştir. Ekip üyeleri daha önceden ilgi duydukları bu konularda 

uzmanlaşmışlardır. Bu hazırlık sürecinin ardından ekip gerekli maddi imkanlar sağlandığı 

takdirde projenin küçük ölçekli bir prototipini yapabilecek seviyeye gelmiştir.  

 

 

 

TARİHLER EĞİTİMLER 

31 Mart – 18 Nisan  Proje planlama süreci tamamlandı 

19 Nisan – 30 Nisan Deep Learning eğitimlerine başlandı  

1 Mayıs - 9 Mayıs  Elektronik ekibi eğitimlerini tamamlandı  

10 Mayıs – 30 Mayıs OpenCV ile görüntü işleme eğitimi 

31 Mayıs – 3 Haziran Pazarlama ve proje geliştirme ekibi 

istatistikler üzerinde çalışmalarını tamamladı 

3 Haziran – 12 Haziran  Kod yazımları tamamlandı ve detaylı proje 

raporu oluşturuldu.  
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7. SWOT Analizi  

● Projenin güçlü yönleri 

Çeşitli teknolojiler verimliliği arttırmak adına birleştirildi, entegre etmesi kolay, 

maliyeti düşük, güvenliği ön planda tutan, personellerin iş disiplinini arttırır, 

memnuiyeti arttırarak müşteri potansiyelini yükseltir, hizmet 7/24 kesintisiz devam 

eder. 

● Projenin zayıf yönleri 

Kişilerle iletişime geçmek isteyen misafirleri memnun etmeyebilir, verilerini paylaşmak 

konusunda çekinceleri olan kişileri memnun etmeyebilir.  

● Projenin sunduğu fırsatlar (üstünlüğü / sağlayacağı olanaklar) 

Farklı bir tatil deneyimi ilgi çekici olacaktır, temassız alanları hijyeni arttırır aynı 

zamanda hijyenden sorumlu personelin yükünü azaltır, müşteri memnuniyeti 

arttırılırken daha az personel eforu gerekir, kişilerin sağlayamayacağı hizmetler 

sağlanır, hizmetler 7/24 devam eder ve bu sayede güvenliği arttırır.  

● Projenin riskleri 

Kullanılan teknolojiler kaynaklı çıkabilecek hatalar örneğin gerekli ekipmanlardaki 

hatalar, veri depolanmasında problemler.  

İyileştirmeler: 

Otelde çalışan teknik ekip ve eleman sayısı arttırılabilir, veri güvenliği önlemleri arttırılabilir.  

8. Kaynakça (5 puan) 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/637223  

https://www.bilimsenligi.com/bilimsel-proje-hazirlamanin-basamaklari-2.html/  

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/course/veri-bilimi-icin-python-ve-tensorflow-

11705#!/about  

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/course/r-ile-veri-bilimine-giris-13050#!/about  

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/course/keras-ile-derin-ogrenmeye-giris-10599#!/about 

https://www.udemy.com/course/opencv-ile-goruntu-isleme-dersi-python/  

https://yigm.ktb.gov.tr/  

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