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1. Proje Tanımı 

1.1. Proje Ekibi 
Proje ekibi, danışman dâhil olmak üzere (6) üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev dağılımının 
yer aldığı takım organizasyon şemasına Şekil.1.’de yer verilmiştir. 
 

 
Şekil 1 Takım Organizasyon Şeması 

Projenin takım danışmanı; proje yönetimi, proje yazma ve hazırlama, gençler için iş 
geliştirme ve istihdam sağlama, girişimcilik gibi çeşitli sertifikalara sahip olup Teknofest’te 
derece almış takımlara danışmanlık görevi yürütmüş ve hâlihazırda İnegöl Belediyesinde 
Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Takım danışmanının takımın mali 
ihtiyaçlarının karşılanması, elektrikli gezi aracının ve rehber modülünün üretilmesi sürecinde 
ihtiyaç duyulan çözüm ortaklarının bulunması, kamp programlarının organize edilmesi, 
ulusal ve uluslararası fuarlara katılımların organize edilmesi, başvuru süreçlerinde rapor 
toplantılarının koordine edilmesi, projenin özgünlük ve sürdürülebilirlik çalışmalarının 
koordine edilmesi gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en büyük tematik 
teknoparkı Bilişim Vadisinde “Baykoca REGA”nın 29.04.2022 tarihinde kuluçka merkezine 
kabul edilmesi sürecini koordine etmiştir. Projenin şirketleşme sürecinin lobiciliğini 
yürütmektedir. 

Takım kaptanı, Solidworks, AutoCAD, Photoshop, Python, C, C#, 3DMax gibi çeşitli 
programları ileri düzeyde bilmektedir. Bu bilgiler sahip olduğu sertifikalar ile teyit 

TAKIM DANIŞMANI 

ELEKTRİK 
ELEKTRONİK 

BÖLÜM 
SORUMLUSU 

MEKANİK BÖLÜM 
SORUMLUSU

DÖKÜMANTASYON 
BÖLÜM 

SORUMLUSU
YAZILIM BÖLÜM 

SORUMLUSU

TAKIM KAPTANI



3 
 

edilebilmektedir. Proje kapsamında ilk prototipi üretilen %100 yerli elektrikli gezi aracının 
ikinci prototipinin üretilmesi, bu üretilecek olan prototip araca entegre edilecek “Rehber” 
turizm tanıtım modülünün oluşturulması ve şirketleşme sürecine geçişte takımın lideri olarak 
görev almaktadır.  

Yazılım bölüm sorumlusu, Solidworks, AutoCAD, Photoshop, Python, C, C#, 3DMax gibi 
çeşitli programları ileri düzeyde bilmektedir. İkinci prototipi üretilecek olan ve şu an 
endüstriyel tasarım revizesi yapılan “Baykoca REGA”nın “Rehber” isimli turizm tanıtım 
modülünün hazırlığını koordine etmektedir.  

Elektrik elektronik bölüm sorumlusu, İkinci prototipi üretilecek olan ve endüstriyel tasarım 
revizesi gerçekleştirilen %100 yerli elektrikli gezi aracının elektrik ve elektronik 
çalışmalarını koordine etmektedir. Ayrıca yazılım entegrasyon sürecinde ortaya çıkan/çıkacak 
elektrik ve elektronik konulara çözüm üretmektedir. Ayrıca otomasyona da çalışmaktadır. 

Mekanik bölüm sorumlusu, İkinci prototipi üretilecek olan %100 yerli elektrikli gezi aracının 
mekanik çalışmalarını koordine etmektedir. Ayrıca yazılım entegrasyon sürecinde ortaya 
çıkan/çıkacak mekanik konulara çözüm üretmektedir. Ayrıca otomasyona da çalışmaktadır. 

Dokümantasyon bölüm sorumlusu, toplantı kararları, toplantı tutanakları, gezi/ziyaret notları 
gibi çeşitli programlara dair dokümanları hazırlamaktadır. Revize edilecek dokümanları 
gözden geçirmektedir. 
 

