
1 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

TURİZM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 



2 

İÇİNDEKİLER 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)............................................................................................................. 2

2. Algoritma/Tasarım......................................................................................................................... 3

3. Sistem Mimarisi ............................................................................................................................ 5

    3.1 Arayüz Tasarımı  ................................................................................................................... 5 

    3.2 Sistem Tasarımı ...................................................................................................................... 5 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik........................................................................................ 8

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü................................................................................................................ 8

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi ........................................................................................... 9

7. SWOT Analizi .............................................................................................................................. 9

8. Kaynaklar .................................................................................................................................... 10



3 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Kilimler, toplumumuzda eskiden beri yer almış bir kültür mirasıdır. Kilimleri kültür mirası yapan 

şey ise üzerinde bulunan desenlerdir. Desenleri oluşturan motiflerin her birinin anlamı olduğu 

düşünüldüğünde bunun zaman içinde yok olması büyük bir kayıp olacaktır. Buradan hareketle 

milletimizin acısını, üzüntüsünü, sevincini, umudunu, yansıtan bu mirasın unutulmasına engel olup 

aynı zamanda da dünya insanlarına tanıtılması gerektiğini düşündük. Yapmış olduğumuz 

gözlemlerde ülkemizi ziyaret eden turistlerin halı ve kilimlere büyük ilgi duyduğunu fark ettik. 

Kültürümüzün bir parçası olan bu motiflerin anlamlarını, turistlere yapay zeka teknolojisini 

kullanarak oluşturacak olduğumuz uygulama yardımı ile aktarmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede 

kullanıcı, karşılaştığı motiflerin fotoğrafını çekecek, yapay zekayla birleştirilen yazılım ise motifi 

daha önceden tanımlanmış motiflerden arayıp bulacak ve ilgili bilgiyi kişiye sunacaktır. Burada en 

önemli nokta ise uygulamanın her kullanımında daha fazla motif ile veri tabanının eğitimi devam 

edecek. Bu da daha sonraki kullanımlarda kullanıcıya daha fazla bilgi verilmesine olanak 

sağlayacaktır. 

2. Algoritma ve Tasarım

Uygulama açılınca açılan kamera görüntüsü Python geliştirme ortamı çağrılarak bu ortamda 

OpenCV kütüphanesi ile görüntüyü işlenmeye hazır hale getirip Yolo kütüphanesi ile görüntüyü 

işleyip nesneyi tanımlayarak Visual Studio’daki Microsoft Forms .NET altyapılı arayüz Formunun 

yazılım kısmına aktarılır. Aktarılan verilere göre arayüzde halı motifinin ismi ve anlamı arayüzün 

içindeki kutucuktan kullanıcıya sunulur. 

Motifin işlenmesi, ismi ve anlamının kullanıcıya gösterilmesi 
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 Görüntünün işlenmesi 

Görüntünün işlenebilir hale gelmesinde ve arayüzde gösterilmesinde OpenCV kütüphanesini 

kullanıldı. Gelen görüntüyü Yolo ile işleyerek kullanıcının hangi motifin anlamının gösterildiği 

hakkında bilgilendirmek için nesneyi dikdörtgen ile işaretledi ve bu işaretlenen görüntüyü Python 

geliştirme ortamından arayüze aktarıldı. 
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3. Sistem Mimarisi

3.1 Arayüz tasarımı 
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Arayüzümüzün tasarımını, kullanışlı olması ve tecrübelerimizin yüksek olması nedeniyle Visual 

Studio üzerinden tasarlamaya karar verildi. Bu uygulamayı kullanmak android uygulama 

tasarımında bize geniş bir alan sunarak arayüzümüzün daha estetik görünmesini sağladı ve yazılımda 

çok daha geniş bir alan sunarak işimizi kolaylaştırdı. 

Cihazdan gelen görüntü başlat tuşuna basıldığında OpenCv ile arayüzde gösterilir ve işlenmeye hazır 

hale getirilir. Ardından Python geliştirme ortamına aktarılır.  Yolo kütüphanesi ile nesne tanımlanıp 

kullanıcının hangi halı motifinin işlendiğini göstermek için halı dikdörtgenle işaretlenir. Tanımlanan 

nesne, uygulamaya yüklü halı motifi resimleri ile karşılaştırılır  ve  benzerlik oranına göre en yakın 

resim seçilerek bu resme atanan açıklama ve fotoğrafı arayüzde kullanıcıya gösterir. Kullanıcıya 

fotoğrafı göstermemizin amacı uygulamanın seçtiği motifin anlamını öğrenmek istediği halının 

motifi olduğundan emin olması içindir. 