1.2. Proje Özeti 

Baykoca REGA (Rehber Elektrikli Gezi Aracı) projesi 2020 yılında başlamış olup iki önemli 
alt unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki %100 yerli özgün konsepte sahip bir elektrikli araç 
üretilmesidir. İkinci alt unsuru ise Turizm 5.0 çalışmalarına uygun turizm tanıtım hizmeti 
sunacak ve bu elektrikli araca entegre edilecek birlikte kompleks üretilecek %100 yerli 
“Rehber” modülünün üretilmesidir. Bu iki unsura dair elektrikli gezi aracımızın ilk prototipi 
2021 yılında üretilmiş olup şu an ikinci prototipinin “Rehber” modülüne uygun üretilmesi 
için endüstriyel tasarım revizesi işlemleri yürütülmektedir. Teknofest 2022 final sunumu 
sürecine kadar hem elektrikli aracın hem de turizm tanıtım modülünün yetiştirilmesi 
planlanmaktadır.  

         Projemizin çıktıları olan elektrikli gezi aracı ve ona entegre turizm tanıtım modülü ile 
yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel mirasımızın interaktif bir şekilde aktarılması 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dört temel dil becerisine hitap edecek özgün 
“Görüntülü ve sesli turizm asistanı” tasarımı gerçekleştirmekteyiz. 

Hologram teknolojisi ile sanal gerçeklik kurgusunda entegre ettiğimiz yazılımımız kendi 
elektrikli aracımızda tarihi ve turistlik mekânları akıllı sistemler marifetiyle gerek görsel 
olarak ekrandan görebilecek gerekse işitsel olarak sesli rehber ile dinleyebileceklerdir. Ayrıca 
gerçek kişi tarafından gerçekleştirilen rehberlik hizmetini ortadan kaldıracak olup dijital 
rehber hizmeti sunacaktır. 

Tasarladığımız araç takip sistemi yardımı ile aracın sürekli olarak konumu Turizm modülü 
tarafından okunur. Uydudan elde ettiğimiz anlık veri akışı ile ulusal ve uluslararası tüm 
lokasyonlarda “Rehber” ile hizmet verebilmekteyiz. 
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Şekil.2. Elektrikli Gezi Aracı ve Rehber Modülü Uygulama Alanı 

1.2.1. Tasarım 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil.3. İlk Prototip Araç Tasarımı 

İlk prototip üretim sürecinde mirror cam ve dijital iç ekranlarla tanıtım çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Prototip ürünün uluslararası fuarda tanıtılması ve yarışmalarda dikkat 
çekmesi üzerine ana amacı olan turizm odaklı “Rehber” yazılım ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 
kapsamda aracın ikinci prototipi tanıtım modülü ile entegre bir şekilde tasarlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil.4.  İkinci Prototip Araç ve Yazılım Tasarımı 
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1.2.2 Yazılım 
 

 
Şekil.5. Proje Uygulama Alanı Similasyon Çalışmaları 

 

 
Şekil.6. Rehber Modülün Yazılım çalışmaları, Araç Takip Sistemi Yazılım  

 
%100 Yerli olan ve ilk prototipini ürettiğimiz Baykoca REGA’nın yine %100 yerli “Rehber” 
modülüne yönelik özgün bir tasarım oluşturulmuştur. Özgünlük sürecinde gerçekleştirilen 
mevcut durum analizi çıktıları referans alınmıştır. 
 

1.2.3 Montaj 

 
Şekil 7  Tasarım ve ÜR-GE Montaj Çalışmaları 
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2.Algoritma ve Tasarım  
Projemiz turizm 5.0 teknolojileri kapsamında teknolojiler geliştirmek, turizm odaklı de insan 
faktörünü ortadan kaldırıp yapay zekâ ile yenilikçi çözümler sağlamak üzerinedir. Ülkemizde 
gezi araçları çevreye zararlı içten yanmalı araçlar ile gerçekleştirilmektedir, öte yandan 
yenilikçi teknolojiler ithal edilmektedir bu probleme çözüm üretmek amacı ile “Rehber 
Elektrikli gezi Aracı geliştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen algoritma; Öncelikle aracın 
mevcut konumunun tespit edilmesi daha sonra çevre tanıtımı ve sunumu yapılması gereken 
herhangi bir eser vs.   kontrol edilmesi ardından ilgili tanıtımının ekran aracılığı ile görüntülü 
ve sisli bir şekilde yolculara yapılması, konu ile alakalı algoritma akış şeması şekilde 
verilmiştir. 
 