3.2 Sistem tasarımı 

Uygulamamızın görüntü işlemesinde veri aktarımına gerek duymamak için C# kütüphanesi ile 

görüntü işlemek bize daha kolay olacaktı fakat görüntü işleme konusunda geniş bir alana sahip 

olduğu için Python yazılım dilini görüntü işlemede kullanmaya karar verdik. Visual Studio 

üzerinden Python geliştirme ortamı çağrılarak Python görüntü işleme işlemleri yaptık. 

Uygulamamızın görüntü işlemesinde kullanabileceğimiz 2 açık kaynak kodlu görüntü işleme 

kütüphanesi vardı. YoloV4,OpenCv: 

 Yolo: 

· YOLO, konvolüsyonel sinir ağlarını (CNN) kullanarak nesne tespiti yapan bir

algoritmadır.

· Açılımı “You Only Look Once“, yani “Sadece Bir Kez Bak“. Bu adın seçilmesinin

nedeni algoritmanın nesne tespitini tek seferde yapabilecek kadar hızlı olmasıdır.

· YOLO algoritması çalışmaya başladığında görüntülerdeki veya videolardaki nesneleri

ve bu nesnelerin koordinatlarını aynı anda tespit eder.

· Nesneleri eğitilmiş resimler arasından tanımlayabilir.

· Görüntüyü düzenleyemez ve işlenmeye uygun hale getirilemez.
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 Yolov4 kütüphanesinin nesne tespit hızının diğer kütüphaneler ile karşılaştırılması:

 

Uygulamanın kullanımının hızlı olması ve doğru bir şekilde gerçek zamanlı videodan uygulamaya 

yüklü resimleri karşılaştırması gerekiyordu. Biz de Yolo ile ilgili tecrübemizin fazla olması ve diğer 

açık kaynak kodlu kütüphanelere nazaran çok daha hızlı tespitler yapabilmesi nedeniyle görüntü 

işlemede Yolo kütüphanesini kullanmaya karar verdik.

 

  

 OpenCV: 

·    OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesidir. 
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·    Görüntü işlemesi diğer kütüphanelere göre daha basit fakat yavaştır. 

·    Görüntüyü diğer bir nesne ile karşılaştıramaz(tanımlayamaz). 

·    Görüntüyü çağırır ve işlemeye hazır hale getirebilir. 

 

  

Ayrıca kameradan gelen gerçek zamanlı görüntünün işlenmesi için Visual Studio .NET Framework 

altyapılı Form yapısına görüntünün aktarılması ve görüntünün işlenmeye uygun hale getirilmesi 

gerekliydi. Yolo kütüphanesi ile bunu yapamadığımız için OpenCv kütüphanesini görüntünün 

uygulamaya aktarımı için kullanmaya karar verdik. 

Gerçek zamanlı videoyu Python geliştirme ortamında OpenCV kütüphanesi ile arayüzde gösterip 

Yolo kütüphanesine işlenmeye uygun bir şekilde aktararak Yolo kütüphanesinin çalışma ortamını 

hazırlayacağız. Ardından uygulamaya yüklenen motif fotoğrafları ile oluşturulan Dataseti 

kullanarak halı motiflerinin uygulamada bulunan eğitilmiş resimler ile karşılaştırarak halı motifinin 

anlamını ve ismini kullanıcıya gösterir. 
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Projenin gerçek hayata geçirilmesinde kamerası olan bir android telefon ve uygulamanın cihazın 

içinde bulunması yeterlidir. Tüm işlemler uygulama ve uygulamaya yüklü resimler üzerinden 

olacağı için herhangi bir özelliğe ihtiyaç duymaz. 

 

4. Hayata Geçirelebilirlik/Uygulanabilirlik  

Projemizin amacı kamera ile uygulamaya tanıtılan halının motifinin ismini  ve anlamını bulmaktı. 

Bu amaçla gerçek zamanlı videodan gelen halı motifinin anlamını ve ismini bulmak için uygulamaya 

halı motifi resimleri koyduk. Ayrıca bu resimleri karşılaştırmamız için Gerçek zamanlı görüntüyü 

işlememiz gerekiyordu. Bunun için OpenCv ve Yolo kütüphanelerini kullandık. Bu kütüphanelerin 

kullanımında internetteki kaynakları kullanarak çalışma alanımızı genişletti. 

Uygulamanın arayüz tasarımını tamamladık ve deneyimledik. Görüntü işleme konusunda ise 

görüntüyü arayüzde gösterebiliyoruz fakat Yolo ile karşılaşma yapmak konusunda hala araştırıp 

ilerleme kaydediyoruz. 