 
Şekil 8  Sistem Algoritması 

 
 
3. Sistem Mimarisi  
Projemizde ana bilgisayar olarak “Raspberry Pi” kullanılacaktır, GPS Module SIM868 ile 
sürekli gps konumu veri girişi sağlanacak, ilgili konumda tanıtım yapılacağı zaman ekranda 
video oynatılacaktır. Yazılım dili olarak python kullanılacaktır. Temelde iki adet veri tabanı 
oluşturulacaktır, ilk veri tabanı tanıtımı yapılması gereken konumları içerecek diğer veri 
tabanı konumlar ile alakalı videoları içerecektir ana bilgisayar mevcut konumu sürekli ilk veri 
tabanında bulunan konumlar ile karşılaştıracak eşleme olduğu zaman ilgili çıkış ekrana 
yansıtılacaktır. Sistem mimarisi şeması şekilde verilmiştir.  
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Şekil 9  Sistem Mimarisi 

 
Şekil 10  Tanıtım Modülü Elektriksel Bağlantı. 

 
İlgili videonun oynatılması için geliştirilmekte olan kod şekilde verilmiştir, yazılım 
çalışmalarımız devam etmektedir.  

 
Şekil 11 Yazılım Çalışmaları 
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Proje kapsamında kullanılacak malzemeler; 
• %100 yerli aracımız 
• GPS Modüle SIM868  
• Raspberry Pi  
• Display 

 
4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
Aracımız kamusal ve kültürel alanlarda gerek birimler arası ulaşım ve yönlendirme gerekse 
kültürel alanlarda bölgesel tarihi coğrafi ve güncel bilgilerini anlatımını sağlayacak donanıma 
sahip olması ayrıca ziyaretçilerin telefon tablet ve benzeri cihazlar aracılığı ile NFC- QR kod 
uygulamaları aracılığıyla gezilen bölgenin veya gidilen birimin sunduğu hizmet ve kültürel 
bilgilerin daha geniş yelpazesine online olarak ulaşılabilme imkanı sağlamaktadır özellikle 
turizm bölgelerinde ve kamu kurumlarında ileriki yaşlarda vatandaşların ulaşımında turizm 
bölgelerinin gezilmesi esnasında vatandaşlarımızın keyif alarak vakit geçirmesine öncülük 
edecek bir çalışma ürünüdür. 

 
Şekil 12   Baykoca Rehber Modülü Uygulanabilecek Alanlar 

  
Şekil 13 Modül Test Çalışmaları ve Araç Üretim Çalışmaları. 
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Şekil 14  Proje Test Alanı 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  
Rehber uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız, tarihi ve turistlik mekânları akıllı sistemler 
marifetiyle gerek görsel olarak ekrandan görebilecek gerekse işitsel olarak sesli rehber ile 
dinleyebileceklerdir. Rehber modülümüzün entegre edileceği elektrikli gezi aracımız, 
lokasyonda yer alan mekânın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri beş duyu organımıza 
hitap edecek şekilde yansıtacaktır. Tasarlanan araç takip sistemi yardımı ile aracın konumu 
sürekli olarak Turizm modülü tarafından okunur ve uydudan elde ettiğimiz anlık veri akışı ile 
ulusal ve uluslararası tüm lokasyonlarda “Rehber” modülünü entegre ettiğimiz elektrikli gezi 
aracımız ile hizmet verebiliriz. 
 