Analizimiz uygulama arayüzünün kullanmak istediğimiz fonksiyonlar konusunda yeterli olması ve 

kullanıcıya estetiklik ve sadelik sunarak uygulamanın kullanılmasının basitleşmesi yönündeydi. 

Ayrıca arayüzümüze ayarlar bölümü koyup kullanıcının çözünürlük seçenekleri gibi bazı seçenekler 

sunarak uygulamanın  özelleştirilmesini sağladık. 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 

Projemiz daha önce yapılmamıştır ve fikir tümüyle ekibimize aittir. Seçilen motifi algılayıp istenilen 

bilgileri verecek uygulamamız, tüm yaştan insanların kilim hakkında merak ettiklerini öğrenmesinde 

yeni bir boyut açacaktır. Kilimlerin gelecek nesillere aktarımı konusunda bugüne kadar yapılan 

çalışmalar dergi,kitap,broşür veya web siteleri ile oluşturulan yazılı kaynaklardır. Lakin bu 

kaynaklar kültür aktarımı için yetersiz kalmaktadır. Kitap ve broşür gibi kaynaklar insanlar 

tarafından ulaşılabilir değildir. Aynı zamanda kolayca tahribata uğrayabileceği için sürdürülebilir 

değildir. Kitap ,dergi gibi kaynaklar istenildiği zaman bilgi eklemesini ya da çıkarması 

yapılamayacağı için kendini yenileyip güncel tutması da mümkün değildir. Biz de bu eksikleri 

referans alarak insanların teknolojik aletleriyle kolayca ulaşabilecekleri bir uygulama 
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geliştirmekteyiz. Uygulama bünyesine aktardığımız her yeni bilgi ve fotoğrafla uygulamamız 

kendini biraz daha geliştirecektir. Kullanımının çok kolay olması nedeniyle genç yaşlı herkes 

uygulamamızı rahatça kullanabilir. 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

 7000 yıllık Türk el sanatlarının sonucu olan kilimlerin eskiden beri kadınlarımızın kimi zaman bir 

küpe motifiyle evlenme dileklerini, kimi zaman hayat ağacı ile ömürlerinin uzun sürmesi isteklerini 

anlatan en derin hikayeleri barındırdığına şahit olduk. Projemizi hazırlamak için yaptığımız kaynak 

taramalarında ve yaptığımız anketlerde Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan kilime 

yeterince değer verilmediğini gördük lakin bunun yanı sıra kilimler anadolu insanımızın ve  ülkemizi 

ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmektedir. Turistler kilimlere sadece bir el sanatı gözüyle 

bakmaktadır. Fakat kilimlerin üzerindeki anlamlardan haberdar değillerdir. Bu anlamları turistlere 

aktarmanın en kolay ve etkili yolunun bir yazılım sayesinde olacağı kanısına vardık. Yapay zekayı 

tercih etmemizdeki sebep; yazılımın insanlara ulaştırılması, yayılması ve daha sonraki süreçte 

bilgilerin güncellenmesinin daha pratik olmasıdır. Projemiz her yönü ile gerçekleştirilebilir yapıya 

sahiptir. 

 

 

7. SWOT Analizi  

S 
 

W 
 

O 

 

T 

 
Özgün bir proje 

fikrine sahibiz. 

Ekip üyeleri olarak 

senkronize bir şekilde 

çalışıyoruz. 

Projemiz için gerekli 

araç gerece sahibiz. 

Projemizin maddi bir 

desteğe ihtiyacı yok. 

Ekip üyelerimiz 

uygulamayı 

geliştirmek için yeterli 

yazılım bilgisine 

sahip. 

Ekip üyelerinin farklı 

yerlerde yaşaması ve 

pandemi dolayısıyla 

bir araya gelmemesi. 

Pandemi nedeniyle 

saha çalışmasından 

istenilen verimi 

alamadık. 

Projemizi yürütürken 

çalışma saatlerimizin 

ders saatlerimizle 

çakışması. 

 

Projemizi 

sergileyecek ve 

geliştirecek teknofest 

gibi festivallerin 

düzenlenmesi. 

Ülkemizin doğal 

güzellikleriyle turist 

çekmesi. 

Turizm kaynaklarının 

artış göstermesi. 

Uygulamalar arası 

rekabet. 

Uygulamamızın taklit 

edilmesi. 

Mobil uygulamaların 

fazlaca 

güncellenmesi. 

Pandeminin devamı 

ihtimalinde 

projemizde 

aksaklıkların 

oluşması. 
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