 
6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  
Baykoca REGA’nın çözüm ürettiği problemlere değinecek olursak,  
-Gerçek kişi tarafından gerçekleştirilen rehberlik hizmetini dijitalleştirerek gerçek kişiden 
doğan giderleri ortadan kaldırmaktadır. 
-Verimsiz turizm tanıtım hizmetlerinin verimsizliğini ortadan kaldırarak çok yönlü interaktif 
bir turizm tanıtım hizmeti sunmaktadır. 
-Yurtdışından ithal edilen ürünlere ödenen yüksek ücretler ortadan kaldırmaktadır. 
-Yerlileştirme çalışmalarına destek olmaktadır. 
-Turizm 5.0 çalışmalarında mevcut literatür eksikliğimizi gidermek ve yeni çalışmalara ilham 
vermek adına öncü olacaktır. 
Gerçek hayatla entegrasyonu odaklı irdelediğimizde, 
-Direkt vatandaşlara dokunan ve yerli ve yabancı tüm turistlere hizmet sunan bir elektrikli 
araç ve turizm tanıtım yazılımdır. 
-Yerel yönetimler, birlikler odaklı ulusal ve uluslararası pazar payı çok güçlü, şirketleşebilir 
bir entegre projedir. 
-İlk prototipi üretilen elektrikli gezi aracının ikinci prototip tasarım revizeleri tamamlanmak 
üzere olup motor, sürücü, bağlantı gruplarına dair yerli çözüm ortakları bulunmuş ve 
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anlaşmalar gerçekleştirilmiştir. İkinci prototip üretimi “Rehber turizm tanıtım modülü ”ne 
uygun gerçekleştirilecektir. 
-Araç içerisinde hologram, dijital rehber alanı, dijital tanıtım ekran alanı, sesli materyal takma 
alanı gibi görsel işitsel birçok hizmet sağlayıcısı yer alacaktır. 
-Anlık konum akışı ve veri akışı odaklı çalışacağı için tüm dünyada uygulanabilir özgün bir 
projedir. 
 
 
 
7. SWOT Analizi  
Tablo.1. SWOT Analizi 

Güçlü Zayıf 
• Kolay ve düşük maliyetle üretilebilir olması 
• Sürdürülebilir ve tüm destinasyonlara göre 

uyarlanabilir olması 
• Çok yönlü becerilere aynı anda hitap ederek 

karşılama ve tanıtım sağlaması 
• Turizm 5.0 teknolojileri kapsamında yenilikçi ve 

özgün tasarıma sahip olması 
• Yenilikçi olması sebebiyle sektördeki hizmet 

kalitesini arttırması 
• Ür-Ge sürecine imkân sağlaması 

• Turizm 5.0 teknolojileri yeni olması 
sebebiyle bu alanda literatür 
kaynağının az olması 

• Turizm sektörünün hızlı değişiminden 
ötürü ürünün sürekli güncellenme 
ihtiyacı 

Fırsat Tehdit 
• Projenin hitap ettiği sektörün sürekli yeniliğe açık 

olması. 
• Turizm 5.0 teknolojilerine ilginin yüksek olması. 
• Turizm sektöründe bu alandaki ihtiyacın 

karşılanmamış olması. 
• Ülkemizde ve Dünyada robot teknolojilerinin 

Pazar payının her geçen gün artması   
• Emsallerine göre planlanan satış bedelinin daha 

uygun olması 

• Bu alanda rekabetin her geçen gün 
artması 

• Dijital müze ve dijital turizm 
destinasyonları çalışmalarının insansı 
robot teknolojisini gölgelemesi 

• Metaverse alanına uyum ve 
entegrasyon çalışmaları 
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Tablo. 2.. Risk Analizi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

          
 
 
 

Tablo3.: Risk Değerlendirmesi 
 

Düşük Risk 
(1-3) 

Yolculuk esnasında batarya seviyesinin düşmesi 
Teknik donanım arızası 
Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek fiziki zararlar  
Beklentinin altında kullanıcı olması 

Orta Düzey 
Risk (4-6) 

Dijital asistanın içerik güncellemelerinin gerçekleştirilmemesi 
Beklentinin üstünde kullanıcının olması 

Yüksek 
Düzey Risk 
(7-10) 

Batarya ve şarj ünitesi arızası  
Veri iletiminin kesintisi 
Tanıtım ünitesinin arızası 

 

  

  10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

  9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

  8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

  7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

      6 
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6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

       5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

  4 4 8 12 16 40 24 28 32 36 40 

  3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

  2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Risk Puanı ve 
Renk 
Açıklaması 

 Düşük Risk 
(1-3)  Orta Düzey Risk 

(4-6)  Yüksek Düzey 
Risk (7-10) 
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